
ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 2018 Г. 

 

№ 
№ на Заповед/ 

Решение 
Описание  на проекта Местонахождение Възложител 

1. 134/ 22.01.2018 г. 

ЧИПУП /ПРЗ/ с оглед регламентиране на 
застрояването в УПИ V-241 с 
предназначение „за КОО“ в съществуваща 
устройствена зона „Жм“, както и 

регламентиране на план за регулация за 
елемент на техническата инфраструктура – 

пешеходно-транспортна връзка между УПИ 

V-241 и УПИ II-113, като и двата имота са 
собственост на възложителя. 

кв.13, Източна 
промишлена зона и  

кв. 22, ж.к. „Младост“, 

Враца 

„ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД 

2. 144/22.01.2018 г. 

ПУП /ПЗ и РУП/ за регламентиране на 
застрояването в УПИ II-141 с цел 

извършване на основен ремонт на 
едноетажна жилищна сграда и 

осъществяване на пристройка към нея, както 

и силуетно оформяне за УПИ II-141 с цел 

регламентиране на застрояването при 

намалени отстояния при заварени сгради за 
пристрояване и надстояване на основание чл. 

36, ал. 2 от ЗУТ между сграда в УПИ II-141 и 

сграда в УПИ XI-140,142. 

кв. 165,  

Централна градска част 
Жоро Георгиев Оборски и 

Иван Николов Узунов 

3. 146/22.01.2018 г. 

ПУП /ПРЗ/ за промяна на предназначението 

на земеделска земя – ливада и обособяване 
на урегулиран поземлен имот УПИ I-111 с 
ново предназначение „за търговска, 
обществено-обслужваща, промишлена и 

слкадова дейност“ 

ПИ 12259.674.111, 

м. „Занкиното“,  

Враца 
Гълъбин Христов Илиев 



4. 151/24.01.2018 г. 

ЧИПУП /ПРЗ/ с оглед образуване на три 

нови урегулирани поземлени имота – УПИ 

XI-414, УПИ XLV-415 и УПИ XLVI-413 от 
УПИ XI-38. 

кв. 1, 

Хранително-вкусова 
зона, 
Враца 

„ПЕЙПЪР КОНВЕРТИНГ“ 

ЕООД и „ЕНЕРГОИНВЕСТ 

РЕМОНТНА КОМПАНИЯ“ 

АД 

5. 154/ 24.01.2018 г. 

ЧИПУП /ПРЗ/ с оглед обединяване на УПИ 

VI-94 и УПИ VII-93, както и регламентиране 
на застрояването в устройствена зона „Жс“ с 
предназначение „за средно жилищно 

застрояване“ 

кв. 54, 

Централна градска част, 
Враца 

Петър Емилов Петров чрез 
пълномощника си Емил 

Петров Петров 

6. 30/ 04.01.2018 г. 

ПУП /ИПЗ/ за промяна организацията на 
пешеходните и транспортните комуникации, 

зелените площи и паркоместата на УПИ VII-

168. 

кв. 85, 

ж.к. „Металург“, 

Враца 
Община Враца 

7. 182/ 30.01.2018 г. 

ПУП /ПЗ/ за регламентиране на 
застрояването в УПИ Х-36 с предназначение 
„за малкоетажно жилищно застрояване“ в 

устройствена зона „Жм“. 

кв. 307, 

ж.к. „Толбухин-юг“, 

Враца 

„ТЕХНОДОМИИНВЕСТ“ 

ООД, представлявано от 
Владилен Иванов Кръстев 

8. 335/ 22.02.2018 г. 

ЗИПУП /ПЗ/ на УПИ XVI-122 с цел промяна 
на застрояването в урегулирания поземлен 

имот от „свързано“ на „свободно“ такова. 
Застрояването в съседния УПИ XVII-119 се 
запазва съгласно ЧИПУП-ПЗ, одобрен със 
Заповед № 1101/23.07.2015 г. 

ПИ 12259.1003.122, 

кв. 8, кв. Кулата, 
Враца 

Мая Цветанова Тодорова чрез 
пълномощника си 

Теменужка Тодорова 
Василева 

9. 348/ 22.02.2018 г. 

ЧИПУП /ПЗ/ с оглед промяна на линията на 
застрояване на УПИ XIV. Застрояването се 
регламентира с предназначение „за гараж и 

открит паркинг“ в устройствена зона „Пп“ 

(Предимно производствена). 

ПИ 007007, 

м. „Низамското“, 

с. Паволче, 
общ. Враца 

„АВТОМОРГА КАВП“ ООД, 

чрез пълномощника си 

Марина Валериева Ташева 

10. 405/ 07.03.2018 г. 

ПУП /РУП – план за застрояване и силоуетно 

оформяне/ за регламентиране на свързано 

застрояване между УПИ XI, УПИ XLVи 

УПИ XLVI. 

кв. 1, 

Хранително-вкусова 
зона, Враца 

„ПЕЙПЪР КОНВЕРТИНГ“ 

ЕООД и „ЕНЕРГОИНВЕСТ 

РЕМОНТНА КОМПАНИЯ“ 

АД 



11. 334/ 22.02.2018 г. 

ЧИПУП /ПЗ/ за регламентиране на 
застрояването в УПИ I-150 с цело промяна 
предназанчението му от „за средноетажно 

жилищно строителство“ в „за КОО и 

паркинг“. 

кв. 142,  

Централна градска част, 
Враца 

„СИМ И КО“ ООД, 

представлявано от Хрисим 

Николаев Чучков 

12. 336/ 22.02.2018 г. 

ЧИПУП /ПЗ/ с оглед изместване на линията 
на застрояване в УПИ ХХ-46,369,370,378,392 

с цел удовлетворяване инвестиционните 
намерения на инвеститора, а именно 

изграждането на пристройкса /разширение/ 
на съществуващ цех за студена 
металообработка. 
ПУП /РУП/ за наличие на свързано 

застрояване между повече от два 
урегулирани поземлени имота, както и 

поради намалени отстояния между 

предвиденото застрояване в УПИ ХХ-

46,369,370,378,392 и съществуващата сграда 
в УПИ XIX-47 с предназначение „за 
трафопост“. 

кв. 1, 

Хранително-вкусова 
зона, 
Враца 

„МЕНИДЖЪРСКИ БИЗНЕС 

РЕШЕНИЯ“ ООД, чрез 
управителя си Марио Иванов 

Йончев 

13. 452/ 14.03.2018 г. 

ЧИПУП /ПРЗ/ с оглед разделянето на УПИ I–

21 на осем нови урегулирани поземлени 

имота – УПИ I-21, УПИ VII-21, УПИ VIII-21, 

УПИ IX-21, УПИ X-21, УПИ XI-21, УПИ 

XII-21 и УПИ XIII-21, както и промяна на 
устройствената зона от „Оо“ (Обществено 

обслужване) в „Жс“ (Жилищно 

средноетажно застрояване). 

кв. 63,  

ж.к. „Металург“, 

Враца 

Евгени Костадинов Еленков 

и Иван Каменов Лилол 

14. 457/ 14.03.2018 г. 

ЧИПУП /ПРЗ/ на УПИ XI-244 с цел промяна 
на устройствената зона от „С“ (Спорт) на 
„Жс“ (Жилищно средноетажно застрояване) 
и промяна предназначението на УПИ XI-244 

кв. 234, 

Спортен комплекс, 
Враца 

Олга Чавдарова Иванова 



от „за частен спортен комплекс“ в „за 
жилищно застрояване“. 

15. 

Решение № 698 от 
Протокол № 46/ 

30.01.2018 г. 

ПУП /специализирана план-схема/ за трасето 

на оптична кабелна мрежа, като елемент на 
техническата инфраструктура в 

урбанизираната територия на с. Челопек с 
оглед реализирането на обект: „Въздушна 
оптична кабелна мрежа на с. Челопек, 

община Враца. 

с. Челопек, 

община Враца 
„РИМЕКС“ ООД 

16. 463/ 15.03.2018 г. 

ПУП /ПЗ/ за регламентиране на 
застрояването в УПИ VIII-47 с цел 

изграждане на жилищна сграда с магазини и 

подземен етаж. 

ПУП /РУП/ за конкретизиране на 
застрояването поради наличие на намалени 

отстояния между предвиденото застрояване в 

УПИ VIII-47 и съществуващата жилищна 
сграда в УПИ VII-46, съгласно чл. 113 във 

връзка с чл. 36 от ЗУТ. 

кв. 156,  

Центална градска част, 
Враца 

„МЛЕЧЕН РАЙ“ АД 

17. 464/ 15.03.2018 г. 
ЧИПУП /ПЗ и РУП/ с оглед регламентиране 
застрояването в УПИ II-181 с цел изграждане 
на Административно-търговски център. 

кв. 1, 

Централна градска част, 
Враца 

Община Враца 

18. 531/ 27.03.2018 г. 

ПУП /ПЗ и РУП/ за регламентиране на 
застрояването в УПИ I-115,116,202,203 и 

УПИ II-117,118,119. Работният устройствен 

план да конкретизира застрояването поради 

наличие на свързано застрояване между 

повече от два поземлени имота, съгласно чл. 

113 от ЗУТ ис цел удовлетворяване на 
инвестиционното намерение на заявителя за 
надстройка на съществуващата печатница за 
жилище. 

кв. 68, 

ж.к. „Река Лева“, 

Враца 
Илияна Димитрова Вълова 



19. 466/ 15.03.2018 г. 

ПУП /ПРЗ с ел. и ВиК схеми/ за промяна 
предназначението на земеделска земя /ПИ 

12259.891.54/ с начин на трайно ползване – 

„нива“ с площ от 6003,00 кв.м. и обособяване 
от горния поземлен имот на урегулиран 

поземлен имот – УПИ II-54 с площ от 
6003,00 кв.м. с цел изграждане на автосервиз 
и автокъща. 

масив 891, 

м. „Дърводелци“, 

Враца 
Лъчезар Цветанов Кременски 

 


