
 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за 

изработване на устройствени планове и на техните изменения през 

2017 г. 

Пореден 
номер 

Заповед за разрешение за  
изработване на проект за устройствен 
 план 
номер/дата 

 
Вид и обхват на  
проекта за устройствен план 
 

1. Допускане № 94-00-321 от     

11.04.2017 г. 
Изработване на ПУП – ПР на ПИ 

03366.601.302 и 299, УПИ ІХ, VІІІ и ІV, 

кв.28 по плана на гр.Белене, като УПИ 

VІІІ и ІХ се обединяват в УПИ ХХІ и 

дворищно-регулационната линия между 

УПИ ХХІ и УПИ ІV се променя 

2. Допускане № 94-00-347 от 

18.04.2017 г. 

Изработване на ПУП – ПР на ПИ 

03366.602.517, УПИ ХVІ, кв.52 по плана 

на гр.Белене като дворищно 

регулационните линии минават по 

имотните граници 

3. Допускане с решение № 13 от 

01.03.2017 г.на Общински съвет 

гр.Белене 

Изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 

000228 в Стопански двор по КВС с.Бяла 

вода „За производствена складова 

дейност” 

4. Допускане с решение № 36 от 

19.05.2017 г. на Общински съвет 

гр.Белене 

Изработване на Парцеларен план на 

елементите на техническата 

инфраструктура за ел.кабелно и 

водопроводно отклонение и изместване 

на съществуващ ел. провод в ПИ 000228 

в Стопански двор в землището на с.Бяла 

вода 

5. Допускане № 08-00-123 от 

25.08.2017 г. 

Изработване на ПУП – ПР на 

ул.”М.Василев” в частта между о.т.574 

и о.т.591, като пътното платно става 

7,00 м. и два тротоара по 3,50 м 

6. Допускане № 94-00-346 от 

18.04.2017 г. 

Изработване на ПУП – ПР на ПИ 

03366.601.470, УПИ VІ и 03366.601.469, 

УПИ VІІ в кв.37 по плана на гр.Белене 

като дворищно-регулационната линия 

между УПИ VІ и VІІ минава по 

съществуващата на място имотна 

граница 

7. Допускане № 08-00-108 от 

01.08.2017 г. 

Изработване на ПУП – ПР на ПИ 

03366.601.1138, УПИ І, кв.109 по плана 

на гр.Белене, който се разделя на два 

урегулирани поземлени имота-УПИ І и 

УПИ ХХІ 

 

 



Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за 

изработване на устройствени планове и на техните изменения през 

2018 г. 

Пореден 
номер 

Заповед за разрешение за  
изработване на проект за устройствен 
 план 
номер/дата 

 
Вид и обхват на  
проекта за устройствен план 
 

1. Допускане № 08-00-162 от     

25.10.2017 г. 
Изработване на ПУП – ПР на ПИ 

03366.602.270 , УПИ І, кв.74 по плана на 

гр.Белене, който се преотрежда от „За 

жилищно строителство и военен клуб” в 

„За жилищно строителство, трафопост и 

обществено обслужване 

2. Допускане № 08-00-169 от 

14.11.2017 г. 

Изработване на ПУП – ПР в УПИ І, 

кв.15 по плана на гр.Белене, като се 

изменя трасето на тупика от о.т.668, 

о.т.669 до о.т.672 и се създава ново трасе 

на тупика 

3. Заповед № 59 от 05.01.2018 г. Изработване на ПУ – ПРЗ на УПИ Х и 

ХІ, кв.8-б по плана на гр.Белене 

4. Заповед № 987 от 05.12.2017 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ І и 

VІІ, кв.92 по плана на с.Деков 

5. Заповед № 604 от 04.06.2018 г. Изработване на ПУ – ПР на УПИ І, ПИ 

03366.602.277 и УПИ ІІ, ПИ 

03366.602.276, кв.78 по плана на 

гр.Белене 

6. Заповед № 454 от 24.04.2018 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ І, ПИ 

03366.602.856, кв.106-а по плана на 

гр.Белене 

7. Заповед № 1077 от 28.12.2017 г. Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ VІІ, 

ПИ 03366.601.77, кв.5-а по плана на 

гр.Белене 

8. Заповед № 754 от 24.07.2018 г. Изработване на ПУП – ПЗ на УПИ ІІ, 

ПИ 03366.602.1363, кв.7-а по плана на 

гр.Белене 

9. Решение № 48 от 28.06.2018 г. на 

ОбС-Белене 

Изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 

03366.179.16м.”Каракашева могила” по 

плана гр.Белене 

 

 

 

 

 



Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за 

изработване на устройствени планове и на техните изменения през 

2019 г. 

Пореден 
номер 

Заповед за разрешение за  
изработване на проект за устройствен 
 план 
номер/дата 

 
Вид и обхват на  
проекта за устройствен план 
 

1. 
 
 
 

Заповед №117 от 06.02.2019 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ІІ, кв.63 

по плана на с.Петокладенци 

2. Заповед № 1082 от 27.11.2018 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ІІ, ПИ 

03366.602.1112, кв.128 по плана на 

гр.Белене 

3. Решение № 19 от 25.02.2019 г. на ОбС - 

Белене 

Изработване на ПУП – ПР на УПИ VІІ, 

кв.91 по плана на с.Деков 

4. Заповед № 1083 от 27.11.2018 г. Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІV, 

ПИ 03366.602.811, кв.69 по плана на 

гр.Белене 

5. Заповед № 857 от 05.06.2019 г. 

Решение № 43 от 28.05.2019 г. на ОбС 

Изработване на ПУП – ПР на УПИ І, кв.153 

и УПИ І, кв.154, ПИ 03366.602.1261 по 

плана на гр.Белене 

6. Заповед № 382 от 19.04.2019 г. 

Решение № 36 от 05.04.2019 г. на ОбС 

Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв.44 

по плана на гр.Белене 

7. Заповед № 218 от 20.02.2019 г. Изработване на ПУП – ПЗ на УПИ ІІ, ПИ 

03366.602.1363, кв.7-а по плана на гр.Белене 

8. Заповед № 786 от 21.05.2019 г. Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ ХVІІІ-

1,2,3, кв.94 по плана на с.Деков 

9. Заповед № 118 от 06.02.2019 г. 

Решение № 5 от 30.01.2019 г. на ОбС 

Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ І-184 и 

УПИ ІІ, кв.42 по плана на гр.Белене 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за 

изработване на устройствени планове и на техните изменения през 

2020 г. 

Пореден 
номер 

Заповед за разрешение за  
изработване на проект за устройствен 
 план 
номер/дата 

 
Вид и обхват на  
проекта за устройствен план 
 

1. 
 
 
 

 

Решение № 74 от 02.09.2019 г. на ОбС 

Изработване на ПУП – ПР на УПИ ІХ и ХІІ, 

кв.50 и УПИ І, кв.165, ПИ 03366.602.210 по 

плана гр.Белене 



2. Заповед № 38 от 19.04.2019 г. 

Решение № 35 от 05.04.2019 г. на ОбС 

Изработване на пУП – ПР на УПИ ХІІ, ХІІІ 

и VІІІ, кв.32 по плана на с.Татари 

3.  

Заповед № 1410 от 14.10.2019 г. 

Изработване на ПУП – ПР на УПИ І и ІІ, ПИ 

03366.602.693 по плана на гр.Белене 

4. Заповед № 1234 от 03.09.2019 г. Изработване на ПУП – ПЗ на УПИ І, ПИ 

03366.602.400, кв.12 по плана на гр.Белене 

5. Заповед № 971 от 09.07.2019 г. Изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ 

03366.602.671, УПИ І, кв.8-г по плана на 

гр.Белене 

6. Заповед № 122 от 03.02.2020 г. Изработване на ПУП – ПР на ПИ 

03366.601.138, УПИ VІІ, кв.19 по плана на 

гр.Белене 

 

 


