
Рег. 

№ 

Номер на заповедите 

и разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на… Местност, землище

1 57/07.01.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: І. ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ ІІІ, с цел образуване 

на 2 броя нови имота; 2. ПУР с цел измениние на уличната регулация и образуване 

на нова улица - тупик - о.т. 42а до о.т. 42б; 3. ПЗ за новообразуван УПИ ІІІ - ново 

ниско жилищно застрояване; 4. ПЗ за новообразуван УПИ VІІ - ново ниско жилищно 

застрояване; ІІ. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ VІІ

УПИ ІІІ - 83, нови УПИ 

ІІІ, 00134.501.531 и 

УПИ VІІ, 

00134.501.532, кв. 7, 

о.т. 42а до о.т. 42б

с. Изгрев

2 90/13.01.2022

І. Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 30702.50.14 за 

промяна предназначението от "за животновъдна ферма" в "за склад за 

промишлени стоки, магазини и офиси"; ІІ. Одобрява задание по реда на чл. 125 от 

ЗУТ

30702.50.14 с. Зелен дол

3 91/13.01.2022
Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ за УПИ ХІІ - 177 за привеждане в 

съответствие с ОУП на Община Благоевград - ново ниско свободно жилищно 

застрояване; 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда

УПИ ХІІ - 177, кв. 5, 

пл. № 465
с. Логодаж

4 93/13.01.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ ХV - 7729 за промяна 

предназначението от "за нискоетажно жилищно групово строителство и клуб" в "за 

жилищно строителство и офиси"; 2. Изм. ПЗ за УПИ ХV - 603.213 за привеждане на 

устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с ОУП на 

Община Благоевград и запазване режима на съществуващи сгради

УПИ ХV - 7729, 

04279.603.213, кв. 2
кв. "Баларбаши"

5 113/18.01.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за изменение на вътрешни 

регулационни линии на УПИ VІ - 7705 към УПИ VІІ - 7663 и УПИ ХІІ - 7705; 2. Изм. 

ПР за обединяване на УПИ VІ и УПИ V в нов УПИ ХІV; 3. ПЗ за УПИ ХІV - ново 

средно свободно жилищно застрояване и запазване на ниско свързано 

застрояване (магазини и гаражи) с УПИ ІV

УПИ VІ - 7705, V - 

7705, VІІ - 7663, ХІІ - 

7705, 04279.603.197, 

нов УПИ ХІV, 

04279.603.488, кв. 34

ІV микрорайон

6 131/20.01.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за изменение на странична 

регулационна линия на УПИ ІІІ към УПИ ІІ и отпадане на предвидената пешеходна 

алея; 2. Изм. ПР за отреждане на УПИ ІІІ за имоти с пл. № 358 и пл. № 555 и 

промяна предназначението на УПИ ІІІ от "за озеленяване" в "за жилищно 

строителство"; 3. Изменение ПЗ за новообразуван УПИ ІІІ - ново ниско свободно 

жилищно застрояване

УПИ ІІІ, ІІ, пл. № 358, 

пл. № 555, кв. 19
с. Покровник

7 207/31.01.2022

Разрешава изработване на ПУ  - изм. ПЗ за имот с идентификатор 04279.108.33 за 

промяна предназачението от "за автодиагностичен пункт /без тенекеджийски и 

бояджийски услуги/" в "автосервиз за ремонт на леки и лекотоварни автомобили, 

камиони и автобуси, сервиз за гуми, магазин, шоурум и офиси"

04279.108.33
м-т "Реката" по КК на 

Бл-д

8

Решение № 22, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.129.55 за 

промяна предназначението от "нива" в "за обществено обслужване и автосервиз"
04279.129.55

м-т "Царевоселско 

шосе - Ш.08" по КК на 

Бл-д

9

Решение № 23, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.59.12 за 

промяна предназначението от "нива" в "за търговско-складова дейност и 

автосервиз"

57159.59.12
м-т "Под междата" по 

КК на с. Покровник

10

Решение № 24, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.125.10 за 

промяна предназначението от "нива" в "за складова база, металургична обработка 

на метали с цифрово управление, магазин и офиси"

04279.125.10
м-т "Цигларката" по 

КК на Бл-д

11

Решение № 25, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.59.5 за 

промяна предназначението от "нива" в "за търговско-складова дейност"
57159.59.5

м-т "Под междата" по 

КК на с. Покровник

РЕГИСТЪР НА РЕШЕНИЯ ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ПО ЧЛ.5(5) ОТ ЗУТ - 2022 ГОДИНА



Рег. 

№ 

Номер на заповедите 

и разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на… Местност, землище

12

Решение № 26, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.59.9 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производствено-складова дейност, 

автосервиз и обществено обслужване"

57159.59.9
м-т "Под междата" по 

КК на с. Покровник

13

Решение № 27, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.60.4 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производствено-складова дейност, 

автосервиз и обществено обслужване"

57159.60.4
м-т "Под междата" по 

КК на с. Покровник

14

Решение № 28, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.55.13 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производствено-складова дейност и 

автосервиз"

57159.55.13
м-т "Под междата" по 

КК на с. Покровник

15

Решение № 29, 

протокол № 2 от 

28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.26.7 за 

промяна предназначението от "нива" в "за склад за промишлени стоки и търговси 

обект (магазин)"

04279.26.7
м-т "Стара гара - 

Ш.14" по КК на Бл-д

16 216/01.02.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ ХХІХ, ХХVІІІ, V, както следва: - 

изм. страничната регулационна линия на УПИ ХХІХ кам УПИ ХХХ с 

предназначение "за жилищно строителство"; - изм. страничната регулационна 

линия на УПИ ХХVІІІ към УПИ ХХХVІІ с предназначение "за жилищно 

строителство"; - изм. страничната регулационна линия на УПИ V към УПИ VІ с 

предназначение "за жилищно строителство"; 2. ПЗ на новообразуван УПИ ХХІХ - 

ново ниско свободно жилищно застрояване; 3. ПЗ на новообразуван УПИ ХХVІІІ - 

ново ниско свободно жилищно застрояване; 4. ПЗ на новообразуван УПИ V - ново 

ниско свободно жилищно застрояване;

УПИ ХХІХ, ХХVІІІ, V, 

57159.500.642, 

57159.500.641, 

57159.500.640, кв. 1

с. Покровник

17 326/04.02.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ за УПИ ІV - 3175 за привеждане в 

съответствие устройствената зони иустройствените показатели съгласно ОУП на 

Община Благоевград - ново средно свободно жилищно застрояване; 2. 

Инвестиционен проект за жилищна сграда

УПИ ІV 3175, 

04279.614.319, кв. 96
ЦГЧ

18 333/04.02.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП - изм. РУП за ново средно свързано 

застрояване между УПИ VІІІ, ХІV, ІХ с цел изменение размера на предвиденото 

застрояване към УПИ ХІV; 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда

УПИ VІІІ - 608.144, 

04279.608.144, УПИ 

ХІV, 04279.608.143, 

УПИ ІХ, 

04279.608.139, кв. 

191а

кв. "Грамада"

19 484/21.02.2022

Разрешава изработване на ПУП - изм. ПЗ за имот с идентификатор 04279.53.2 с 

цел образуване на 3 броя нови имота с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56, 

04279.53.57 с предназначение "за магазини, офиси, сграда за безвредни 

производствени дейности и 1 брой нов имот с идентификатор 04279.53.54 с 

предназначение "път за собствени нужди"

04279.53.2, нови  

04279.53.55, 

04279.53.56, 

04279.53.57, 

04279.53.54

м-т "Шийница - Ш.24" 

по КК на Бл-д

20 539/25.02.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП - изм. ПЗ за имот с идентификатор 

04279.84.17 за промяна ограничителните линии на застрояване във връзка с 

промяна на сервитута на преминаващ през имота въздушен електропровод 20 кV, 

за сервитутите на енергийните обекти, предвиждане на допълващо застрояване - 

трафопост и запазване режима на сграда с идентификатор 04279.84.17.1; 2. 

Инвестиционен проект за допълващо застрояване - трафопост

04279.84.17
м-т "Бачиново" по КК 

на Бл-д

21 540/25.02.2022 

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за изменение на страничната 

регулационна линия на УПИ І към УПИ ХІ с предназначение "за жилищно 

строителство"; 2. ПЗ за УПИ І - ново ниско свободно застрояване и запазване 

режима на съществуваща жилищна сграда, свързано с новопредвидено жилищно 

зактрояване в УПИ ХІ и запазване на новопредвиденото по ЗРП допълващо 

застрояване

УПИ І - 18, ХІ - 30, 29, 

пл. № 18, кв. 8
с. Логодаж

22

Решение № 60, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разешава изработване на проект за измениние на ОУП с цел предвиждане на 

предимно-производствена устройсвена зона

07377.78.28, 

07377.78.30

м-т Дългата нива" по 

КК на с. Българчево
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23

Решение № 61, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разешава изработване на проект за измениние на ОУП с цел предвиждане на 

предимно-производствена устройсвена зона
30702.17.11

м-т "Валого" по КК на 

с. Зелен дол

24

Решение № 62, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.105.53 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.105.53

м-т "Армутлука" по 

КК на Бл-д

25

Решение № 63, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 62699.22.11 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
62699.22.11

м-т "Рефетица" по КК 

на с. Рилци

26

Решение № 64, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.50.26 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
57159.50.26

м-т "При спирката" по 

КК на с. Покровник

27

Решение № 65, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.57.3 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.57.3

м-т "Авганцов чифлик 

- Ш.72" по КК на Бл-д

28

Решение № 66, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 00134.500.159 за 

промяна предназначението от "нива" в "за вилно строителство"
00134.500.159

м-т "Чуката" по КК на 

с. Изгрев

29

Решение № 67, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с № 51.1 за промяна 

предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
имот № 51.1

м-т "Вировете", з-ще 

с. Делвино

30

Решение № 68, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.310.3490 за 

промяна предназначението от "нива" в "за вилно строителство"
04279.310.3490

ч-т "Чардако" по КК 

на Бл-д

31

Решение № 69, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.129.59 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производствени и складови дейности"
04279.129.59

м-т "Царевоселско 

шосе - Ш.08" по КК на 

Бл-д

32

Решение № 70, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 00134.3.7 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
00134.3.7

м-т "Кури дере" по КК 

на с. Изгрев

33

Решение № 71, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с № 532.454 за промяна 

предназначението от "нива" в "за вилно строителство"
имот № 532.454

м-т "Валога", з-ще с. 

Логодаж

34

Решение № 72, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.28.87 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.28.87

м-т "Карамихайлов 

бунар - Ш.44" по КК 

на Бл-д

35

Решение № 73, 

протокол № 3 от 

25.02.2022 г.

Разрешава: 1. Изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 55107.103.1 без 

промяна прденазначението за изграждане на "Селскостопанска сграда за 

съхрпанение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, 

включително инжинирни мрежи и съоражения за благоустрояване на имота, и 

помещения за обитаване"; 2. Одобрява Задание по реда на чл. 125 от ЗУТ

55107.103.1
м-т "Гладно поле" по 

КК на с. Падеш

36 605/11.03.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПЗ за имт с идентификатор 04279.118.17 

с цел образуване на 3 броя нови имота с предназначение "за жилищно 

строителство"

04279.118.17, нови 

04279.118.116, 

04279.118.117, 

04279.118.119

м-т "Пенков чифлик - 

Ш.39" по КК на Бл-д

37 623/17.03.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ ІІІ в цел образуване на нов 

УПИ VІ с предназначение "за жилищно строителство"; 2. ПЗ за новообразуван УПИ 

VІ - ново ниско свободно жилищно застрояване

УПИ ІІІ, нов УПИ VІ, 

кв. 10, 03664.501.158
с. Бело поле

38

Решение № 103, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разешава изработване на проект за измениние на ОУП с цел предвиждане на 

предимно-производствена устройсвена зона
68792.57.4

м-т "Кръста" по КК на 

с. Логодаж



Рег. 

№ 

Номер на заповедите 

и разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на… Местност, землище

39

Решение № 105, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 30702.78.13 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производствено-склрадови дейности"
30702.78.13

м-т "Крачаница" по 

КК на с. Зелен дол

40

Решение № 108, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.56.14 за 

промяна предназначението от "нива" в "за складове и офиси"
04279.56.14

м-т "Авганцов чифлик-

Ш.72" по КК на Бл-д

41

Решение № 110, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разешава изработване на проект за измениние на ОУП с цел предвиждане на 

предимно-производствена устройсвена зона
53031.10.229

м-т "Юрто" по КК на 

с. Обел

42

Решение № 111, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разешава изработване на проект за измениние на ОУП с цел предвиждане на 

предимно-производствена устройсвена зона
30702.18.3

з-д "Зад ридо" по КК 

на Зелен дол

43

Решение № 112, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разешава изработване на проект за измениние на ОУП с цел предвиждане на 

предимно-производствена устройсвена зона
04279.158.87

м-т "Средния път-

Ш.09" по КК на Бл-д

44

Решение № 113, 

протокол № 5 от 

25.03.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП с цел поправка на явна 

фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона

04279..59.41, 

04279.59.42

м-т "Река Бистрица" 

по КК на Бл-д

45 823/08.04.2022
Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 00134.4.11 с 

предназначение "за магазини, офиси, жилища и услуги"

00134.4.11 

(образуван от 

004002)

м-т "Кури дере" по КК 

на с. Изгрев

46 842/14.04.2022

Разрешава изработване на КПИИ: 1. Изм. ПЗ за имот с идентификатор 24367.116.4 

с цел образуване на два броя нови имота 24367.116.5 и 24367.116.6 с 

предназначение "за складова база и офиси"; ПЗ за новообразуваните имоти - ново 

ниско свързано застрояване; 2. Инвестиционен проект за склад и офис

24367.116.4, нови 

24367.11.6 и 

24367.116.6

м-т "Ридо" по КК на с. 

Дъбрава

47 845/14.04.2022
Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ за УПИ ХVІІІ - 107 с предназначение 

"за жилищно строителство"; 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда

УПИ ХVІІІ - 107, кв. 

10, 57159.500.107
с. Покровник

48 858/18.04.2022

Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ за УПИ ХХІІІ - 9400 за привеждане в 

съответствие устройствената зона и устройствените показатели, съгласно ОУП и 

промяна начина на застрояване о тсвободно в свързано застрояване от 1 етаж с 

УПИ ХХІV - 9400 - ново средно свързано жилищно застрояване и подземно 

застрояване; 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда

УПИ ХХІІІ - 9400, кв. 

15, 04279.601.249
ІV микрорайон

49 902/26.04.2022

Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 

17004.485.13 с цел образуване на два броя нови имота с предназначение "за 

жилищно строителство" и "пат за собствмени нужди; 2. Инвестиционен проект за 

жилищна сграда

17004.485.13 

(образуван от 

обединяването на 

17004.485.10, 

17004.485.13 и 

17004.485.3), нови 

17004.485.55, 

17004.485.56

мах. "Пържова" по КК 

на с. Горно Хърсово

50

Решение № 148, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.131.9 за 

промяна предназначението от "нива" в "складова база за промишлени стоки, 

автосервиз и жилищно строителство"

04279.131.9
м-т "Герено" по КК на 

Бл-д
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51

Решение № 149, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.54.69 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.54.69

м-т "Шейница - Ш24" 

по КК на Бл-д

52

Решение № 150, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.145.9 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производство, асемблиране и склад за 

системи за възобновяеми енергийни източници - фотоволтаични системи"

04279.145.9
м-т "Таушанка" по КК 

на Бл-д

53

Решение № 151, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.54.1 за 

промяна предназначението от "нива" в "за складова база за промишлени стоки, 

автосервиз, магазин и офис"

57159.54.1
м-т "Гладно поле" по 

КК на с. Падеш

54

Решение № 152, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.54.26 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.54.26

м-т "Шейница" по КК 

на Бл-д

55

Решение № 153, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.111.37 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.111.37

м-т "Джампалица" по 

КК на Бл-д

56

Решение № 154, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.121.2 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.121.2

м-т "Динков чифлик" 

по КК на Бл-д

57

Решение № 155, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 120.2104 за 

промяна предназначението от "нива" в "за вилно строителство"
120.2104

м-т "махала Митовци" 

з-е на с. Дъбрава

58

Решение № 156, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.158.82 за 

промяна предназначението от "нива" в "производствена-складова дейност, 

автосервиз и офиси"

04279.158.82
м-т "Средния път-

Ш.09" по КК на Бл-д

59

Решение № 157, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

57159.58.19 с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - 

"Пп"

57159.58.19
м-т "Над Междата" по 

КК на с. Покровник

60

Решение № 158, 

протокол № 7 от 

29.04.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

57159.213.787 с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка 

височина - "Жм"

57159.213.787
м-т "Валого" по КК на 

с. Покровник

61 930/09.05.2022 г.

Разрешава изработване на КПИИ: ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ XІ-236, кв. 12 за 

именение на уличната и страничната регулационни линии по имотните граници за 

имот с идентификатор 27231.501.236 с предназначение в "за жилищно 

строителство"; 2. Изм. ПЗ за УПИ XI-501.236, кв. 12 в ново ниско жилищно 

застрояване, свързано със съществуващо застрояване в УПИ X-237, кв 12, имот с 

идентификатор 27231.501.237

27231.501.236 

27231.501.237, кв.12
с. Еленово

62 972/11.05.2022 г.

Разрешава изработване на КПИИ: ПУП: Изм. ПЗ за имот с идентификатор 

57159.58.16 за промяна предназначението от "за складова и производствена 

дейност" в "автосервиз за тежкотоварни автомобили, обществено обслужване и 

бензиностанция"; ИП  за сграда за обществено обслужване и бензиностанция 

57159.58.16 с. Покровник м-т "Над междата"

63 974/11.05.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - Изм. ПЗ за имот с идентификатор 30702.78.600 

за промяна предназначението от "за бетонов център" в "за складова база, 

автосервиз за тежкотоварни автомобили и обществено обслужване"

30702.78.600 с. Зелен дол м-т "Реката"
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64 975/11.05.2022 г.

Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП: Изм. ПЗ за УПИ XI-629.140 и УПИ XII-

621.140, кв. 6, имоти с идентификатори 04279.621 и 04279.621.158 от свързано 

жилищно застрояване в ново средно свободно жилищно застрояване; 2. ИП за 

жилищна сграда с гараж, плътна ограда, гараж и допълващо застрояване - навес и 

параклис

УПИ XI-629.140 и 

УПИ XII-621.140, кв. 

6,  04279.621 и 

04279.621.158

кв. "Бялата висота", 

част II
м-т "Мандаджи баир"

65 991/13.05.2022г.

Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП: ПЗ за УПИ VIII-3807, кв.12, имот с 

идентификатор 04279.621.14 с предназначение "за шивашки цех" и запазване на 

режима на съществуващи сгради с идентификатори 04279.621.14.1 и 

04279.621.14.3; 2. ИП за пристройка - външен асансьор към сграда с 

идентификатор 04279.621.14.1

УПИ VIII-3807  

04279.621.14, кв.12, 

04279.621.14.1 

04279.621.14.3

"Промишлена зона"-

Благоевград

66 1043/23.05.2022г.

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПЗ за имот с идентификатор 04279.54.31 

с цел образуване на нови имоти  04279.54.109, 04279.54.110 и 04279.54.111 "за 

жилищно строителство" и 04279.54.112 за "път за собствени нужди";  2.ПЗ за 

новообразуваните 3 (три) имота за жилищно застрояване. 

04279.54.31, 

нови:04279.54.109, 

04279.54.110, 

04279.54.111, 

04279.54.112

м-т "Шейница - Ш.24" 

по КК на Бл-д

67

Решение № 167, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП, УПИ VI-129, кв. 26 за 

имот с идентификатор 04279.626.129 за поправка на ЯФГ с цел предвиждане на 

жилищна устройствена зона с малка височина "Жк"

УПИ VI-129, кв. 26 

04279.626.129

ж.к. "Еленово 1" по КК 

на Бл-д

68

Решение № 192, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 30702.77.9 за 

промяна предназначението от "друг вид земеделска земя" в "за складова дейнсот"
 30702.77.9

м-т "Валого-

краварник" по КК на 

с. Зелен дол

69

Решение № 193, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.38.41 за 

промяна предназначението от "нива" в "за складове, офиси и жилищно 

строителство"

04279.38.41
м-т "Кури дере - 

Ш.22" по КК на Бл-д

70

Решение № 194, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.23.8 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.23.8 

м-т "Стара гара - 

Ш.14" по КК на Бл-д

71

Решение № 195, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.142.18 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.142.18

м-т "Песока-

оранжерии" по КК на 

Бл-д

72

Решение № 196, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 62699.16.10 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
62699.16.10

м-т "Стремата" по КК 

на с. Рилци

73

Решение № 197, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 57159.66.18 за 

промяна предназначението от "нива" в "за цех за мебели, склад за промишлени 

стоки, магазини и офиси"

57159.66.18
м-т "Над Междата" по 

КК на с. Покровник

74

Решение № 198, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 07377.36.1 за 

изграждане на "селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска 

продукция и отглеждане на животни, вкл. инженерни мрежи и съоръжения за 

благоустрояване на имота и помещения за обитаване"

07377.36.1

м-т "Змиярски рид" 

по КК на с. 

Българчево

75

Решение № 199, 

протокол № 9 от 

27.05.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.58.37 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.58.37

м-т "Баларбаши - 

БЛ.2" по КК на Бл-д
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76

Решение № 226, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.27.4 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.27.4

м-т "Стара гара - 

Ш.14" по КК на Бл-д

77

Решение № 227, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.1.16 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.1.16

м-т "Балабарши-15-2" 

по КК на Бл-д

78

Решение № 228, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.32.28 за 

промяна предназначението от "нива" в "за производствени и складови дейности - 

логистично-търговски комплекс с производствена част"

04279.32.28
м-т "Сухия бунар - 

Ш.54" по КК на Бл-д

79

Решение № 229, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.139.64 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
04279.139.64

м-т "Под черквата" по 

КК на Бл-д

80

Решение № 230, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 62699.23.25 за 

промяна предназначението от "нива" в "за жилищно строителство"
62699.23.25

м-т "Радевски блок" 

по КК на с. Рилци

81

Решение № 231, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

04279.120.54 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
04279.120.54

м-т "Телкиев андък" 

по КК на Бл-д

82

Решение № 232, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

04279.101.102 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
04279.101.102

м-т "Балабарши" по 

КК на Бл-д

83

Решение № 233, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

24367.76.6 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
24367.76.6

м-т "Балабарши" по 

КК на с. Дъбрава

84

Решение № 234, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

07377.64.11 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
07377.64.11

м-т "Балвано" по КК 

на с. Българчево

85

Решение № 235, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

47370.11.89 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
47370.11.89

м-т "Юручка нива" по 

КК на с. Мурсалево

86

Решение № 236, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

24367.76.235 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
47370.11.89

м-т "Балабарши" по 

КК на с. Дъбрава

87

Решение № 237, 

протокол № 11 

от 24.06.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

07377.66.61 с цел предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"
07377.66.61

м-т "Над бахчите" по 

КК на с. Българчево
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88 1125/02.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ XV-5976, кв. 34 с цел 

изменение на вътрешните регулационни линии на имот с идентификатор 

04279.623.14 и отреждане на имоти с идентификатори 04279.623.14 и 

04279.623.480 с предназначение "за жилищно строителство"; 2. ПЗ за УПИ XV-

623.14, 623.480, кв. 34 - за ново средно свободно жилищно застрояване

УПИ XV-5976, кв. 34 

04279.623.14, 

нови:04279.623.14 

04279.623.480 

VII-и микрорайон - 

Благоевград

89 1151/06.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП Изм. ПЗ за имот с идентификатор 57159.55.8 за 

промяна предназначението от "машинно-ремонтна база за съхранение, 

поддържане и ремонт на селскостопанска техника" в "машинно-ремонтна база за 

съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника, складова база, 

паркинг, обществено обслужване и производство на електрическа енергия"

57159.55.8
м-т "Под междата" по 

КК на с. Покровник

90 1162/07.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП: 1 Изм. ПР за изм. на вътрешните регулационни 

линии на УПИ II, кв. 22, отреждане за имот с идентификатор 04279.623.341 и 

промяна предназначението от "за църква" в "за общностен център"; 2. ПЗ за УПИ II-

623.341, кв. 22

УПИ II    

04279.623.341, кв. 22

VII-и микрорайон - 

Благоевград

91 1181/14.06.2022 г.

Разрешава изработване на КПИИ: ПУП: Изм. ПЗ за УПИ III-320, кв. 22, имот с 

идентификатор 00134.501.333 с предназначение "за жилищно строителство" - ново 

ниско свободно жилищно застрояване, запазване режима на сграда с 

идентификатор 00134.501.333.2 и на предвиденото по ЗРП допълващо 

застрояване; 2: ИП за втора жилищна сграда в УПИ III-320, кв. 22

УПИ III-320, кв. 22 

00134.501.333
с. Изгрев

92 1211/20.06.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изм. ПР за УПИ VII-180 и УПИ VIII-180, кв. 5; 

2. ПЗ за УПИ VII-501.323, УПИ VIII-501.324, 501.328 и УПИ XXVI-501.325, 501.327, 

кв. 5 - ново ниско свободно жилищно застрояване

УПИ VII-180 и УПИ 

VIII-180, кв. 5, УПИ VII-

501.323, УПИ VIII-

501.324, 501.328 и 

УПИ XXVI-501.325, 

501.327, кв. 5

с. Еленово

93 1235/22.06.2022

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изм. ПР на УПИ VI-629.129.629.129.36, кв. 

20, с цел промяна отреждането за УПИ VI за имоти с идентификатори 

04279.629.129 и 04279.629.129.36 в имоти с иден. 04279.629.179 и 04279.629.193; 

2. Изм. ПЗ за УПИ VI-629.179, 629.193, кв. 20

 УПИ VI-

629.129.629.129.36, 

кв. 20

ж.к. "Струмско"

94 1236/22.06.2022

Разрешава изработването на ПУП - Изм. ПЗ за имот с идентификатор 57159.58.22 

за промяна предназначението от "офис сграда, бензиностанция - 1бр. Дизелова 

колонка (цистерна до 30 тона), автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, 

кафе и магазини" в "за обществено обслужване, бензиностанция, автосервиз, 

автомивка, склад за промишлени стоки и фотоволтаична централа"

57159.58.22
м-т "Над Междата" по 

КК на с. Покровник

95 1277/27.06.2022

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изм. ПЗ за имоти с идентификатори 

00134.505.1 и 00134.505.2 и 00134.500.158 с цел образуване на 4 (четири) нови бр. 

нови имоти - 00134.505.1 и 00134.505.2 " за жилищно застрояване", 00134.505.12 - 

"алея за достъп" и 00134.500.158 - "вилно строителство и магазин за музикални 

инструменти"; 2. ПЗ за имоти  00134.505.1 и 00134.505.2; 3. ПЗ за имоти с 

идентификатор 00134.500.158

нови: 00134.505.1  

00134.505.2 

00134.505.12 

00134.500.158

м-т "Чуката" по КК на 

с. Изгрев; м-т 

"Чуката" по КК на с. 

Изгрев

96 1660/01.09.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изм. ПЗ за УПИ II-16, кв. 11 по плана на 

"Стопански двор- Струмско",имоти с идентификатори04279.628.351, 04279.628.352 

и 04279.628.353 за изменение на уличната и страничната регулационни линии на 

УПИ II по имотни граници на имот 04279.628.500 и отреждане на УПИ II за имот с 

идент. 04279.628.506 с предназначение " за работилница за металообработване, 

складове за промишлени стоки и строителни материали" 2. ПЗ за новообразуван 

УПИ II-628.506,кв. 11 по плана на  "Стопански двор- Струмско", имот с идент. 

04279.628.506-ново ниско свободно застрояване

УПИ II-628.506,кв. 11 

по плана на  

"Стопански двор- 

Струмско", имот с 

идент. 04279.628.506 

по КК на Благоевград

"Стопански двор - 

Струмско"
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97 1684/09.09.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП: 1. ИПР за УПИ II-1207, кв. 87 по плана на V-ти 

микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.605.3 по КК на 

Благоевград с цел отреждане на УПИ II за имот с идентификатор 04279.605.3 по 

КК на Благоевград, с предназначение "за жилищно строителство"; 2. ИПЗ за УПИ II-

605.3, кв. 87 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 

04279.605.3 по КК на Благоевград, за привеждане на устройствената зона и 

устройствените показатели с въответствие с ОУП на община Благоевград, одобрен 

с Решение № 27 по Протокол № 3/25.02.2011 г. на ОБС - Благоевград - ново 

средно застрояване, запазване на предвиденото свързано застрояване със 

съществуващото застрояване в  УПИ III-1204, кв. 87 по плана на V-ти микрорайон, 

Благоевград, имот с идентификатор 04279.605.6 по КК на Благоевград и 

предвиждане на подземно застрояване на странична регулационна линия с  УПИ I, 

кв. 87 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград.

УПИ II-1207, кв. 87, 

имот с 

идентификатор 

04279.605.3 

V-ти микрорайон, 

Благоевград

98 1736/14.09.2022г.

Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на 

плана за застрояване  (ИПЗ) за УПИ VII-498, кв. 8 по плана на с. Селище, общ. 

Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ – ново ниско свободно 

жилищно застрояване.

УПИ VII-498, кв. 8 

по плана на с. 

Селище, общ. 

Благоевград

с. Селище

99 1737/14.09.2022г.

Разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, 

съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП): 

1.1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-7146, кв. 38 по плана на 

IV-ти микрорайон - Благоевград с цел отреждане на УПИ VI за имот с 

идентификатор 04279.603.114, с предназначение "за жилищно строителство"; 1.2. 

План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-603.114, кв. 38 по плана на IV-ти микрорайон - 

Благоевград, за имот с идентификатор 04279.603.114 по кадастралната карта на 

Благоевград, за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели 

в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, одобрен с 

Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград, 

ново средно свободно жилищно застрояване и запазване на предвиденото 

застрояване , свързано с  УПИ V-7147, кв. 38 по плана на IV-ти микрорайон - 

Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.104 по кадастралната карта на 

Благоевград; 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ VI-603.114, кв. 

38 по плана на IV-ти микрорайон - Благоевград, имот с идентификатор 

04279.603.114 по кадастралната карта на Благоевград - ново средно свободно 

жилищно застрояване  и  запазване на предвиденото застрояване , свързано с  

УПИ V-7147, кв. 38 по плана на IV-ти микрорайон - Благоевград, имот с 

идентификатор 04279.603.104 по кадастралната карта на Благоевград.

УПИ VI-603.114, кв. 

38, имот с 

идентификатор 

04279.603.114 

V-ти микрорайон - 

Благоевград

100 1807/26.09.2022 г.

Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) : 1. Изменение 

на плана за регулация (ИПР) на УПИ V-8053, кв. 16 по плана на кв. "Бялата 

висота" - Благоевград, с предназначение за "жилищно строителство" с цел 

обособяване на 2 (две) нови УПИ, УПИ V, кв. 16 по плана на кв. "Бялата висота" - 

Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.625.197 по КК на 

Благоевград, с предназначение "за жилищно строителство" и УПИ XII, кв. 16 по 

плана на кв. "Бялата висота" - Благоевград, отреден за имот с 

идентификатор04279.625.165 по КК на Благоевград, с предназначение "за 

озеленяване". 2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ V-625.197, кв. 

16 по плана на кв. "Бялата висота" - Благоевград, имот с идентификатор 

04279.625.197 по КК на Благоевград, за привеждане на устройствената зона и 

устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на 

община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. 

на Общински съвет - Благоевград, ново средно свободно жилищно застрояване.

УПИ V и УПИ XI, кв. 

16 по плана на 

"Бялата висота" - 

Благоевград

ж.к. "Бялата висота", 

Благоевград



Рег. 

№ 

Номер на заповедите 

и разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на… Местност, землище

101 1842/28.09.2022г.

Разрешава изработването на ПУП 1. Подробен устройствен план (ПУП) – 

изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XVIII1604, имот с идентификатор 

04279.613.278 по кадастралната карта на Благоевград и УПИ XIХ1600, имот с 

идентификатор 04279.613.279 по кадастралната карта на Благоевград, кв. 220 по 

плана на ЦГЧ – Благоевград за промяна начина на застрояване от свободно в 

свързано застрояване между УПИ XVIII и УПИ XIX и привеждане на устройствената 

зона и устройствените показатели съгласно Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Благоевград одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011г. на 

Общински съвет -  Благоевград. 

 Работен устройствен план (РУП) за УПИ XVIII1604, имот с идентификатор 

04279.613.278 по кадастралната карта на Благоевград и УПИ XIХ1600, кв. 220 по 

плана на ЦГЧ – Благоевград,  имот с идентификатор 04279.613.279 по 

кадастралната карта на Благоевград– ново средно свързано жилищно застрояване 

със съществуващо застрояване в УПИ XX1605, кв. 220 по плана на ЦГЧ – 

Благоевград.

УПИ XVIII-1604, УПИ 

XIX-1600 и УПИ XX-

1605, кв.220 по плана 

на ЦГЧ

102 1856/30.09.2022г.

Разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива:Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за 

застрояване (ИПЗ) за имот с идентификатор 04279.6.8, местност „Под Грамада – 

Ш.13-С“ по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от  

„за офис, контролно-диагностичен пункт, гресиране, смяна на масла и гуми, 

автомивка, кафе, магазин за авточасти, навес и стаи за настаняване на гости“ в „ 

за обществено обслужване, контролно-диагностичен пункт, смяна на масла и гуми, 

автомивка, стаи за настаняване на гости и жилищно строителство“ – ново ниско 

свободно застрояване и запазване режима на сграда с идентификатор 04279.6.8.3 

по кадастралната карта на Благоевград;  2. Инвестиционен проект за 

преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект  с 

идентификатор 04279.6.8.3.3, находящ се в сграда с идентификатор 04279.6.8.3, 

разположена в имот с идентификатор 04279.6.8, местност „Под Грамада – Ш.13-С“ 

по кадастралната карта на Благоевград от „офис“ в „жилище“. 

имот с 

идентификатор 

04279.6.8

Благоевград
местност "Под 

Грамада - Ш.13-С"

103 1862/30.09.2022г.

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изменение на плана за улична регулация 

(ИПУР) за отпадане на част от задънена улица с О.Т.80 до О.Т. 81 и предвидена 

алея за достъп; 2. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ V, с 

предназначение "ТОХБУ и трафопост" и УПИ VI, с предназначение "за жилишно 

строителство", кв. 40 по плана на IV-ти микрорайон, Благоевград, с цел образуване 

на нов  УПИ V, с предназначение "за трафопост", отреден за имот с 

идентификатор 04279.601.543 и нов УПИ VI, с предназначение "за детска градина", 

отреден за имот с идентификатор 04279.601.544 по КК на Благоевград; 3. План за 

застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ V-601.543 и УПИ VI-601.544,  кв. 40 по 

плана на IV-ти микрорайон, Благоевград - ново ниско свободно застрояване, 

устройствена зона "Жс"  

УПИ V и УПИ VI, кв. 

40, имоти с 

идентификатори 

04279.601.543 и 

04279.601.544

V-ти микрорайон, 

Благоевград

104 1863/30.09.2022г.

Разрешава изработване на: 1. ПУП- Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за 

УПИ II-1982, кв. 49 по плана на ЦГЧ- Благоевград имот с идентификатор 

04279.613.90по кадастралната карта на Благоевград, с цел привеждане на 

устройствената зона и устройствените показалтели съгласно ОУП на Община 

Благоевград и запазване режима на застрояване на сграда с идентификато 

04279.613.90.1- средно жилищно застрояване свързано със застрояване в УПИ III- 

1983, кв. 49 по плана на ЦГЧ- Благоевград; 2. РУП за УПИ II-1982, кв. 49 по плана 

на ЦГЧ- Благоевград, свързано със съществуващо застрояване в УПИ III- 1983, кв. 

49 по плана на ЦГЧ- Благоевград

УПИ II-1982, 

04279.613.90 и УПИ 

III-1983, 

04279.613.90.1

Благоевград
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105 1859/30.09.2022 г.

Разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива:Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за 

застрояване (ИПЗ) за УПИ IV-941.942, кв. 25 по плана на ЦГЧ- Благоевград, имот с 

идентификатор 04279.612.233по кадастралната карта на Благоевград, с 

предназначение "за жилищно строителство", за привеждане на устройствената 

зона и устройствените показатели в съответствие с ОУП на община Благоевград- 

ново средно жилищно застрояване свтрзано със съществуващо застрояване в УПИ 

IV- 944, кв. 25 по плана на ЦГЧ- Благоевград; РУП за УПИ IV- 941.942, кв. 25 по 

плана на ЦГЧ- Благоевград, свързано със съществуващо застрояване в УПИ VI- 

944, кв. 25 по плана на ЦГЧ- Благоевград; 2. Инвестиционен проект за жилищна 

сграда в УПИ IV- 941.942, кв. 25 по плана на ЦГЧ- Благоевград, имот с 

идентификатор 04279.612.233 по кадастралната карта на Благоевград- ново 

средно жилищно застрояване, свързано със съществуващото застрояване в УПИ 

VI- 944, кв. 25 по плана на ЦГЧ- Благоевград

УПИ IV- 941.942, 

04279.612.233 и УПИ 

IV-944

Благоевград

106 1807/26.09.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ V и УПИ XI, кв. 16 по плана на 

"Бялата висота" - Благоевград, имот с идентификатор 04279.625.197 по КК на 

Благоевград

УПИ V и УПИ XI, кв. 

16 по плана на 

"Бялата висота" - 

Благоевград

ж.к. "Бялата висота"

107 1866/03.10.2022г. 

Разрешава изработването на ПУП:1. Изменение на плана за регулация (ИПР):

• за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ II-602.21 към УПИ V-

602.21, към УПИ  I-7739  и към УПИ  VI-8112, кв. 7 по плана на IV-ти микрорайон – 

Благоевград по имотни граници на имот с проектен идентификатор 04279.602.363 

с предназначение „за жилищно строителство“  и отреждане на УПИ II, кв. 7 по 

плана на IV-ти микрорайон – Благоевград за имот с проектен идентификатор 

04279.602.363 по кадастралната карта на Благоевград;

• за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ V-602.21 към УПИ VI-

8112, кв. 7 по плана на IV-ти микрорайон – Благоевград по имотни граници на имот 

с проектен идентификатор 04279.602.364 с предназначение „за жилищно 

строителство“ и отреждане на УПИ V, кв. 7 по плана на IV-ти микрорайон – 

Благоевград за имот с проектен идентификатор 04279.602.364 по кадастралната 

карта на Благоевград.

2.  Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ II-602.363 и УПИ V-602.364, 

кв. 7 по плана на IV-ти микрорайон – Благоевград, за привеждане на 

устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по 

Протокол № 3 от 25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград - ново средно 

свободно жилищно застрояване.

УПИ II и УПИ V, кв. 7 

по плана на IV-ти 

микрорайон 

Благоевград, имот с 

идентификатор 

04279.602.363

108 1867/03.10.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП: 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за 

изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело 

поле, общ. Благоевград по имотните граници на имот с идентификатор 

03664.501.41 по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград; 

2. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, 

общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“, с цел образуване 

на 2 (два) нови УПИ - УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, общ. Благоевград, 

отреден за имот с проектен идентификатор 03664.501.55 и УПИ XIII, кв. 7 по плана 

на с. Бело поле, общ. Благоевград, отреден за имот с проектен идентификатор 

03664.501.54 по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград, с 

предназначение „за жилищно строителство“;

3. План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ I-55 и УПИ XIII-54, кв. 7 по 

плана на с. Бело поле, общ. Благоевград, имоти с проектни идентификатори 

03664.501.55 и  03664.501.54 по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. 

Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване на 

новопредвиденото допълващо застрояване в УПИ I-55, свързано с новопредвидено 

допълващо застрояване в УПИ II-42, кв. 7 по плана на с. Бело поле, общ. 

Благоевград .

УПИ I, кв. 7 по плана 

на с. Бело поле
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109 1875/04.10.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП: Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за 

имот с идентификатор 04279.16.12 по кадастралната карта на Благоевград, за 

промяна предназначението от "за винарска изба, производство, обработка, 

стабилизиране и бутилиране на вино, гроздова ракия, бренди и винено бренди" в 

"за винарска изба, производство, обработка, стабилизиране и бутилиране на вино, 

горздова ракия, бренди, винено бренди и жилищно застрояване" - ново ниско 

застрояване и запазване режима на сгради, съгласно Разрешение за строеж № 

63/28.02.2003 г., издадено от Главния архитект на Община Благоевград

имот с 

идентификатор 

04279.16.12

Благоевград
м-ст "Проевски 

чифлик - Ш.21"

110 1879/04.10.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изменение на плана на регулация (ИПР) за 

УПИ V, кв. 6 по плана на кв. "Бялата висота" - част II, местност "Мандаджи баир", 

Благоевград, за промяна предназначението от "за жилищно строителство" в "за 

детска градина" и отреждане на УПИ V за имот с идентификатор 04279.621.221 по 

КК на Благоевград; 2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ V-621.221, кв. 6 по плана 

на кв. "Бялата висота" - част II, местност "Мандаджи баир", Благоевград, имот с 

идентификатор 04279.621.221 по КК на Благоевград - ново ниско свободно 

застрояване.

 УПИ V, кв. 6 о плана 

на кв. "Бялата 

висота", имот с 

идентификатор 

04279.621.221

Благоевград
местност "Мандаджи 

баир"

111 1960/21.10.2022 г.

РАЗРЕШАВАМ изработване на:  1. Подробен устроиствен план (ПУП):   - 

Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XIII-1455, кв. 100 по плана на V-

ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.35 по 

кадастралната карта на Благоевград, за промяна начина на застрояване от 

„свободно“ в „свързано жилищно застрояване“ с УПИ XII-2010, кв. 100 по плана на 

V-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.36 по 

кадастралната карта на Благоевград, привеждане на устройствената зона и 

устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011г. 

на Общински съвет Благоевград – ново средно свързано жилищно застрояване и 

запазване на предвидено допълващо застрояване, свързано с новопредвиденото 

застрояване в УПИ XIV-606.32, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, 

имот с идентификатор 04279.606.32 по кадастралната карта на Благоевград и 

свързано със застрояването в УПИ X-2008, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – 

Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.38 по кадастралната карта на 

Благоевград и предвиждане на подземно застрояване по вътрешните 

регулационни линии;  - Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XII-

2010, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 

04279.606.36 по кадастралната карта на Благоевград, за промяна начина на 

застрояване от „свързано“ с УПИ XI-2009, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – 

Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.37 по кадастралната карта на 

Благоевград, в „свързано“ с УПИ XI-2009, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – 

Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.37 по кадастралната карта на 

Благоевград и УПИ XIII-1455, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, 

имот с идентификатор 04279.606.35 по кадастралната карта на Благоевград, 

привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с 

Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по 

Протокол № 3 от 25.02.2011г. на Общински съвет Благоевгра – ново средно 

свързано жилищно застрояване и предвиждане на подземно застрояване по 

вътрешните регулационни линии;                                - Изменение на плана за 

застрояване (ИПЗ) за УПИ XI-2009, кв. 100 по плана на V-ти микрорайон – 

Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.37 по кадастралната карта на 

XI-2009, УПИ XII-

2010, УПИ XIII-1455, 

кв. 100, имоти  с 

идентификатори 

04279.606.37, 

04279.606.36 и 

04279.606.35

V-ти микрорайон, 

Благоевград

111 1973/24.10.2022 г.      Разрешавам изработване на Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана з регулация (ИПР) за УПИ XII-7193, кв. 43 по плана на IV-ти микрорайон - Благоевград, имоти с идентификатори 04279.601.99 и 04279.601.534 по КК на Благоевград за промяна отреждането на УПИ XII от за имот с пл. № 7193 в за имот с проектен идентификатор 04279.601.541 по КК на Благоевград, с предназначение "за жилищно строителство"; 2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ XII-601.541, кв. 43 по плана на IV-ти микрорайон - Благоевград, имот с проектен идентификатор 04279.601.541 по КК на Благоевград - ново средно жилищно застрояване, свързано с новопредвидено застрояване в УПИ VIII-7189

УПИ XII-7193 и УПИ 

XII-601.541, кв. 43, 

имоти с 

идентификатори 

04279.601.99, 

04279.601.534 и 

04279.601.541

 IV-ти микрорайон - 

Благоевград
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112 1988/25.10.2022 г.

Разрешавам изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива, съдържащ следните самостоятелни части: 1. "Подробен 

устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ  VI-

606.292, кв.123 по плана на V-ти микрорайон - Благоевград, имот с идентификатор 

04279.606.292 по КК на Благоевград за привеждане на устройствената зона и 

устройствените показатели съгласно Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Благоевград одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011г. на 

Общински съвет -  Благоевград - ново средно жилищно застрояване, свързано със 

съществуващо застрояване в УПИ VII-2305, кв. 123 по плана на V-ти микрорайон - 

Благоевград. Устройствена зона - "Жс"; Височина на застрояване - до 15 м.; 

Максимална стойност на Кинт - 2.0; Плътност на застрояване - максимум 70 %; 

Плътност на озеленяване - минимум 30 %. 2. Инвестиционен проект за жилищна 

сграда в УПИ VI-606.292, кв. 123 по плана на V-ти микрорайон - Благоевград, имот 

с идентификатор 04279.606.292 по КК на Благоевград.

VI-606.292, кв.123,  

имот с 

идентификатор 

04279.606.292 

 V-ти микрорайон - 

Благоевград,

113

Решение № 401, 

протокол № 16 

от 28.10.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.310.3652 

за промяна предназначението от "за земеделски труд и отдих" в "за вилно 

строителство", устройствена зона "Ов"

имот с 

идентификатор 

04279.310.3652

м-ст "Делвинско 

дере" по КККР на 

Благоевград

114

Решение № 403, 

протокол № 16 

от 28.10.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с № 103.1058 по плана на 

новообразуваните имоти на местност "Щърбев рид", землище на с. Дъбрава, общ. 

Благоевград, за промяна предназначението от "нива" в "за вилно строителство", 

устройствена зона "Ов"

имот с № 103.1058
с. Дъбрава, общ. 

Благоевград

м-ст "Щърбев рид", 

землище на с. 

Дъбрава, общ. 

Благоевград

115

Решение № 404, 

протокол № 16 

от 28.10.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 03664.20.11 без 

промяна предназначението за изграждане на сграда за съхранение на растителна 

и животинска продукция, и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи 

и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване при 

спазване на следните устройствени показатели: Кинт - 0.4; Плътност на 

застрояване - максимум 20 %; Височина на застрояване - етажност не повече от 

два етажа 

имот с 

идентификатор 

03664.20.11

м-ст "Полето" по КК 

на с. Бело поле, общ. 

Благоевград

116

Решение № 411, 

протокол № 16 

от 28.10.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 

57159.70.14, м-ст "Под междата" и имоти с идентификатори 57159.66.17 и 

57159.58.18, м-ст "Над междата" по КК на с. Покровник, общ. Благоевград с цел 

предвиждане на предимно-производствена зона - "Пп"

имоти с 

идентификатори 

57159.70.14, 

57159.66.17 и 

57159.58.18 

 с. Покровник, общ. 

Благоевград 

 м-ст "Под междата" 

и  м-ст "Над 

междата" по КК на с. 

Покровник, общ. 

Благоевград 

117 2098/09.11.2022 г.

Разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, 

съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план 

(ПУП) - Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за имот с идентификатор 

04279.67.12, местност "Баларбаши - БЛ.7" по КК на Благоевград, с цел образуване 

на 3 (три) броя нови имоти с идентификатори 04279.67.61, 04279.67.62 и 

04279.67.63, с предназначение за "жилищно строителство" - ново ниско свододно 

жилищно застрояване и 1 (един) брой нов имот с идентификатор 04279.67.60, с 

предназначение "алея за достъп", устройствена зона - "Жм1"

имот с 

идентификатор 

04279.67.12

Благоевград
м-ст "Баларбаши-

Бл.7

118 2148/17.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ИПЗ за имот с идентификатор 30702.50.14 по 

кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна 

предназначението от "склад за промишлени стоки, магазини и офиси" в "за склад 

за промишлени стоки, магазини ,офиси и фотоволтаична централа", устройствена 

зона "Пп"

имот с 

идентификатор 

30702.50.14

с. Зелен дол, общ. 

Благоевград

119 2185/22.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ИПЗ за имот с идентификатор 04279.82.1, 

местност "Кури дере-Ш.22" по кадастралната карта на Благоевград, с 

предназначение  "за офис, кафе, автомивка и сервизно-ремонтна работилница /без 

смяна на масла и бояджийски услуги/" и имот с идентификатор 04279.82.44, 

местност "Кури дере-Ш.22" по кадастралната карта Благоевград, с предназначение  

"за предимно производствена дейност", с цел обединяването им в нов имот с 

идентификатор 04279.82.48, с предназначение "за офис, кафе, автомивка и 

сервизно-ремонтна работилница /без смяна на масла и бояджийски услуги/",  

устройствена зона "Жм"

имоти с 

идентификатори 

04279.82.1 и 

04279.82.44

Благоевград
м-ст "Кури дере-

Ш.22"
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120 2201/23.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ИПЗ за имот с идентификатор 57159.14.12, 

местност "Ширините" по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с 

предназначение  "жилищно строителство", с цел образуване на 13 (тринадесет) 

броя нови имота - 11 (единадесет) броя нови имота с идентификатори 57159.14.24, 

57159.14.25, 57159.14.26, 57159.14.27, 57159.14.28, 57159.14.29, 57159.14.30, 

57159.14.31, 57159.14.32, 57159.14.33 и 57159.14.34  по кадастралната карта на с. 

Покровник, общ. Благоевград, с предназначение  "жилищно строителство" - ново 

ниско свободно жилищнп застрояване, 1 (един) брой нов имот с идентификатор 

57159.14.35 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с 

предназначение  "за път за достъп", устройствена зона "Жм"

имот с 

идентификатор 

57159.14.35

с. Покровник, общ. 

Благоевград

м-ст "Ширините" по 

КК на с. Покровник, 

общ. Благоевград 

121 2222/25.11.2022 г.

Разрешава изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, 

съдържащ следните самостоятелни части: I. Подробен устройствен план 

(ПУП) - 1. Изменение на плана зазастрояване (ИПЗ) за УПИ IV-602.99, 602.100, 

602.7845, кв. 25 по плана на  IV-ти микрорайон, Благоевград, имот с 

идентификатор 04279.602.100 по КК на Благоевград, с предназначение "за 

жилищно строителство" - ново средно свързано жилищно застрояване; 2. Работен 

устройствен план (РУП) за  УПИ IV-602.99, 602.100, 602.7845, кв. 25 по плана на  

IV-ти микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.602.100 по КК на 

Благоевград - ново средно свързано жилищно застрояване, свързано с 

новопредвиденото застрояване в УПИ VIII-602.95. 602.98, 602.7845, кв. 25 по плана 

на  IV-ти микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.602.257 по КК на 

Благоевград, с кота корниз 404.95 и кота било 409.45 по силуети от ул. "Славянска" 

и ул. "Брод" и със съществуващото застрояване в УПИ III-82.83, кв. 25 по плана на  

IV-ти микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.602.107 по КК на 

Благоевград, с кота корниз 404,75 и кота било 407.80 по силуети от ул. "Славянска" 

и ул. "Брод";  II. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ IV-602.99, 

602.100, 602.7845, кв. 25 по плана на  IV-ти микрорайон, Благоевград, имот с 

идентификатор 04279.602.100 по КК на Благоевград -  ново средно свързано 

жилищно застрояване, свързано с новопредвиденото застрояване в УПИ VIII-

602.95. 602.98, 602.7845, кв. 25 по плана на  IV-ти микрорайон, Благоевград и със 

съществуващото застрояване в УПИ III-82.83, кв. 25 по плана на  IV-ти микрорайон, 

Благоевград, устройствена зона "Жс"

УПИ IV-602.99, 

602.100, 602.7845, 

кв. 25 по плана на  IV-

ти микрорайон, 

Благоевград, имот с 

идентификатор 

04279.602.100

 IV-ти микрорайон, 

Благоевград,

122 2244/30.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 68792.707.1, 

местност "Савева махала" по КК на с. Логодаж, общ. Благоевград  с цел 

образуване на 3 (три) броя нови имота с идентификатори 68792.707.10, с 

предназначение "за жилищно строителство", 68792.707.9, с предназначение "за 

фотоволтаична централа и трафопост" - ново ниско свободно застрояване и 

68792.707.11, с предназначение "път за собствени нужди", устройствена зона "Жм"

имот с 

идентификатор 

68792.707.1

с. Логодаж, общ. 

Благоевград
м-ст "Савева махала" 

123

Решение № 484, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 30702.67.18, 

местност "Шабаница-Чикуро" по КК на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна 

предназначението от "нива" в "за складова база", устройствена зона "Пп"

имот с 

идентификатор 

30702.67.18

с. Зелен дол, общ. 

Благоевград

м-ст "Шабаница-

Чикуро" 

124

Решение № 485, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 07377.53.34, 

местност "Бана каси" по КК на с. Българчево, общ. Благоевград, за промяна 

предназначението от "пасище" в "за фотоволтаична централа", устройствена зона 

"Пп"

имот с 

идентификатор 

07377.53.34

с. Българчево, общ. 

Благоевград
местност "Бана каси" 

125

Решение № 486, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 53031.10.229, 

местност "Юрто" по КК на с. Обел, общ. Благоевград, за промяна 

предназначението от "ливада" в "за складова база и фотоволтаична централа", 

устройствена зона "Пп"

имот с 

идентификатор 

53031.10.229

с. Обел, общ. 

Благоевград
м-ст "Юрто" 
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126

Решение № 487, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработване на проект за изменение на ОУП за част от имот с 

идентификатор 04217.1.410, част от имот с идентификатор 04217.1.94 и имоти с 

идентификатори 04217.1.54, 04217.872.681, 04217.1.92, 04217.1.755, 04217.1.752 и 

04217.1.56 по КК на с. Бистрица, общ. Благоевград с цел предвиждане на курортна 

устройствена зона - "Ок"

 за част от имот с 

идентификатор 

04217.1.410, част от 

имот с 

идентификатор 

04217.1.94 и имоти с 

идентификатори 

04217.1.54, 

04217.872.681, 

04217.1.92, 

04217.1.755, 

04217.1.752 и 

04217.1.56 

с. Бистрица, общ. 

Благоевград

127

Решение № 489, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.28.49, 

местност "Карамих Бунар-Ш.44" по КК на Благоевград, за промяна 

предназначението от "нива" в "за жилищно строителство", устройствена зона 

"Смф1"

имот с 

идентификатор 

04279.28.49

Благоевград
м-ст "Карамих Бунар-

Ш.44"

128

Решение № 490, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 04279.110.12, 

местност "Карамих Бунар-Ш.44" по КК на Благоевград, за промяна 

предназначението от "нива" в "за производствени и складови дейности", 

устройствена зона "Смф1"

имот с 

идентификатор 

04279.110.12

Благоевград м-ст "Джампалица"

129

Решение № 491, 

протокол № 18 

от 25.11.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 00134.9.23, 

местност "Чуките" по КК нас. Изгрев, общ.  Благоевград, за промяна 

предназначението от "нива" в "за жилищно строителство", устройствена зона "См1"

имот с 

идентификатор 

00134.9.23

с. Изгрев, общ. 

Благоевград
м-ст "Чуките"

130 2269/02.12.2022 г.

Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП-изменение на плана за застрояване 

(ИПЗ) за имоти с идентификатори 24367.116.5 и 24367.116.6, местност "Ридо" по 

кадастралната карта на с. Дъбрава,общ. Благоевград, за промяна 

предназначенията от "за складова база и офиси" в "за складова база, офиси, и 

фотоволтаична централа" и запазване режима на сграда с идентификатор 

24367.116.6.2 по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград - ново 

ниско свързано застрояване; 2. Инвестиционен проект за фотоволтаична 

инсталация върху покрива на сграда с идентификатор 24367.116.6.2 и върху 

прилежащ терен на имот с идентификатор 24367.116.6, местност "Ридо" по 

кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, устройствена зона "Пп"

имоти с 

идентификатори 

24367.116.5 и 

24367.116.6

 с. Дъбрава,общ. 

Благоевград
м-ст "Ридо"

131 2295/07.12.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изменение на плана за регулация ИПР за 

промяна предназначението на УПИ III, кв. 21 по плана на ж.к. "Ален мак", 

Благоевград от "за обществено обслужване" в "за комплексно жилищно 

строителство" и отреждане на УПИ III за имот с идентификатор 04279.625.353 по 

КК на Благоевград; 2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ III-625.353, кв. 21 по плана 

на ж.к. "Ален мак", Благоевград, имот с идентификатор 04279.625.353 по КК на 

Благоевград - ново средно свободно жилищно застрояване и подземно 

застрояване, устройствена зона - "Жк"

УПИ III-625.353, кв. 

21, имот с 

идентификатор 

04279.625.353

Благоевград ж.к. "Ален мак"

132 2328/13.12.2022 г.

Разрешава изработване на КПИИ: 1. ПУП: 1.1. Изм. ПЗ за имот с идентификатор 

04279.129.54, местност "Царевоселско шосе-Ш.08" по КК на Благоевград, с 

предназначение "автосервиз, магазин, кафе и офиси"  и имот с идентификатор 

04279.129.55, местност "Царевоселско шосе-Ш.08" по КК на Благоевград, с 

предназначение "за обществено обслужване и автосервиз", с цел обединяването 

им в 1 (един) нов имот с идентификатор 04279.129.83 с предназначение "за 

обществено обслужване и автосервиз" ; 1.2. План за застрояване (ПЗ) за 

новообразуван имот с идентификатор 04279.129.83, местност "Царевоселско шосе-

Ш.08" по КК на Благоевград - ново ниско свободно застрояване и запазване 

режима на сграда, съгласно Удостоверение № 22/18.03.2019 г. за въвеждане в 

експлоатация на строеж, издадено от Главния архитект на Община Благоевград;   

2. Инвестиционен проект за автосервиз, магазин, кафе и офиси в имот с 

идентификатор 04279.129.83, местност "Царевоселско шосе-Ш.08" по КК на 

Благоевград - изменение по чл. 154 от ЗУТ, устройствена зона - "Смф1"

имоти с 

идентификатори 

04279.129.54 и 

04279.129.55

Благоевград 
м-ст "Царевоселско 

шосе-Ш.08"



Рег. 

№ 

Номер на заповедите 

и разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на… Местност, землище

133 2332/13.12.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изменение на плана за регулация (ИПР)  на 

УПИ   I- кв. 1 по плана на с. Бучино, общ. Благоевград за образуване на нов УПИ  III 

по имотни граници на имот с идентификатор 07168.501.165 (стар пл. № 165) по КК 

на с. Бучино, общ. Благоевград с предназначение "за жилищно строителство"; 2. 

Изменение на плана за регулация (ИПР) с цел образуване на нова улица-тупик с 

осови точки о.т. 2А до о.т. 2В за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ  

III-165, кв. 1, по плана на с. Бучино, общ. Благоевград; 3. План за застрояване 

(ПЗ) за новообразуван УПИ  III-165, кв. 1, по плана на с. Бучино, общ. Благоевград, 

имот с идентификатор 07168.501.165 (стар пл. № 165) по КК на с. Бучино, общ. 

Благоевград - ново ниско свободно жилищно застрояване, устройствена зона "Жм" 

имот с 

идентификатор 

07168.501.165 

с. Бучино, общ. 

Благоевград

134 2425/22.12.2022 г.

Разрешава изработването на ПУП - ИПЗ за имот с идентификатор 00134.506.155, 

местност "Чуката" по КК на с. Изгрев, общ.  Благоевград,с цел разделянето му на 

10 (десет) броя нови имоти с идентификатори: 00134.506.158, 00134.506.159, 

00134.506.160, 00134.506.161, 00134.506.162, 00134.506.163, 00134.506.164, 

00134.506.165, 00134.506.166, 00134.506.167, с предназначения "за вилно 

строителство" и 1 (един) брой нов имот с идентификатор 00134.506.168, с 

предназначение "път за достъп",  устройствена зона "Ов"

 имот с 

идентификатор 

00134.506.155

с. Изгрев, общ.  

Благоевград
м-ст "Чуката" 


