
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за 
изработване на устройствени планове и на техните изменения за 

периода 2017 – 2022 г. 

 

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 

7. Заявление №94-00-612 от 22.04.2020 г. Изработване на РУП на УПИ VІ, VІІ, VІІІ и 
ІХ, кв.50 по плана на гр.Белене 

8. Заповед № 121 от 03.02.2020 г. Изработване на ПУП – ПЗ на УПИ ХІІ и ІІ, 
кв.128 по плана на гр.Белене 

9. Решение № 59 от 30.04.2020 г. на ОбС-
Белене 

Изработване на ПУ – ПП на ПИ 03366.180.4 
по КК на гр.Белене 

10. Заповед № 537 от 02.06.2020 г. Изработване на ПУП – ПЗ на УПИ ІV, кв.42 
по плана на гр.Белене 

11. Заповед № 735 от 05.08.2020 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ І-227, 
кв.3 по плана на с.Кулина вода 

12. Заповед № 1377 от 03.10.2020 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ХІV, 
кв.55 по плана на гр.Белене 

13. Заповед № 1377 от 03.10.2019 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ХІV-503, 
кв.55 по плана на гр.Белене 

14. Решение № 56 от 05.08.2020 г. на ОбС-
Белене 

ЧИ на ОУП и ПУП – ПРЗ на УПИ ХVІІ, 
кв.64 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 
2021 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 № 83 от 04.08.2020 г. на ОбС 

Изработване на ПУП – П3 на ПИ 03366.2.50 
по плана гр.Белене – о.“Персин“ 

2. Заповед № 1180 от 30.12.2020 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ Х – 287, 
кв.40 по плана на с.Татари 

3. Заповед № 06 от 05.01.2021 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ХІ и 
ХІІІ, ПИ 03366.602.754 и 752, кв.66 по плана 
на гр.Белене 

4. Заповед № 1088 от 08.12.2020 г. Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ ІХ и 
ХІІІ, ПИ 03366.602.1456 и 1455, кв.50 по 
плана на гр.Белене 

5. Заповед № 859 от 23.09.2020 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ХІХ, ПИ 
03366.602.440, кв.11 по плана на гр.Белене 

6. Заповед № 19 от 14.01.2021 г. Изработване на ПУ – ПР на УПИ V, ПИ 
03366.601.1241 и 1239, кв.5 по плана на 
гр.Белене 

7. Заповед № 230 от 24.02.2021 г. Изработване на ПУП – ПР на УПИ ХVІІ и 
ХVІІІ, ПИ 03366.601.58 и 59, кв.5 по плана 
на гр.Белене 

8. Решение № 66 от 31.10.2018 г на 
Общински съвет - Белене 

Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ, 
кв.158 по плана на гр.Белене 

9. Заповед № 206 от 16.02.2021 г. Изработване на ПУ – ПР на УПИ ХІ, ПИ 
03366.602.1472 и 1473, кв. 53 по плана на 
гр.Белене 

10. Заповед № 492 от 20.05.2020 г. Изготвяне на ПУП – ПРЗ на УПИ І-526 и Х-
514, кв.27 по плана на с.Бяла вода 

11. Решение № 102 от 22.10.2020 г. на 
Общински съвет - Белене 

Изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 
56085.144.143 по плана на с.Петокладенци 

12. Заповед № 777 от 27.07.2021 г. Изработване на ПУП – ПР на ПИ 
03366.602.1114, УПИ І, кв.128 по плана на 
гр.Белене 

13. Решение № 44 от 27.05.2021 г. на 
Общински съвет - Белене 

Изработване на ПУП – ПП на ПИ 
56085.144.385 по плана на с.Петокладенци 

14. Заповед № 778 от 27.07.2021 г. Изработване на ПУП – ПР на ПИ 
03366.601.568 и 601.1017, УПИ ІV, кв.99 по 
плана на гр.Белене 

15. Решение № 76 от 20.08.2021 г. на 
Общински съвет - Белене 

Изработване на ПУП – ПР на ПИ 
03366.602.1190, кв.127 по плана на 
гр.Белене 

16. Решение № 35 от 14.04.2021 г. на 
Общински съвет – Белене 

Изработване на ПУП -  ПР на ПИ 
03366.602.1477 и 1478, кв.153 и 154 по 
плана на гр.Белене 

17. Заповед №827/10.08.2021 г. и 
Решение № 86/05.10.2021 г. на 
Общински съвет - Белене 

ПУП – ПРЗ на ПИ 03366.602.880, 881, 882, 
883, 884, 885 и 886, УПИ І, кв.124а по плана 
на гр.Белене 

18. Решение № 61 от 20.07.2021 г. на  
Общински съвет - Белене 

Изработване на ПУП – ПП на ПИ 
03366.605.7.1 и 605.45 

 



 

 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за 
изработване на устройствени планове и на техните изменения през 
2022 г. 

Пореден 
номер 

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

 
Вид и обхват на  
проекта за устройствен план 
 

1. 
 
 

 
Заявление № 94-00-2313 от 14.12.2021 
г. 
Заповед № 32/12.01.2022 г. - одобрен 

Изработване на ПУП – ПР на ПИ 
03366.602.1481, УПИ ХVІІ, кв.155 по плана 
гр.Белене  

2. Решение № 113 от 29.12.2021 г. на 
Общински съвет – Белене 
Заповед №215/09.02.2022 г.- одобрен 

Изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 
56085.190.295 по плана на с.Петокладенци 

3. Заповед № 419 от 14.04.2021 г.- 
допускане 
Заповед №216/09.02.2022 г.- одобрен 

Изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ І, ПИ 
03366.601.124, 123  и 122, кв.21 по плана на 
гр.Белене 

4. Заявление № 94-00-162 от 07.02.2022 
Заповед №217/09.02.2022 г. – одобрен 

Изработване на ПУП – ПЗ на УПИ І, ПИ 
03366.601.308, кв.29 по плана на гр.Белене 

5. Заявление № 94-00-423/22.03.2022 г. по 
чл.135а от ЗУТ 
Заповед №502/07.04.2022 г. - одобрен 

Изработване на ПУП-ПР на УПИ X-5, 
кв.155, ПИ 03366.602.1491 по плана на 
гр.Белене 

6. Заявление №11-00-63/25.05.2022 г. 
Заповед № 805/09.06.2022 г. - одобрен 

Изработване на ПУП-ПР  на УПИ XII-966 и 
XIII-967, ПИ 03366.601.543 по плана на 
гр.Белене 

7. Заявление № 53-00-39/18.04.2022 г. 
Заповед №637/20.04.2022 г. – допускане 
Заповед № 781/07.06.2022 г. - одобрен 

Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ XI-67, 
кв.107 по плана на с.Деков 

8. Заявление № 24-00-190/12.04.2022 г. 
Заповед № 515/13.04.2022 г. – 
допускане 
Заповед № 782/07.06.2022 г.-одобрен 

Изработване на ПУП-ПРЗ  в УПИ XIV-227 и 
XV-227, кв.3 по плана на с.Кулина вода 

9. Заявление по чл.135а № 94-00-
1052/20.06.2022 г. 
Заповед № 876/30.06.2022 г.-одобрен 

Изработване на ПУП-ПР в УПИ III-301 и 
IV-301, кв.47 по плана на с.Татари 

10. Заявление по чл.135а № 53-00-
38/18.04.2022 г. 
Заповед №638/20.04.2022 г.-допускане 
Заповед № 906/11.07.2022 г.  

Изработване на ПУП –ПРЗ в УПИ III-308, 
кв.10 по плана на с.Деков 

11. Заявление по чл.135а № 94-00-
1309/25.07.2022 г. 
Заповед № 1008/18.08.2022 г. – одобрен 

Изработване на ПУП-ПР в УПИ XX-400 и 
XXI-400, кв.19 по плана на с.Деков 
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