
 

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 2017 Г. 

 

№ 
№ на Заповед/ 

Решение 
Описание  на проекта Местонахождение Възложител 

1. 162/ 03.02.2017 г. 

ПУП /РУП/ за регламентиране на 

застрояването в УПИ XVII-218 и УПИ I-217 

при намалени отстояния между заварени 

строежи 

кв. 133, 

ж.к. „Самуил“, 

гр. Враца 

Аксиния Трифонова Стоянова 

2. 161/ 03.02.2017 г. 

ПУП /ПРЗ/ за обединяване на УПИ II-232 и 

УПИ XI-232 в нов УПИ II-232 с 

предназначение „за нискоетажно жилищно 

застрояване“ в устройствена зона с малка 

височина (Жм) и характер на застрояване – 

„ниско застрояване“ 

кв. 48, 

с. Мраморен, 

Община Враца 

Ирена Ангелова Тодорова 

3. 1487/ 27.10.2016 г. 

ПУП /ПРЗ за промяна на регулацията между 

УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ V и 

образуване на нови УПИ I-173,УПИ II-

172,173,174 и УПИ V-304, както и на 

регламентиране на застрояването в тях 

кв. 9, 

Хранително-вкусова 

зона, 

гр. Враца 

Иван Георгиев Ангелов, 

Симеон Борисов Тодоров и 

Росен Сталинов Дудушки – 

управител на „Строителна 

компания“ ЕООД 

4. 

Решение № 296 от 

Протокол № 19/ 

27.09.2016 г. на 

Общински съвет – 

Враца 

ПУП /ПРЗ/ за промяна на предназначението 

на част от ПИ 12259.488.20 и обособяване на 

нов УПИ 12259.488.38 за изграждане на 

сграда за съхранение на селскостопанска 

продукция, собственост на дружеството 

ПИ 12259.488.20, 

м. „Серчовец“, 

з-ще на гр. Враца 

„Брейн Фууд“ ЕООД, чрез 
Анита Евгениева Сандова 

5. 1105/ 11.08.2016 г. 
ПУП /ПЗ/ за промяна на предназанчението на 

УПИ I-1 от свинеферма в имот за обществено 

обслужване (Оо) за изграждане на търговски 

масив 145, 

м. „Кременското“, 

з-ще на гр. Враца 

„Екофрут“ ООД, 

представлявано от Емил 

Марков Цветков 



крайпътен обект (TIR паркинг, автосервиз, 
бензиностанция, хотел и ресторант) 

6. 375/ 07.03.2017 г. 

ПУП /ПР/ за промяна на вътрешните 

регулационни линии между УПИ IV-70, УПИ 

XIII-194 и УПИ XIV-194, чрез придаване на 

части от последните два към УПИ IV-70 без 
промяна в предназначението им 

кв. 8, 

с. Чирен, 

Община Враца 

Маргарита Тодорова 

Атанасова, Стоян Христов 

Стоянов и Тодорка Цекова 

Минчева 

7. 374/ 07.03.2017 г. 

ПУП /ПЗ/ за регламентиране на свободно 

застрояване в УПИ XI-75 с предназначение 

за „ниско жилищно строителство“ в 

устройствена зона с малка височина (Жм) 

кв. 196, 

ЦГЧ, 

гр. Враца 

Илиян Йорданов Харалампиев 

и Ася Петрова Харалампиева 

8. 163/ 03.02.2017 г. 

ПУП /ПЗ/ за регламентиране на 

застрояването в УПИ IV-143 с 

предназначение за „комплексно обществено 

обслужване“ (КОО) в устройствена зона за 

обществено обслужване (Оо) и характер на 

застрояване – „средно застрояване“ 

кв. 68, 

ж.к. „Дъбника“, 

гр. Враца 

„Крис Транспорт“ ООД, 

представлявано от Силвия 

Андреева Дунчовска-Иванова 

9. 

Решение № 310 от 

Протокол № 20/ 

24.10.2016 г. на 

Общински съвет – 

Враца 

ПУП – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

оцифряване и попълване на кадастралния 

план и оцифряване на плана за регулация на 

с. Веслец, Община Враца 

с. Веслец, 

Община Враца 

Кметски наместник на с. 

Веслец по Докладна № 1000-

278/ 13.06.2013 г. 

10. 411/ 14.03.2017 г. 

ПУП /ПРЗ/ за обособяване на част от УПИ 

III-37 /ПИ 12259.1021.409/ на нов УПИ XIV, 

както и регламентиране на застрояването в 

него в устройствена зона „Пп“, характер на 

застрояването – „ниско застрояване“ (до 10 

м), начин на застрояване – „свободно“, 

Пзастр. – 80 %, Позел. – 20 %, Кинт. – 2,5 

кв. 9, 

Промишлена зона, 

гр. Враца 

„Механизация и 

автотранспорт – ЦВ“ ЕООД, 

представлявано от Цветан 

Игнатов Цветков 

11. 206/ 08.02.2017 г. 
ЧИПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ 

XXVIII-617 от УПИ VIII-340 с граници, 

съвпадащи с имотните такива на ПИ 

кв. 243, 

ПИ 12259.1015.617 

ж.к. „Подбалканска“, 

Веселин Стефанов Новаков, 

чрез пълномощника Анета 

Георгиева Новакова 



12259.1015.617, съгласно кадастралната 

карта на гр. Враца, както и регламентиране 

на застрояването в УПИ XXVIII-617 с 

предназначение „за малкоетажно жилищно 

застрояване“ в устройствена зона „Жм“ и 

начин на застрояване – „свободно“ 

гр. Враца 

12. 599/ 18.04.2017 г. 

КПИИ - ЧИПУП – ПЗ за смяна 

предназначението на УПИ XXI-80 /ПИ 

12259.1026.80/ от имот „за нискоетажно 

жилищно строителство“ в устройствена зона 

„Жм“ (Жилищно малкоетажно строителство) 

в имот „за обществено обслужване“ в 

новообразувана устройствена зона „Оо“ 

(Обществено обслужване) с предназначение 

„за едноетажен покрит паркинг“ (гараж), 

както и регламентиране на свързано 

застрояване между УПИ XXI-80, УПИ XX-79 

и УПИ XXII-81 с характер на застрояването – 

„средно“ (до 15 м) и показатели: Пзастр. – 

60%, Кинт. – 3,0, Позел. – 30 %, като 1/3 да 

се предвиди за озеленяване с дървесна 

растителност 

кв. 265, 

ПИ 12259.1026.80 

ж.к. „Медковец“, 

гр. Враца 

СД „МИВ – Въльовска, 

Маринска и СИЕ“, 

представлявано от Стефка 

Иванова Маринска 

13. 646/ 21.04.2017 г. 

1.ПУП – ИПРЗ за образуване на нов УПИ IА-

116,117 с площ от 2705,00 кв.м от УПИ I-

116,117 /ПИ 12259.1024.116/ с цел 

изграждане на прилежаща инфраструктура 

към Център за спешна медицинска помощ в 

устройствена зона „Оо“ (Обществено 

обслужване), характер на застрояване – 

„ниско“ (до 10 м), начин на застрояване – 

„свързано“ и показатели: Пзастр. – 40 %, 

Кинт. – 1,2, Позел. – 40 %, като 1/3 се 

кв. 301, 

ПИ 12259.1024.116 

ж.к. „Толбухин-юг“, 

гр. Враца 

Община Враца, 

Министерство на 

здравеопазването, чрез д-р 

Анета Георгиева Ставрова, 

упълномощена от Министъра 

на здравеопазването, 

МБАЛ „Христо Ботев“, чрез 
изп. директор Орлин 

Веселинов Цветков 



предвижда за озеленяване с дървесна 

растителност; 

2. Подробен устройствен план – изменение 

на план за регулация и застрояване (ПУП-

ИПРЗ) за образуване на нов урегулиран 

поземлен имот УПИ IБ-116,117 с площ от 

882,00 кв.м от УПИ I-116,117/ПИ 

12259.1024.116/, кв. 301, ж.к. „Толбухин-юг“, 

с предназначение „за обслужваща улица“ с 

цел осигуряване на транспортен достъп от 

ул. „Беласица“ до новообразувания УПИ IA-

116,117 в новообразувана устройствена зона 

„Тти“ (Транспортна инфраструктура), 

характер на застрояване – „нулево“ (H=0 м), 

начин на застрояване – „свободно“ и 

показатели: Пзастр. – 100 %, Кинт. – 0,0 и 

Позел. – 0 %. 

14. 540/ 05.04.2017 г. 

ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на 

земеделска земя и обособяване от ПИ 

12259.674.120 на нов урегулиран поземлен – 

УПИ I-120 с площ от 3321 кв.м, както и 

регламентиране на застояването с 

предназначение „за продажба на автомобили 

втора употреба /автокъща/ и склад за 

едрогабаритни авточасти нова и втора 

употреба“ в устройствена зона „Пп“ 

(Предимно производствена), характер на 

застрояване – „ниско“ (до 10 м), начин на 

застряване – „свободно“ и показатели: 

Пзастр. – 80 %, Кинт. – 2,5 и Позел. – 20 % 

ПИ 12259.674.120, 

м. „Занкиното“, 

землище гр. Враца 

Веселин Тихомиров 

Прокопиев 

15. 559/ 06.04.2017 г. 
ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на 

земеделска земя и обособяване от ПИ 14021 

ПИ 14021 и ПИ 14032, 

м. „Коритарника“, 
Иво Димитров Върганов 



и ПИ 14032 на нов урегулиран поземлен 

имот – УПИ I-14021,14032, както и 

регламентиране на застрояването в 

новообразувания УПИ с предназначение „за 

жилищно строителство“ в устройствена зона 

„Жм“ (Жилищно малкоетажно 

строителство), характер на застрояването – 

„ниско“ (до 10 м), начин на застрояване – 

„свободно“ и показатели: Пзастр. – до 60 %, 

Позел. – 40 % и Кинт. – 1,2 

землище с. Згориград,  

община Враца 

16. 997/ 14.06.2017 г. 

ПУП – ИПЗ за регламентиране на 

застрояването в УПИ VI-173 /ПИ 

12259.1015.173/ с предназначение „за ниско 

жилищно застрояване“ в устройствена зона 

„Жм“ (Жилищно малкоетажно застрояване), 

характер на застрояване – „ниско“ (до 10 м), 

начин на застрояване – „свободно“ и 

показатели: Пзастр. – до 60 %, Кинт. – до 1,2 

и Позел. – мин. 40 % 

кв. 183, 

ж.к. „Подбалканска“, 

ул. „Леденик“ № 33 

гр. Враца 

Ива Еленкова Димитрова и 

Роза Янкова Методиева 

17. 998/ 14.06.2017 г. 

ПУП – РУП за регламентиране на 

застрояването при намалени отстояния при 

заварени сгради за пристрояване и 

надстрояване на основание чл. 36, ал. 2 от 

ЗУТ между УПИ VI-310 и УПИ VII-309 

кв. 65 (бивш кв. 164), 

ж.к. „Дъбника“, 

гр. Враца 

Володя Ценов Иванов 

18. 1005/ 14.06.2017 г. 

ПУП – ПРЗ с Ел. и ВиК схеми за промяна 

предназначението на ПИ 12259.727.2 и 

обособяването му в УПИ III-2, както и 

регламентиране на застрояването с 

предназначение „за жилищно строителство“ 

в устройствена зона „Жм“ (Жилищно 

малкоетажно застрояване), характер на 

застрояване – „ниско“ (до 10 м), начин на 

кв. 727, 

ПИ 12259.727.2, 

м. „Гладно поле“, 

землище на гр. Враца 

„О.М.С РИЪЛ ЕСТЕЙТ 

СОФИЯ“ ЕООД, 

представлявано от Емилия 

Цветанова Велева 



застрояване – „свободно“ и показатели: 

Пзастр. – до 60 %, Кинт. – до 1,2 и Позел. – 

мин. 40 % 

19. 1082/ 26.06.2017 г. 

ПУП – ИПРЗ на част от УПИ XVII-1 /ПИ 

12259.1027.1/ и УПИ I-4,5,6,7,9,18,24 /ПИ 

12259.1027.5/ и образуване на два нови 

урегулирани поземлени имота (УПИ) XVII-

1,5 с предназначение „за спортна зала“ в 

устройствена зона „С“ (Спорт), начин на 

застрояване – „свободно“, характер на 

застрояване – „високо“ (над 15 м) и 

показатели: Пзастр. – до 60 %, Позел. – мин. 

20 %, Кинт. – до 3,0, както и УПИ XXI-1 с 

предназначение „за обществено обслужване“ 

в устройствена зона „Оо“ 

кв. 236, 

Спортен комплекс 

„Христо Ботев“, 

гр. Враца 

Община Враца 

20. 1199/ 12.07.2017 г. 

ПУП – ИПРЗ за образуване на два нови 

урегулирани поземлени имота (УПИ) – УПИ 

II-358 и УПИ IV-38 от УПИ II-165, както и 

регламентиране на застрояването в тях 

кв. 76, 

ж.к. „Металург“, 

гр. Враца 

Община Враца 

21. 1024/ 19.06.2017 г. 

КПИИ – ПУП /ПРЗ/ за обединяване на УПИ 

XXXVIII-1 и УПИ XXXIX-1 в нов УПИ 

XXXVIII-1, както и регламентиране на 

застрояването в него с цел изграждане на 

еднофамилна двуетажна жилищна сграда 

кв. 4, 

с. Паволче, 

общ. Враца 

Рени Иванова Христова 

22. 1151/ 07.07.2017 г. 

КПИИ – ПУП /ПЗ/ за регламентиране на 

застрояването в УПИ II-22 /ПИ 12259.727.22/ 

със запазване на съществуващите 

устройствени показатели на устройствената 

зона, в която се намира урегулирания 

поземлен имот 

кв. 727, 

ПИ 12259.727.22 

М. „Гладно поле“, 

з-ще на гр. Враца 

„О.М.С РИЪЛ ЕСТЕЙТ 

СОФИЯ“ ЕООД, 

представлявано от Емилия 

Цветанова Велева 

23. 1138/ 05.07.2017 г. 
КПИИ – ПУП /ПЗ/ за смяна на начина на 

трайно ползване от „за друг вид 

кв. 65, 

ж.к. „Металург“, 

„АУТОГРУП ИНФИНИТИ“ 

ООД, представлявано от 



производствен, складов обект“ в „за 

автоцентър и магазин за промишлени стоки“ 

за УПИ IX-308, както и регламентиране на 

застрояването в съществуващата 

устройствена зона, а именно „Пп“ (Предимно 

производствена) с цел изграждане на обект: 

„Преустройство на съществуващо хале в 

автоцентър и магазин за промишлени стоки“ 

гр. Враца Николай Богданов Кръстев и 

Красимир Богданов Кръстев 

24. 1140/ 05.07.2017 г. 

ПУП /ПРЗ с електро и ВиК схеми/ за 

промяна предназначението на ПИ 

12259.617.19 и обособяването му в 

урегулиран поземлен имот – УПИ XIX-19, 

както и регламентиране на застрояването в 

него  

кв. 617, 

ПИ 12259.617.19 

м. „Коломановото“, 

з-ще на гр. Враца 

„КАРИЕРИ -П.Д.“ ЕООД, 

представлявано от  

Пламен Стоянов Димитров 

25. 1139/ 05.07.2017 г. 

КПИИ - ПУП /ИПРЗ/ за промяна на 

вътрешната регулационна линия между УПИ 

V-226 и УПИ IV-222 и запазване на същата 

такава между УПИ V-226 и УПИ VI-227, 

както и регламентиране на застрояването в 

УПИ V-226, УПИ VI-227 и УПИ IV-222   

кв. 46, 

с. Лиляче, 

община Враца 

Цвятко Николов Дадов, Стоян 

Николов Дадов, Христо Ценов 

Христов, Радослав Ценов 

Христов и Трифон Димитров 

Тодоров 

26. 854/ 19.05.2017 г. 

ПУП /РУП/ за регламентиране на свързано 

застрояване между повече от два 

урегулирани поземлени имота, а именно 

между УПИ X-226, УПИ XI-225, УПИ XII-

224, УПИ XIII-237, УПИ XIV-238 и УПИ 

XV-294. Застрояването се регламентира в 

смесена централна устройствена зона „Ц“ 

кв. 274, 

ЦГЧ, 

гр. Враца 

„ЕКСПРЕС АУТО“ ЕООД, 

представлявано от  

Ивайло Ангелов Христов 

27. 1240/ 20.07.2017 г. 

ПУП /ПЗ/ за регламентиране на 

застрояването без промяна на 

предназначението на ПИ 119035, горска 

територия, като се обособи урегулиран 

поземлен имот (УПИ) с ново конкретно 

ПИ 119035, 

горска територия 

м. „Коритарника“, 

з-ще на с. Згориград 

община Враца 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД, чрез пълномощника  

Николай Иванов Киров 



предназначение „за съоражение на 

техническата инфраструктура“ с цел 

изграждане на обект: „Базова станция № 

5579“ 

28. 1288/ 31.07.2017 г. 

КПИИ - ПУП /ПЗ/ за регламентиране на 

застрояването в УПИ X-298 /ПИ 

12259.1019.298/ с цел изграждане на сграда 

със смесено предназначение   

кв. 166, 

ЦГЧ, 

ул. „Речка“, 

гр. Враца 

„ДЖЕЙДИ – ВИЖЪН“ ООД, 

представлявано от 

Георги Красимиров Ценов и 

Димитър Тихомиров Митов 

29. 1301/ 02.08.2017 г. 

ПУП /ИПЗ/ за регламентиране на 

застрояването в УПИ V-36 /ПИ 

12259.1009.171/ с предназначение „за 

автомивка, автосервиз, магазин и офиси“ в 

новообособена устойствена зона „Смф“ 

(Смесена многофункционална зона) 

кв. 17, 

ж.к. „Сениче“, 

гр. Враца 

„КРЕМЕН“ ЕООД, 

представлявано от 

Цветелина Христова 

Рангелова 

30. 1306/ 03.08.2017 г. 

ПУП /РУП/ за регламентиране на 

застрояването в УПИ III /ПИ 12259.1014.233/ 

при предвидено свързано застрояване в 

повече от два съседни имои, а именно между 

УПИ I /ПИ 12259.1014.238/, УПИ II /ПИ 

12259.1014.232, УПИ III /ПИ 

12259.1014.233/, УПИ IV /ПИ 

12259.1014.234/ и УПИ V /ПИ 

12259.1014.235/ в съществуващата 

устройствена зона „Оо“ (Обществено 

обслужване) 

кв. 9, 

ж.к. „Река Лева“, 

гр. Враца 

„ЕЛТИ-ИНВЕСТ-ГРУП“ 

ООД, представлявано от 

Тихомир Йорданов Иванов 

 


