
Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

1

Решение № 43, 

протокол № 2 от 

31.01.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасета ва външно 

електрозахранване и площадков 

водопровод до имот с 

идентификатор 27231.38.59 и 

дава съгласие за преминаване 

през имоти общинска собственост

27231.38.59, 

27231.20.68

м-т "с. Марулево", 

по КК с. Еленово

2

Решение № 44, 

протокол № 2 от 

31.01.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПП 

за трасета за външно 

електрозахранване с подземен кабел, 

уличен водопровод и улична 

канализация до имот с 

идентификотор 04279.139.71 и дава 

съгласие за преминаване през имоти 

общинска собственост

04279.139.71, 

04279.59.26, 

04279.139.47, 

04279.139.48, 

04279.139.60

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

3

Решение № 46, 

протокол № 2 от 

31.01.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ 

за имот с № 551.266 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

551.266
м-т "Ридо", з-ще с. 

Логодаж

4

Решение № 47, 

протокол № 2 от 

31.01.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ 

за имот с идентификатор 04279.19.18 

за промяна предназначението от 

"нива" за "жилищно строителство"

04279.19.18

м-т "Под Грамада-

Ш.13" по КК на 

Благоевград

5 8/08.01.2020
АП-0120Б-62/ 

04.12.2019

Разрешава изработването на ПУП 

- ПРЗ за обединяване на УПИ ІІІ и 

УПИ ІV в нов УПИ ХІV с 

предназначение за "жилищно 

строителство" и привеждане на 

устройствените показатели в 

съответствие с ОУП на Община 

Благоевград

УПИ ІІІ - 8751 и УПИ ІV - 

8752, 8753, 

04279.601.77, 

04279.601.78, нови УПИ 

ХІV - 601.513, 

04279.601.513, кв. 41

ІV микрорайон
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6 14/10.01.2020
АП-0120Б-63/ 

10.12.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на имот с идентификатор 

04279.17.135 за промяна 

предназначението от "за 

административна сграда, кафе-

аперитив и складова база за: 

хранителна промишленост, храна за 

животни и почистващи препарати" в 

"за административна сграда, кафе-

аперитив и складова база за: 

хранителна промишленост, храна за 

животни и почистващи препарати, 

склад за промишлени стоки, магазин, 

шоурум, жилищно строителство"

04279.17.135

м-т "Чикуто-Ш.16" 

по КК на 

Благоевград

7 17/10.01.2020
АП-0120Б-37/ 

07.08.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за УПИ VІ за привеждане 

на устройствената зона и 

устройствените показатели  хв 

съответствие с ОУП на Община 

Благоевград - ново средно 

жилищно застрояване

УПИ VІ 3215, кв. 94, 

04279.614.292
ЦГЧ
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8 18/10.01.2020
АП-0120А-69/ 

09.10.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. Пз за имот с идентификатор 

00134.506.149 с цел образуване 

на 29 броя нови имота с 

предназначение "за вилно 

строителство", един брой нов 

имот с предназначение "за 

трафопост" и два броя имоти с 

предназначение "за път за 

собствени нужди"

00134.506.149, нови 

00134.507.1, 00134.507.2, 

00134.507.3, 00134.507.4, 

00134.507.5, 00134.507.6, 

00134.507.7, 00134.507.8, 

00134.507.9, 00134.507.10, 

00134.507.11, 00134.507.12, 

00134.507.13, 00134.507.14, 

00134.507.15, 00134.507.16, 

00134.507.17, 00134.507.18, 

00134.507.19, 00134.507.20, 

00134.507.21, 00134.507.22, 

00134.507.23, 00134.507.24, 

00134.507.25, 00134.507.26, 

00134.507.27, 00134.507.28, 

00134.507.29, 00134.507.30, 

00134.507.31, 00134.507.32

м-т "Чуката" по КК 

на с. Изгрев

9 21/15.01.2020
АП-0120Б-64/ 

13.12.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на имот с идентификатор 

04279.310.3443 за разделяне на 

два броя нови имоти с 

предназначение "за вилно 

строителство"

04279.310.3443, нови 

04279.310.2100 и 

04279.310.2101

м-т "Чардако" по КК 

на Благоевград

10 59/17.01.2020
АП-0120Б-54-

001/17.12.2019

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР на УПИ V с цел 

образуване на два броя нови УПИ 

VІІ и VІІ с предназначение "за 

жилищно строителство"; 2. ПЗ за 

новообразуван УПИ VІІ - ново 

ниско свободно жилищно 

застрояване и УПИ VІІІ - 

запазване режима на 

съществуваща сграда

УПИ V - 193, нови УПИ 

VІІ - 193 и УПИ VІІІ - 193, 

кв. 21

с. Селище
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11 81/22.01.2020
АП-0120Б-24/ 

10.05.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм ПРЗ: 1. Отреждане на УПИ V 

за имот с идентификатор 

04279.626.162; 2. ПЗ на УПИ V за 

привеждане на устройствената 

зона и устройствените показатели  

хв съответствие с ОУП на 

Община Благоевград с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; 3. РУП за УПИ ІV, 

V и VІ

УПИ V, ІV и VІ, кв. 34, 

04279.626.162, 

04279.626.161, 

04279.626.163

жк "Еленово-1"

12 117/30.01.2020
АП-0120В-1/ 

09.01.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 1. 

ПУП - изм. ПЗ за Упи VІ за 

привеждане в съответствие с ОУП - 

ново средно жилищно застрояване, 

свързано с новопредвидено 

застрояване в УПИ VІІ; 2. 

Инвестиционен проект за жилищна 

сграда

УПИ VІ - 7782, кв. 22, 

04279.602.275
ІV микрорайон

13 125/03.02.2020
АП-120Б-001/ 

27.01.2020

Разрешава изработване на ПУП: 1. 

Изм. на ПР на УПИ І с цел 

образуване на 5 броя нови УПИ: УПИ 

І - с предназначение "за 

производствени, складови и 

административни дейности", УПИ V - 

"за производствени, складови и 

административни дейности", УПИ VІ - 

"за трафопост", УПИ VІІ - "за КОО", 

УПИ VІІІ - "за производствени, 

складови и административни 

дейности"; 2. ПЗ за новообразувани 

УПИ

УПИ І - 618.116, нови 

УПИ І, V, VІ, VІІ, VІІІ, кв. 

2А, 04279.618.127, 

04279.618.128, 

04279.618.129, 

04279.618.130, 

04279.618.131

Промишлена зона

14 162/07.02.2020
АП-0120Б-4/ 

14.01.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на имат с идентификатор 

04279.105.2 с цел образуване на 

три броя нови имота с 

предназначение "за жилищно 

строителство"

04279.105.2, нови 

04279.105.54, 

04279.105.55, 

04279.105.56

м-т "Армутлука" по 

КК на Бл-д
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15 166/10.02.2020
АП-0120Б-67/ 

001/ 04.02.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за промяна 

предназначение от "за 

бензиностанция и газстанция" в 

"за бензиностанция, газстанция, 

автокъща, магазин и кафе"

04279.618.37 Промишлена зона

16 179/13.02.2020
АП-0120В-24-

001/30.01.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ за УПИ І, за 

привеждане в съответствие с 

ОУП; 2. Инвестиционен проект за 

втора жилищна сграда

УПИ І - 192, 193, кв. 42, 

04279.611.92
ІІ микрорайон

17 187/14.02.2020
АП-0120Б-3/ 

10.01.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР за разделяна на УПИ ІІ 

и образуване на три броя нови 

УПИ с предназначение "за 

жилищно строителство"; 2. ПЗ на 

новообразувани УПИ - ново ниско 

свързано застрояване и 

допълващо застрояване

УПИ ІІ - 140, нови УПИ 

ХІ, ХІІ и ХІІІ, кв. 15
с. Селище

18 82/22.01.2020
КРЗ-0120Р-30/ 

03.10.2019

Разрешава изработване на 

ПУП - изм. ПР за УПИ ІV - 7; 

нов УПИ ІV - за жилищно с-во

УПИ ІV - 7; 27231.22.53
извън регулация на 

с. Еленово

19 174/12.02.2020
КРЗ-0120Р-

4/29.01.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР за УПИ VІ - 184,185 за 

образуване на 4 бр. нови УПИ за 

имот с пл. № 184

УПИ VІ - 184, 185; нови" 

VІІ - 184, 212, Х - 184, VІ - 

184, ІХ - 184; кв. 16

с. Изгрев
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20 180/13.02.2020
КРЗ-0120Р-32/ 

04.11.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ ХХV- 4912 и ХІ - 

4912: 1. Изм. на странична регул. 

линия на УПИ ХХVІ към ХХV; 2. Изм. 

на странична регул. линия на УПИ ХІ 

към УПИ Х; 3.Изм. на вътрешна 

регул. линия на УПИ ХХVІ и ХІ; Нов 

УПИ ХХVІ - за жилищно с-во; 

устройствена зон "Жм"

УПИ ХХV- 4912 и ХІ - 

4912; 04279.628.463, 

04279.628.462, 

04279.628.471; кв. 10

кв. "Струмско"

21 201/21.02.2020
КРЗ-0120Р-6/ 

13.02.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР за УПИ ІV - за детски дом и V 

- за читалище: 1. изм.на вътрешни 

регул. линии на имот пл. № 28; 2. 

Образуване на 4 бр. нови УПИ:ХІІ - 

общ., ХІІІ - общ., ХІV - общ. и ХV - 

общ. 3. Промяна предн. на новите 

УПИ от "детски дом" и "читалище" за 

"жилищно с-во"

ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV - 28; кв. 

3
с. Бучино

22 256/27.02.2020
АП-0120Б-1/ 

06.01.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ на УПИ ІІ - 

04279.614.167 за образуване на 

нов УПИ ІІ - за православен храм 

и ІV - за пазар; ПЗ - ново 

свободно з-не; устройствена зона 

"Ц"

 УПИ ІІ - 04279.614.167; 

нови: ІІ - 04279.614.167, 

ІV - общ.; кв. 104а 

ЦГЧ

23

Решение № 82, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на довеждащ 

водопровод до имот 04279.13.27  

и дава съгласие за преминаване 

през имоти общинска собственост

04279.13.27, 

04279.14.19

м-т "Проевски 

чифлик - Ш.21" по 

КК на гр. Бл-д
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24

Решение № 84, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на довеждащ 

водопровод до имот № 73.1059  и 

дава съгласие за преминаване 

през имоти общинска собственост

имот № 73.1059, 62699 - 

полски път, общ. 

собственост, имот № 

73.1682 - полски път, 

общ. собственост

м-т "Бегов андък", з-

ще на с. Рилци

25

Решение № 87, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на довеждащ 

водопровод до имот 04279.119.16  

и дава съгласие за преминаване 

през имоти общинска собственост

04279.119.16; засяга 

имоти: 04279.105.31 - 

полски път - общ. 

собственост, 

04279.119.5 - водно 

течение - общ. 

собственост

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

26 388/02.04.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР за УПИ І - за болница за 

изм.на вътрешна регул. линия на 

УПИ І към УПИ VІІ - 8765 

УПИ І, УПИ VІІ - 8765; 

04279.603.495, 

04279.603.194; кв. 35

ІV микрорайон

27

Решение № 83, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава строителството в имот 

с идентификатор 30702.78.623 

без промяна предназначението на 

земеделска земя за изграждане 

на селскостопански сгради, 

постройки и съоражения за 

съхранение на растителна и 

животинска продукция и 

отглеждане на животни

30702.78.623
м-т "Крачаница" по 

КК на с. Зелен дол

28

Решение № 85, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ 

за имот с идентификатор 04279.124.8 

за промяна предназначението от 

"нива" за "амтомивка, автосервиз, 

офиси и магазин, паркинг и складова 

база за промишлени стоки"

04279.124.8
м-д "Крушите" по КК 

на Благоевград
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29

Решение № 86, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на външно 

електрозахранване до имос с № 

005014 и дава съгласие за 

преминаване през общински 

имоти

имот № 005014, 000097, 

05019, 006035, 035504
з-ще с. Изгрев

30

Решение № 92, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработвене на ПУП - 

ПЗ на УПИ ІІІ с предназначение за 

"жилищно строителство" - ново 

средно застрояване свързано със 

съществуващо застрояване и 

предвиждане на надстройка от 2 

етажа на съществуваща сграда в 

УПИ V с предназначение "за 

хотел" и запазване режима на 

съществуващи сгради

УПИ ІІІ - 6778, 

04279.615.97, УПИ V - 

2467, 04279.615.98, 

04279.615.98.1, 

04279.615.96.1, кв. 132

ІІ микрорайон

31

Решение № 96, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение за ОУП за имоти с 

№ 039044, 039032, 039033, 

039034, 039035, 039036, 039037, 

039038, 039039, 039040, 039041, 

039042, 039043 за коригиране на 

явна фактическа грешка с цел 

предвиждане на рекреационна 

устройствена зона за вилни 

селища "Ов"

039005, нови  039044, 

039032, 039033, 039034, 

039035, 039036, 039037, 

039038, 039039, 039040, 

039041, 039042, 039043

м-т "Беров валог" , з-

ще с. Логодаж

32

Решение № 97, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ 

за имот с идентификатор 30702.12.13 

за промяна предназначението от 

"нива" за "винарска изба, курортна и 

спортно-развлекателна дейност"

30702.12.13
м-т "Валого" по КК 

на с. Зелен дол
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№ 
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33

Решение № 98, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.35.8 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"амтокъща, автосервиз, магазин, 

складова база за промишлени 

стоки, кафе и жилищна 

строиетелство"

04279.35.8

м-т "Чикуто-Ш.18" 

по КК на 

Благоевград

34

Решение № 99, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

62699.24.1 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

62699.24.1
м-т "Амитица" по КК 

на с. Рилци

35

Решение № 100, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

509.438 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"вилно строиетелство"

509.438
м-т "Кръста" по КК 

на с. Логодаж

36

Решение № 101, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

27231.52.427 за промяна 

предназначението от "за 

зеледелски труд и одтих" за 

"вилно строиетелство"

27231.52.427
м-т "Въчевица", с. 

Еленово

37

Решение № 102, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с № 532.421 за 

промяна предназначението от 

"нива" за "вилно строиетелство"

имот № 532.421
м-т "Валого", з-ще с. 

Логодож

38

Решение № 103, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.139.31 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.139.31

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

39

Решение № 103, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с № 106.331 за 

промяна предназначението от 

"нива" за "вилно строиетелство"

106.331
м-т "Китката", з-ще 

с. Дъбрава



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

40

Решение № 105, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.158.29 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"склад за промишлени стоки, 

производство на ел. енергия и 

осветителни тела, цех за 

сглобяване на мебели, магазини и 

офиси"

04279.158.29
м-т "Средния път-

Ш.09" по КК на Бл-д

41

Решение № 106, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.13.18 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"склад за промишлени стоки, 

магазин, офис и жилищно 

строителство"

04279.13.18

м-т "Проевски 

чифлик - Ш.21" по 

КК на гр. Бл-д

42

Решение № 107, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.116.99 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.116.99
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

43

Решение № 108, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.310.2173 за промяна 

предназначението от "за 

зеледелски труд и одтих" в "за 

вилно строиетелство"

04279.310.2173
м-т "Мацанско 

дере" по КК на Бл-д

44

Решение № 109, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.301.1155 за промяна 

предназначението от "за 

зеледелски труд и одтих" за 

"вилно строиетелство"

04279.301.1155

м-т "Руждиев андък" 

/Баларбаши/ по КК 

на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

45

Решение № 110, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

62699.16.11 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

62699.16.11
м-т "Стремата", з-

ще с. Рилци

46

Решение № 111, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с № 87.350 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"вилно строиетелство"

имот № 87.350

м-т "Атанасова 

падина", з-ще с. 

Дъбрава

47

Решение № 112, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.105.1 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.105.1
м-т "Армутлука" по 

КК на Бл-д

48

Решение № 114, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.55.30 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.55.30
м-т "Шейница-Ш.24" 

по КК на Бл-д

49

Решение № 115, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

62699.9.33 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

62699.9.33
м-т "Диновица" по 

КК на с. Рилци

50

Решение № 116, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.103.13 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.103.12
м-т "Песока" по КК 

на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

51

Решение № 117, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

57159.58.22 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"офис сграда, бензиностанция - 1 

бр. дизелова колонка (цистерна 

до 30 тона), автосервиз, 

автомивка, склад за промишлени 

стоки, кафе и магазини"

57159.58.22

м-т "Над междата" 

по КК на с. 

Покровник

52 371/30.03.2020
АП-0120Б-2/ 

08.01.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изменение на ПРЗ в часта на ПЗ 

за УПИ ХІІ за привеждане на 

устройствената зона и 

устройствените показатели в 

съответствие с ОУП - ново средно 

жилищно застрояване и подземно 

застрояване и отпадане режима 

на застрояване на съществуващи 

сгради

УПИ ХІІ - 836, кв. 32, 

04279.611.190, 

04279.611.190.1, 

04279.611.190.2, 

04279.611.190.3, 

04279.611.190.4

ІІІ микрорайон

53 370/30.03.2020
АП-0120Б-14/ 

01.03.2019

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПЗ на имот с 

идентификатор 04279.2.164 за 

образуване на четири броя нови 

имота с предназначение "за 

жилищно строителство" и един 

брой имот с предназначение "за 

път за собствени нужди"; 2 ПЗ на 

новообразувани имоти за ново 

ниско свободно жилищно 

застрояване

04279.2.164, нови 

04279.2.68, 04279.2.69, 

04279.2.70, 04279.2.71, 

04279.2.72

м-т "Баларбаши-15-

1" по КК на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

54 369/30.03.2020
АП-0120Б-66/ 

13.12.2019

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР за промяна на улична 

регулационна линия между О.Т. 

14 и О.Т. 11 и отпадане на улица 

тупик с О.Т. 14 до О.Т. 324; 2. 

Изм. ПР за отпадане на УПИ V с 

предназначение "за магази и 

трафопост"; 3. Изм. ПР за 

промяна на вътрешните 

регулационни линии на УПИ ІІ, ІІІ, 

ІV, VІ и VІІ; 4. ПЗ на 

новообразувани УПИ ІІ, ІІІ, ІV, VІ и 

VІІ - ново средно свободно 

жилищно застрояване и свързано 

допълващо застрояване

УПИ ІІ - 8178, ІІІ - 8178, 

ІV - 8178, VІ - 8178, VІІ - 

8178, кв. 30, 

04279.603.466, 

04279.603.467, 

04279.603.468, 

04279.603.469, 

04279.603.465

ІV микрорайон

55 368/30.03.2020
АП-0120Б-55/ 

14.11.2019

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПРЗ на УПИ VІІ с цел 

образуване на нов УПИ с 

предназначение "за озеленяване" 

с площ 27 кв.м. и останалите 22 

кв.м. се пидават към улица с О.Т. 

244 - О.Т. 245, като улично 

озеленяване; 2. Изм. ПЗ за УПИ V 

с предназанчение "за жилищно 

строителство" за привеждане с 

въответствие с ОУП

УПИ VІІ, V, 

04279.613.466, 

04279.613.471

ЦГЧ

56 331/19.03.2020
АП-0120-Б-8/ 

29.01.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ на имот с идентификатор 

04279.109.53 с предназанчение 

"за жилищно строителство" - ново 

ниско свободно жилищно 

застрояване

04279.109.53 (стар 

04279.109.7)

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

57 297/12.03.2020
АП-0120Б-11/ 

24.02.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ на имот с идентификатор 

04279.140.64 с цел образуване на 

два броя нови имота с 

предназанчение "за жилищно 

строителство" - ново ниско 

свободно жилищно застрояване

04279.140.64, нови 

04279.140.79, 

04279.140.80

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

58 277/06.03.2020
АП-0120Б-6/ 

24.01.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПЗ на имот с 

идентификатор 00134.505.45 с 

предназначение "за жилищно 

строителство" и запазване 

режима на съществуващи сгради; 

2. Изм. ПЗ на имот с 

идентификатор 00134.505.141 с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; 3. Изм. ПЗ на имот 

с иедентификатов 00134.505.39 с 

предназначение "път за 

собствени нужди" с цел 

образуване на два броя нови 

имота с идентификатори 

00134.505.46 с редназначение 

"път за собствени нужди" и 

00134.505.47 с предназначение 

"за друг вид застрояване"

00134.505.45, 

00134.505.141, 

00134.505.39 (стар), 

нови 00134.505.46, 

00134.505.49

с. Изгрев



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

59 391/02.04.2020
АП-0120Б-15/ 

10.03.2020

Разрешава изработавне на ПУП: 

1. Изм. ПР за промяна 

отреждането на УПИ ІІІ и промяна 

предназначението на УПИ ІV от 

"за производство на чорапи и 

офиси4 в "за производстнво на 

чорапи, офиси и жилищно 

строителство"; 2. Изм. ПЗ на УПИ 

ІІІ и ІV за промяна начина на 

застрояване от ниско свободно в 

ниско свързанозастрояване и 

запазване режима на 

съществуващи сгради

УПИ ІІІ - 285, ІV - 285, 

27231.21.64, 

21231.21.63

с. Еленово

60 469/07.04.2020
АП-0120В-5/ 

06.03.23020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - Изм. ПР за отреждане на 

УПИ VІ за имот с идентификатор 

04279.604.364 "за жилищно 

строителство, обществено 

обслужване и офиси"; ПЗ за УПИ 

VІ за привеждане на 

устройствената зона и 

устройствените показатели в 

съответствие с ОУП; 2. 

Инвестиционен проект за сграда 

за обслужваща дейност и 

жилищно строителство

УПИ VІ - 953, кв. 105, 

04279.604.364
V микрорайон



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

61 497/13.04.2020
АП-0120Б-17/ 

13.03.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ с цел образуване на 6 

броя нови имота с 

предназначение "за жилищно 

строителство" и 1 брои нов имот с 

ипридназночение "за път за 

собствени нужди"

27231.21.17 (стар), нови 

27231.21.65, 

27231.21.66, 

27231.21.67, 

21231.21.68, 

21231.21.69, 

27231.21.70

м-т "Бачиището" по 

КК на с. Еленово

62 511/15.04.2020
АП-0120Б-10/ 

21.02.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПЗ с цел образуване на 

два броя нови имота с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; 2. ПЗ на 

новообразуваните имоти - ново 

ниско свободно жилищно 

застрояване

04279.1.51, нови 

04279.1.61, 04279.1.62

м-т "Баларбаши-15-

2" по КК на Бл-д

63 512/15.04.2020
АП-0120Б-14/ 

06.03.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПЗ с цел образуване на 

три броя нови имота: 

04279.139.80 - с предназначение 

"за жилищно строителство"; 

04279.139.62 - с предназначение 

"за път за собствени нужди"; 

04279.139.79 - с предназначение 

"за тапицерско ателие"; 2. ПЗ на 

новообразуван имот 04279.139.79 - 

ново ниско свободно застрояване

04279.139.54, нови 

04279.139.80, 

04279.139.62, 

04279.139.79

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

64 522/22.04.2020
АП-0120Б-

22/06.04.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР на УПИ ХVІІІ, ХІХ и ХХ 

с цел образуване на два броя но 

ви УПИ ХХІV - с предназначение 

"за жилищно строителство и УПИ 

ХХV - спредназначение "за 

трофопост"; 2. ПЗ на 

новообразуван УПИ ХХІV - ново 

стредно жилищно застрояване и 

УПИ ХХV - ново ниско свободно 

застрояване

УПИ ХVІІІ - 7186, 

04279.601.83, УПИ ХІХ - 

7181, 04279.601.1406, 

УПИ ХХ - 7181, 

04279.601.1405, нови 

УПИ ХХІV, 

04279.601.519, УПИ 

ХХV, 04279.601.520, кв. 

42

ІV микрорайон

65 523/22.04.2020
АП-0120-В-23/ 

23.10.2019

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ с цел образуване 

на два броя нови имота с 

предназначение за жилищно 

строителство; 2. Инвестиционен 

проект за жилищна сграда в имот 

00134.2.36

00134.2.5, нови 

00134.2.35, 00134.2.36

м-т "Кури дере" по 

КК на с. Изгрев

66 550/27.04.2020
АП-0120Б-56/ 

18.11.2019

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР на УПИ VІ с цел 

промяна на страничната 

регулационна линия на УПИ VІ 

към УПИ ІХ и промяна 

предназначението на УПИ VІ от 

"за магазин" в "за жилищно 

строителство"; 2. ПЗ на УПИ VІ - 

ниско свободно жилищно 

застрояване и един нежилищен 

етаж, запазване режима на 

съществуваща сграда

УПИ VІ - 260, ІХ - 102, 

кв. 6
с. Изгрев



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 
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идентификатор, 

квартал

По плана на…
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67 553/28.04.2020
АП-0120В-7/ 

27.03.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ за обединеване 

на три броя имоти и образуване 

един имот с предназаначение "за 

жилищно строителство; 2. 

Инвестиционен проект за три 

броя жилищни сгради - ново ниско 

свободно жилищно застрояване

04279.55.45, 

04279.55.46, 

04279.55.47, нов 

04279.55.53

м-т "Шейница-Ш.24" 

по КК на Бл-д

68

Решение № 154, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.38.18 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"търговски обект, заведение за 

обществено хранене, склад за 

промишлени стоки и автомивка"

04279.38.18
м-т "Кури дере" по 

КК на гр. Бл-д

69

Решение № 155, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

30702.21.51 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"цех за сглобяване на мебели, 

склад за материали и готова 

продукция"

30702.21.51

м-т 

"Мааджирското", з-

ще с. Зелен дол

70

Решение № 156, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

30702.78.339 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"цех за сглобяване на части за 

автомобили, склад за материали 

и готова продукция"

30702.78.339
м-т "Крачаница", з-

ще с. Зелен дол

71

Решение № 157, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

30702.25.17 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"цех за сглобяване на 

аломиниева дограма, склад за 

материали и готова продукция"

30702.25.17
м-т "Мемишица", з-

ще с. Зелен дол



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 
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72

Решение № 158, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

30702.25.18 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"автосервиз и пункт за технически 

прегледи"

30702.25.18
м-т "Мемишица", з-

ще с. Зелен дол

73

Решение № 161, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с № 106.2059 за 

промяна предназначението от 

"нива" за "вилно строителство"

имот № 106.2059
м-т "Требаница", з-

ще с. Дъбрава

74

Решение № 162, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение за ОУП за имот с 

идентификатор 57159.59.12 с цел 

предвиждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.59.12

м-т "Под междата" 

па КК на с. 

Покровник

75

Решение № 163, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ 

за имот с идентификатор 04279.151.5 

за промяна предназначението от 

"нива" за "гробищен парк, стена за 

полагане на урни, складове, офиси, 

крематориум, гараж за катафалки, , 

многоетажни оборотни гробници, 

надземни гробници тип мавзолей, 

гробници тип крипта и костници, зала 

за граждански ритуал, зала за 

възпонемания, плътна ограда до 2.20 

м."

04279.151.5
м-т "Колибите" по 

КК на Бл-д

76

Решение № 164, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

30702.77.12 за промяна 

предназначението от "за 

животновъдна ферма" за "за 

складове и офиси"

30702.77.12
по КК на с. Зелен 

дол



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 
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77

Решение № 186, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Поправя Решение № 300 по 

Протокол № 12 от 24.06.2016 г. в 

т. 1 вместо местност "Авганцов 

чифлик-Ш.7" да се чете местност 

"Авганцов чифлик"

м-т "Авганцов 

чифлик" по КК на Бл-

д

78

Решение № 191, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 04279.152.18 с 

цел привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

04279.152.18
м-т "Герено-Ш.12" 

по КК на Бл-д

79

Решение № 192, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 04279.152.10 с 

цел привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

04279.152.10
м-т "Герено-Ш.12" 

по КК на Бл-д

80

Решение № 193, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.58.12 с цел 

привеждане на предимно-

производствена устройствена 

зона

57159.58.12

м-т "Над междата" 

по КК на с. 

Покровник

81

Решение № 194, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.1.58 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.1.58
м-т "Баларбаши-15-

2" по КК на Бл-д

82

Решение № 195, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.116.91 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.116.91
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д
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83

Решение № 196, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.100.48 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.100.48
м-т "Мутишица" по 

КК на Бл-д

84

Решение № 197, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.139.77 за промяна 

предназначението от "ливада" за 

"спортно игрище и сграда за 

санитарни помещения, почивка и 

офис"

04279.139.77

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

85

Решение № 198, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.27.5 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.27.5
м-т "Стара гара-

Ш.14" по КК на Бл-д

86

Решение № 199, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 036664.16.27 с 

цел привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

036664.16.27
м-т "Салимов рид", 

з-ще с. Бело поле

87

Решение № 200, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.131.3 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"складова база за промишнеи 

стоки, автокъща, автосервиз, 

магазини, кафе и жилищно 

строителство"

04279.131.3
м-т "Герено" по КК 

на Бл-д

88

Решение № 202, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.60.55 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.60.55
м-т "Баларбаши-15-

3" по КК на Бл-д
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89

Решение № 203, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

57159.67.6 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

57.159.67.6

м-т "При спирката" 

по КК на с. 

Покровник

90

Решение № 204, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за новообразуван имот № 

77.2486  за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

имот № 77.2486
м-т "Габеро", з-ще 

с. Рилци

91

Решение № 205, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.55.13 с цел 

привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.55.13

м-т "Под междата" 

па КК на с. 

Покровник

92

Решение № 206, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.60.4 с цел 

привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.60.4

м-т "Под междата" 

па КК на с. 

Покровник

93

Решение № 207, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.118.105 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.118.105
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

94

Решение № 208, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 04279.35.52 с цел 

привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

04279.35.52

м-т "Чикуто-Ш.18" 

по КК на 

Благоевград
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95

Решение № 209, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.59.5 с цел 

привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.59.5
м-т "Под междата" 

па КК на с. 

Покровник

96

Решение № 210, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.59.5 с цел 

привеждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.59.5
м-т "Под междата" 

па КК на с. 

Покровник

97

Решение № 212, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.129.16 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"складова база за строителни 

материали, магазини и офиси"

04279.129.16

м-т "Царевоселско 

шосе-Ш.08" по КК 

на Бл-д

98

Решение № 213, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.16.36 за промяна 

предназначението от "ливада" за 

"склад за пакетирани хранителни 

стоки, магазини и офис"

04279.16.36

м-т "Проевски 

чифлик - Ш.21" по 

КК на гр. Бл-д

99

Решение № 214, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имоти с № 34.30 и 34.32 за 

промяна предназначението от 

"нива" за "жилищна 

строиетелство"

имоти с № 34.30 и 34.32
м-т "Кури дере", з-

ще с. Изгрев
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№ 
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допускане 
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100 622/14.05.2020
КРЗ-0120Р-10/ 

24.04.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ІІ и УПИ ІV за 

изменение на вътрешната 

регулационна линия между УПИ ІІ 

и ІV по зградената на място 

подпорна стена, отреждане на 

УПИ ІІ за имот с идентификатор 

04217.929.29 и на УПИ ІV за имот 

с идентификатор 04217.929.40 с 

предназначение на УПИ ІІ и ІV "за 

вилно строителство"

УПИ ІІ - 929.10, 929.8, 

04217.929.29, УПИ ІV - 

929.10, 929.8, 

04217.929.40, кв. 8

ВЗ "Картала", з-ще 

с. Бистрица

101

Решение № 149, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на нов водопровод 

Ø90 до имот 24367.13.17 с трасе и 

сервитути, ограничаващи 

ползването на имоти с 

идентификатори 24367.13.388, 

24367.13.380, 24367.1323  и дава 

съгласие за преминаване през 

имоти общинска собственост

24367.13.17, 

24367.13.388, 

24367.13.380, 

24367.1323

с. Дъбрава

102

Решение № 294, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на нов водопровод до 

имот 24367.83.453 засягащ и 

ограничаващ ползването на 

имоти с идентификатори 

24367.13.388, 24367.83.1684, 

24367.83.439, 24367.83.453  и 

дава съгласие за преминаване 

през имоти общинска собственост

24367.13.388, 

24367.83.1684, 

24367.83.439, 

24367.83.453

с. Дъбрава
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103 1079/12.08.2020
КРЗ-0120Р-23/ 

13.07.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ VІ и УПИ VІІ за 

изменение на вътрешните 

регулационни линии на УПИ VІ 

към УПИ VІІ. Отриждане на УПИ 

VІІ за имот с пл. № 215 и 

предназначение на УПИ VІ и VІІ 

"за жилищно строителство"

УПИ VІ - 198, VІІ - 215, 

кв. 3
с. Логодаж

104 1287/18.09.2020
АП-0120В-18/ 

13.08.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПР на ул. 

"Възрожденска" от О.Т. 297 до 

О.Т. 284 за промяна на 

проектните коти на нивелетния 

план на улицата; 2. 

Инвестиционен проект за обект: 

Благоутрояване на ул. 

"Възрожденска"

О.Т. 297 до О.Т. 284 ІV микрорайон

105 1265/15.09.2020
КРЗ-0120Р-8/ 

13.03.2020

Разрешава изработвене на ПУП - 

изм. ПР за изменение на ул. 

регулацонна линия на УПИ VІІ от 

О.Т. 148, О.Т. 147, О.Т. 147, О.Т. 

143 до О.Т. 142 и образуване на 

нов УПИ VІІ отреден за имот с 

иеднтификатор 04279.610.170 с 

предназначение "за 

производствени и складови 

дейности"

О.Т. 148, О.Т. 147, О.Т. 

147, О.Т. 143 до О.Т. 

142, УПИ VІІ, кв. 19, 

04279.610.170

ІІІ микрорайон
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106 1267/15.09.2020
КРЗ-0120Р-31/ 

17.10.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ на УПИ І, ХVІ, ХVІІ и 

ХVІІІ, както следва: 1. Изменение 

на страничната регулационна 

линия на УПИ І, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ по 

имотните граници на имот с 

идентификатор 04279.603.42; 2. 

Образуване на нови УПИ І, 

отреден за имот с проектен 

идентификатори 04279.603.393, 

ХVІ, отреден за имот с проектен 

идентификатори 04279.603.394 и 

имот с идентификатор 

04279.603.436 и ХVІІ, отреден за 

имот с проектен идентификатори 

04279.603.395. Предназначение 

на нови УПИ І, ХVІІ И ХVІ е "за 

жилищно строителство"; 3. ПЗ на 

новообразуваните УПИ І, ХVІ и 

ХVІІ - ново средно свободно 

жилищно застрояване

УПИ І - 7659, УПИ ХVІ - 

7659, УПИ ХVІІ - 7659, 

ХVІІІ - 7659, кв. 27, 

04279.603.42, 

04279.603.393, 

04279.603.394, 

04279.603.436, 

04279.603.395

ІV микрорайон



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

107 1268/15.09.2020
КРЗ-0120Р-35/ 

10.12.2019

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ на улица от О.Т. 47, О.Т. 

57 до О.Т. 56 ина УПИ І, както 

следва: 1. Изм. ПУР на улица от 

О.Т. 47, О.Т. 57 до О.Т. 56 за 

изменение на уличната 

регулационна линия към УПИ І по 

иманти граница на имон с пл. № 

64 и № 61; 2. Изм. ПР на УПИ І за 

промяна предназначението на 

имот с пл. № 61 "за жилищно 

строителство" и образуване на 

нов УПИ V и VІ, отредени с пл. 61 

с предназначение на 

новообразуваните УПИ "за 

жилищно строителство"; 3. ПЗ за 

новообразуваните УПИ V и VІ - 

ново ниско свързано застрояване

УПИ І, V, VІ, пл. № 61 и 

пл. № 64, кв. 10, О.Т. 47, 

О.Т. 57 до О.Т. 56

с. Българчево

108 1294/23.09.2020
КРЗ-0120Б24/ 

15.07.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ХІІІ за изменение 

на строничната регулационна 

линия на УПИ ХІІІ към УПИ ІХ по 

имотна граница на имот с 

идентификатор 04279.615.14 и 

отреждане на УИП ХІІІ за имот с 

идентификатор 04279.615.14, с 

предназначение "за жилищно 

строителство"

УПИ ХІІІ - 666, кв. 120, 

04279.615.14
ІІ микрорайон



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

109 1317/28.09.2020
АП-0120В-19/ 

21.08.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - ПП за трасе на подземна 

кабелна захранваща линия НН 1 

кV, представляваща отклонение 

за присъединяване към общита 

мрежи на техническата 

инфраструктура за строеж: 

Стационарна контролна единица 

АУЗПТ/СКТ № 1010 на Път АЗ 

"Благоевград - Бело поле" км 

90+200, част от електронна 

система за събиране на таксите 

за ползване на републиканската 

пътна мрежа на база изминато 

разтояние; 2. Инвестиционен 

проект за изграждане на кабелна 

захранваща линия НН 1 кV

110

Решение № 274, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.105.59 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.105.59
м-т "Армутлука" по 

КК на Бл-д

111

Решение № 276, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.105.60 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.105.60
м-т "Армутлука" по 

КК на Бл-д

112

Решение № 277, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.56.21 с цел 

предвиждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.56.21

м-т "Гладно поле" 

по КК на с. 

Покровник



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

113

Решение № 278, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

00134.6.36 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

00134.6.36
м-т "Чуката" по КК 

на с. Изгрев

114

Решение № 279, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 30702.77.9 с цел 

предвиждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

30702.77.9

м-т "Валого-

краварник" по КК на 

с. Зелен дол

115

Решение № 280, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.67.9 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.67.9
м-т "Баларбаши-

Бл.7" по КК на Бл-д

116

Решение № 281, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.20.34 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"складова база за промишлени 

стоки и търговски обект за ремонт 

и поддръжка на тронспортни 

средства"

04279.20.34

м-т "Под Грамада-

Ш.13" по КК на 

Благоевград

117

Решение № 283, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот № 100.1002 за 

промяна предназначението от 

"нива" за "вилно строиетелство"

имот с № 100.1002
м-т "Чадарето", з-

ще с. Дъбрава

118

Решение № 285, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.502.693 с 

цел предвиждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

57159.502.693
м-т "Лаго" по КК на 

с. Покровник



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

119

Решение № 288, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за уличен водопровод и 

улична канализация до имоти с 

идентификатори 04279.130.56, 

04279.130.60 с трасета и 

сервитути, засягащи и 

ограничаващи ползването на 

имот с идентификатор 

04279.130.27 и дава съгласие за 

преминаване през общински имот

04279.130.56, 

04279.130.60

м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

120

Решение № 289, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 04279.108.33 с 

цел поправка на явна фактическа 

грешка и предвиждане на 

предимно производствена 

устройствена зона

04279.108.33
м-т "Реката" по КК 

на Бл-д

121

Решение № 290, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за имоти с идентификатори 

04279.91.12, 04279.91.13, 

04279.91.14 за промяна 

предназначението от "за 

селскостопански, горски, 

ведомствен път" за "път с трайна 

настилка"

04279.91.12, 

04279.91.13, 

04279.91.14

м-т "Рибарниците" 

по КК на Бл-д

122

Решение № 291, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.35.20 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"цех за производство на мебели и 

склад за дървен материал"

04279.35.20

м-т "Чикуто-Ш.18" 

по КК на 

Благоевград



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

123

Решение № 292, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.38.13 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"склад за машини и инструменти""

04279.38.13
м-т "Кури дере-

Ш.22" по КК на Бл-д

124

Решение № 293, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

68792.249.16 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

68792.249.16
м-т "Ридо", з-ще с. 

Логодаж

125

Решение № 295, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.82.8 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строиетелство"

04279.82.8
м-т "Кури дере-

Ш.22" по КК на Бл-д

126

Решение № 296, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.118.17 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищна строиетелство"

04279.18.17
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

127 628/15.05.2020
АП-0120В-11/ 

29.04.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1.ПУП - ПП трасе на въздушен ел. 

провод; 2. Инвестиц. проект за 

кабелна линия 20 кV; Одобрява 

задание за изработване на ПУП - 

ПП

04279.70.40, 

04279.70.37

м-т "Шейтаница" по 

КК на Бл-д

128 627/15.05.2020
АП-0120Б-31/ 

07.05.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Именение ПР между УПИ ІІІ - 

122 и VІІ - 123; отреждане на УПИ 

ІІІ за имоти № 122 и № 123. 2. ПЗ 

за УПИ ІІІ и VІІ - "за жилищно 

строителство"

УПИ ІІІ - 122, VІІ - 123; 

кв. 9
с. Изгрев



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

129

Решение № 148, 

протокол № 8 от 

15.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на довеждащ 

водопровод ф90 и дава съграсие 

за преминаване през имоти ОС

имот 20540.25.30; 

20540.38.145, 

20540.38.149

м-т "Дома" по КК на 

с. Делвино

130

Решение № 201, 

протокол № 9 от 

29.05.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за трасе на довеждащ 

водопровод и дава съграсие за 

преминаване през имоти ОС

имот 57159.70.34; 

57159.55.508, 

57159.55.516

м-т "Под междата" 

па КК на с. 

Покровник

131 77/21.01.2020
АП-0120Б-27/ 

04.06.2019

Разрешава изработване: 1. ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ VІІ с цел 

изместването му към бордюрната 

линия от О.Т. 76 до О.Т. 581 за 

осигуряване на достъп до сгради; 

2. РУП за УПИ V, съвързано 

съсъсъществуващо застрояване в 

УПИ ІV и свързанозастрояване с 

новопредвидено УПИ VІ

УПИ VІІ, V, ІV, VІ, кв. 7, 

04279.602.147
Стопански двор

132 601/07.05.2020

АП-0120В-8/ 

03.04.2020; АП-

0120В-8-001/ 

15.04.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - ПР за изменение на 

вътрешните регулационни линии 

на УПИ ХІ и УПИ VІІІ към УПИ ХІІ 

и образуване на нов УПИ ХVІІІ с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; ПУП - ПЗ за 

новообразуван УПИ ХVІІІ - ново 

средно жилищно застрояване; 2. 

Имвестиционен проект за 

жилищна сграда с подземен 

гараж

УПИ ІХ - 1364, 

04279.604.272, УПИ VІІІ - 

1362, 1363, 

04279.604.270, УПИ ХІІІ - 

1366, 04279.604.265, 

нов УПИ ХVІІІ, 

04279.604.399, кв. 94

V микрорайон



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

133 602/07.05.2020
АП-0120В-9/ 

15.04.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. РУП за свързано допълващо 

застрояване от един етаж между 

имоти с идентификатори 

04279.13.27, 04279.13.28 и 

04279.13.3; 2. Инвестиционен 

проект за допълващо застрояване 

- лятна кухня в имот с 

идентификатор 04279.13.28

 04279.13.27, 

04279.13.28, 04279.13.3

м-т "Проевски 

чифлик - Ш.21" по 

КК на гр. Бл-д

134 626/15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
АП-0120В-10/ 

23.04.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ за имот с 

идентификатор 04279.38.38 за 

промяна предназначението от 

"пункт за годишни прегледи, 

офиси, магазини" в "пункт за 

годишни технически прегледи, 

офиси, магазини, пункт за 

диагностика на МПС, автомивка и 

навес"; 2. Инвестиционен проект 

за "авгомивка, пункт за 

диагностика на МПС и допълващо 

застрояване - навес"

04279.38.38
м-т "Кури дере-

Ш.22" по КК на Бл-д

135 651/21.05.2020
АП-0120Б-25/ 

28.04.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за УПИ ХLI с предназначение 

"за жилищно строителство"

УПИ ХLI - 313, кв. 1 с. Изгрев



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

136 705/29.05.2020
АП-0120Б-28/ 

05.05.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПЗ за имоти с 

идентификатори 04279.151.3 и 

04279.151.66 с цел образуване на 

един брой нов имот с 

идентификатор 04279.151.68 с 

предназначение "за гробищен 

парк"; 2. ПЗ на новообразуван 

имот с идентификатор 

04279.151.68 с предназначение 

"за гробищен парк"

04279.151.3, 

04279.151.66, нов 

04279.151.68

м-т "Колибите" по 

КК на Бл-д

137 707/01.06.2020
АП-0120Б-18/ 

16.03.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имот с идентификатор 

30702.18.2 за промяна 

предназначението от "за 

административно-битова сграда и 

паркинг" в "за вилно 

строителство"

30702.18.2
м-т "Зад ридо" по КК 

на с. Зелендол

138 791/08.06.2020
АП-0120Б-16/ 

13.03.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за УПИ ІІІ с цел 

предвиждане на втора жилищна 

сграда на основното застрояване - 

ново средно свободно 

застрояване и запазване 

предвижданията да допълващо 

застрояване

УПИ ІІІ - 77, кв. 58, 

04279.627.77
жк "Еленово-2"

139 801/09.06.2020
АП-0120Б-19/ 

17.03.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

17004.485.10 за промяна 

предназначението от "за друг вид 

застрояване" в "за жилищно 

строителство"

17004.485.10

махала "Пържова" 

по КК на с. Горно 

Хърсово



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

140 896/30.06.2020

КРЗ-0120Р-2/ 

20.01.2020, КРЗ-

0120-2-001/ 

15.06.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за обединяване на имоти 

с идентификатори 04279.36.9 и 

04279.36.97 в имот с 

идентификатор 04279.36.114 с 

предназначение "за печантица, 

магазини, офиси и трафопост"

04279.36.19, 

04279.36.97, нов 

04279.36.114

м-т "Река Бистрица-

Ш.107" по КК на Бл-

д

141

667/28.05.2020 

897/01.07.2020 (за 

поправка)

АП-0120Б-32/ 

12.05.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за разделяна на имот с 

идентификатор 04279.118.39 с 

цел образуване на три броя нови 

имота с предназначение "за 

жилищно строителство"

04279.118.39, нови 

04279.118.107, 

04279.118.108 и 

04279.118.109

м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

142 947/10.07.2020
АП-0120Б-34/ 

05.06.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за УПИ ХІ за привеждане 

в съответствие с ОУП на Община 

Благоевград

УПИ ХІ - 3349, кв. 204, 

04279.616.126
ІІ микрорайон

143 956/130.07.2020
АП-0120Б-33/ 

02.06.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имот с идентификатор 

00134.1.21 с цел образуване на 

три броя нови имоти с 

предназначение "за жилищно 

строителство"

00134.1.21, нови 

00134.1.59, 00134.1.60, 

00134.1.61

м-т "Кури дере" по 

КК на с. Изгрев



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

144 983/16.07.2020
АП-0120В-25/ 

25.11.2019

Разрешава изработване на КПИИ: 1. 

ПУП - ПР на УПИ V за изменение на 

вътрешните регулационни линии по 

имотните граници на имот с 

иднетгификатор 04279.623.223 и 

отреждане на УПИ V за имот с 

идентификатор 04279.623.223 с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; ПУП - ПЗ на УПИ V и 

УПИ VІ за привеждане на 

устройствената зона и 

устройствените показатели в 

съответствие с ОУП; 2. 

Инвестиционен проект за пристройка 

към жилищна сграда с 

идентификатор 04279.623.223.1 и 

преустройство на гараж с 

идентификатор 04279.623.223.4 за 

основно застрояване и реконструкция 

на покрив на жилищна сграда с 

идентификатор 04279.623.223.1

УПИ V - 3778, VІ, кв. 27,  

04279.623.223, 

04279.623.223.1, 

04279.623.223.4

VІІ микрорайон

145 996/20.07.2020
АП-0120Б-7/ 

27.01.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ ХІІ за 

привеждане на устройствената 

зона и устройствените показатели 

в съответствие с ОУП и 

отреждане на УПИ ХІІ за имот с 

идентификатор 04279.601.111

УПИ ХІІ - 8189, общ., кв. 

46, 04279.601.111
ІV микрорайон



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

146 1022/31.07.2020
АП-0120Б-37/ 

26.06.2020

Разрешава изработване на : 1. 

ПУП - изм. ПЗ на УПИ ХІ за 

преваждане в съответствие с 

ОУП; 2. РУП за УПИ ХІ, ХІІ и ІХ

УПИ ХІ, 04279.613.388 и 

04279.613.289, УПИ ХІІ - 

1615, 04279.613.271, 

УПИ ІХ - 1619, 

04279.613.290, кв. 220

ЦГЧ

147 1034/03.08.2020
АП-0120Б-35/ 

17.06.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имоти с 

идентификатори 04217.1.337 и 

04217.1.434 с цел образуване на 

три броя нови имота с 

предназначение "за вилно 

строителство"

04217.1.337 и 

04217.1.434, нови 

04217.1.330, 

04217.1.331, 

04217.1.332

 
м-т "Тевнико" по КК 

на с. Бистрица



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

148 1081/13.08.2020
АП-0120Б-39/ 

06.07.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПЗ за имот с 

идентификатор 62699.18.15 с цел 

образуване на девет броя нови 

имота  - 62699.18.27, 62699.18.28, 

62699.18.29, 62699.18.30, 

62699.18.31, 62699.18.32, 

62699.18.33 и 62699.18.34 с 

предназначение "за жилищно 

строителство" и 62699.18.35 с 

предназначение "за път за 

собствени нужди; 2. ПЗ за 

новообразувани имоти с 

идентификатори 62699.18.27, 

62699.18.28, 62699.18.29, 

62699.18.30, 62699.18.31, 

62699.18.32, 62699.18.33 и 

62699.18.34 с предназначение "за 

жилищно строителство"

62699.18.15, нови 

62699.18.27, 

62699.18.28, 

62699.18.29, 

62699.18.30, 

62699.18.31, 

62699.18.32, 

62699.18.33,  

62699.18.34, 

62699.18.35 

м-т "Андако" по КК 

на с. Рилци

149 1106/14.08.2020

АП-0120Б-40/ 

09.07.2020, АП-

0120Б-40-001/ 

10.08.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПРЗ за УПИ ІІ, ІІІ с цел 

образуване на нов УПИ ІІІ с 

предназначение "за жилищно 

строителство" свързано със 

застрояването в УПИ ІV и 

запазване режима на застрояване 

на сграда с идентификатор 

04279.616.88.1; 2. РУП за 

свързано застрояване между УПИ 

ІІІ, ІV, V

УПИ ІІ - озеленяване, 

04279.616.87, УПИ ІІІ - 

3327, 04279.616.88, нов 

УПИ ІІІ, 04279.616.139, 

УПИ ІV, 04279.616.89, 

УПИ V, 04279.616.90, кв. 

125

ІІ микрорайон



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

150 1235/04.09.2020
DM-0120Б-26/ 

30.04.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ VІІ с цел 

промяна на границите и 

отреждането на УПИ VІІ за имот с 

идентификатор 04279.602.309 с 

предназначение "за ср. жил. 

застрояване и магазини" свързано 

със застрояването в УПИ VІІІ и 

изм. ПУР на улица - тупик от О.Т. 

343 до О.Т. 344 - О.Т. 344а

УПИ VІІ, 04279.602.309, 

кв. 4
Стопански двор

151 1236/04.09.2020
АП-0120Б-41/ 

14.07.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имот с идентификатор 

0427.6.3 за промяна 

предназначението от "за офиси, 

магазин и склад за авточасти" в 

"за офиси, магазин, склад за 

авточасти и автосервиз"

04279.6.3

м-т "Под Грамада-

Ш.13-С" по КК на 

Благоевград

152 1243/ 09.09.2020
АП-0120Б-23/ 

09.09.2020 

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР за УПИ ІІІ с цел 

образуване на два нови УПИ V и 

VІ с предназначение "за жилищно 

строителство"; 2. ПЗ за 

новообразувани УПИ V и VІ - ново 

ниско свободно застрояване и 

запазване режима на 

съществуваща сграда

УПИ ІІІ - 474, нови УПИ 

V и VІ, кв. 1

м-т "Талкиево 

дере", с. Рилци



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

153 1286/18.09.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ за имоти с 

идентификатори 04279.13.18 и 

04279.13.19 с цел образуване на 

един брой нов имот с 

изентификатор 04279.13.15 и 

смяна предназначението на 

имоти с идентификатори 

04279.13.18 и 04279.13.19 от 

"складова база за промишлени 

стоки, магазин, офис и жилищно 

строителство" за "строителен 

хипермаркет, офис и жилищно 

строителство"

04279.13.18, 

04279.13.19, нов 

04279.13.15

м-т "Проевски 

чифлик" по КК на гр. 

Бл-д

154 1298/23.09.2020
АП-0120Б-48/ 

28.08.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имоти с 

идентификатори 49149.13.26, 

49179.13.27 и 49179.13.28 с цел 

образуване на четири броя нови 

имота с идентификтори 

49179.13.31, 49179.13.32, 

49179.13.33, 49179.13.34 с 

предназначение "за вилно 

строителство" и един брой нов 

имот 49179.13.35 с 

предназначение "път за 

собствени нужди"

 49149.13.26, 

49179.13.27 и 

49179.13.28, нови 

49179.13.31, 

49179.13.32, 

49179.13.33, 

49179.13.34, 

49179.13.35 

м-т  "Равна" по КК 

на с. Мощанец



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

155 1301/24.09.2020

АП-0120Б-43/ 

20.07.2020, АП-

0120Б-43-001/ 

27.07.2020, АП-

0120Б-43-002/ 

18.08.2020, АП-

0120Б-43-003/ 

16.09.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имот си 

идентификатор 04279.100.907 с 

цел образуване на два броя нови 

имота с идентификатори 

04279.100.50 и 04279.100.51 с 

предназначение "за жилищно 

строителство" и запазване 

режима на съществуващи сгради

04279.100.907, нови 

04279.100.50 и 

04279.100.51

м-т "Чуките" по КК 

на Бл-д

156

Решение № 113, 

протокол № 4 от 

28.02.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.108.63 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.108.63

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

157

Решение № 284, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработването на ПУП 

- ПП за трасе на външно 

електрозахранване до 

новообразувани имоти с 

идентификатори 00134.33.241 и 

00134.33.130 и дава съгласие за 

преминаване през имоти 

общинска собственост

00134.33.241, 

00134.33.130, 

00134.500.158, 

00134.500.176, 

00134.33.404, 

00134.33.408

з-ще с. Изгрев



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

158

Решение № 339, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение на ОУП за имот с 

идентификатор 24367.45.7 за 

коригиране на явна фактическа 

грешка с цел предвиждане на 

жилищна устройствена зона с 

малка височина

24367.45.7
м-т "Бобови ниви" 

по КК на с. Дъбрава

159

Решение № 340, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

20540.38.99 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

20540.38.99
м-т "Делвино" по КК 

на с. Делвино

160

Решение № 341, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.118.34 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.118.34
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

161

Решение № 342, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

27231.52.502 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"вилно строителство"

27231.52.502
м-т "Черквата" по 

КК на с. Еленово

162

Решение № 343, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за изменение за ОУП за имот с 

идентификатор 04279.146.9 с цел 

предвиждане на предимно 

производствена устройствена 

зона

04279.146.9
м-т "Таушанка" по 

КК на Бл-д

163

Решение № 344, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот № 71.976 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"вилно строителство"

имот № 71.976
м-т "Бегов андък", з-

ще на с. Рилци



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

164

Решение № 345, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.118.104 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.118.104
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

165

Решение № 346, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.108.10 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.108.10

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

166

Решение № 347, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот № 78.803 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

имот № 78.803
м-т "Черниците", з-

ще на с. Рилци

167

Решение № 348, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.17.40 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"складова база, магазин и офис"

04279.17.40

м-т "Чикуто-Ш.16" 

по КК на 

Благоевград

168

Решение № 350, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.117.15 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.117.15
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

169

Решение № 352, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имоти с идентификатори 

30702.50.12 и 30702.50.28 за 

промяна предназначението от "за 

животновъдна ферма" в "склад за 

промишлени стоки - пакетиране 

на храни за животни, фуражи и 

офис"

30702.50.12, 

30702.50.28

по КК на с. Зелен 

дол



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

170 910/02.07.2020
КРЗ-0120Р-56/ 

07.12.2017

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на УПИ ІV - 8736 и V - 

6476 за образуване на нови УПИ 

ХVІ ІV и ХVІІ с прездн. "за 

жилищно ст-во и ОО" и нова 

улица тупик с о.т. 178а, 178б, 178в

УПИ ІV - 8736, V - 6476; 

ХVІ и ХVІІ - 

04279.620.14; ІV - 

04279.620.21; кв. 6

Промишлена зона

171 911/02.07.2020
КРЗ-0120Р-11/ 

27.04.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на УПИ ХІ - за училище за 

образуване на нов УПИ ХІ - 162, 

222с прездн. "за жилищно ст-во" и 

нов УПИ ХХІХ - 220, 223 - "за 

озеленяване"

УПИ ХІ - 162, 222; ХХІХ - 

220, 223; кв. 6
с. Българчево

172 909/02.07.2020
КРЗ-0120Р-7/ 

19.02.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на УПИ ХV - 614.358за 

изменение на уличната 

регулационна линия на УПИ ХV 

уширението м/у о.т. 6 и о.т. 13

УПИ ХV - 614.358; 

04279.614.93 (общ.), кв. 

86

ЦГЧ

173

Решение № 275, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за външно ел. захранване на 

нов ТП в имот 04279.31.46 с трасе 

и сервитут, засягащо  и 

ограничаващо ползването на 

имоти 04279.17.121 (общ.) и 

04279.31.71 (общ.) и дава 

съграсие за преминаване през 

имоти ОС

04279.31.46, 

04279.17.121, 

04279.31.71

М-т "Сухия бунар - 

Ш.54" по КК на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

174

Решение № 287, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

1. Разрешава изработване на 

ПУП - ПП за трасе на довеждащ 

водопровод до имот 57159.58.17, 

засягащо  и ограничаващо 

ползването на имоти 57159.55.503 

(общ.), 57159.55.508 (общ.) и 

57159.58.14 (общ.) и дава 

съграсие за преминаване през 

имоти ОС. 2. Одобрява задание 

по реда на чл. 125 от ЗУТ.

57159.58.17, 

57159.55.503, 

57159.55.508, 

57159.58.14

м-т "Над междата" 

по КК на с. 

Покровник

175

Решение № 282, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПП за външно ел. захранване с 

кабел 20 кV до имот 57159.58.17 с 

трасе и сервитут, засягащо  и 

ограничаващо ползването на 

имоти 57159.55.503 (общ.) и 

57159.58.14 (общ.) и дава 

съграсие за преминаване през 

имоти ОС

57159.58.17, 

57159.55.503, 

57159.55.508, 

57159.58.14

м-т "Над междата" 

по КК на с. 

Покровник

176 1109/14.08.2020
АП-0120В-16/ 

15.07.2020

Разрешава изработване на КПИИ: І: 

1. ПУП - ПП за уличен водопровод за 

захранване на обект с идентификатор 

04279.70.40 с трасе, преминаващо 

през имот 04279.70.38 и сервитут, 

ограничаващ ползването на имоти 

04279.70.38 (общ.) и 04279.70.39 2. 

Инвестиционен проект за "Уличен 

водопровод РЕ DN90" от имот 

04279.70.38 до имот 04279.70.40 ІІ. 

Одобрява задание за изработване на 

ПУП - ПП - за уличен водопровод

04279.70.40, 

07279.70.38, 04279.7039

м-т "Шейница" по КК 

на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

177 1143/26.08.2020
КРЗ-0120Р-15/ 

22.05.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ИПРЗ на УПИ ХІІІ (общ.) и ХІV 

(общ.): 1. Изменение на 

страничната регулационна линия 

м/у УПИ ХІІІ и ХІV и уличната 

регул. линия м/у о.т. 57, 58 и 

образуване на нов УПИ ХІІІ - 

04279.621.90 " за жилищно ст-во" 

2. ПЗ за УПИ ХІІІ, свързано с УПИ 

ХІІ; устройствена зона: ЖС

УПИ ХІІІ, ХІV; 

04279.621.90; кв. 2

кв. "Бялата 

висота" - ІІ част

м-т "Мандаджи 

баир"

178 1145/26.08.2020
КРЗ-0120Р-27/ 

30.07.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ V - 1231, 1232 за 

изменение на дворищната 

регулация към УПИ ІХ по имотна 

граница на имот 04279.604.235 - 

за жилищно застрояване

УПИ V - 1231, 1232; V - 

04279.604.235; кв. 88
V микрорайон

179 1144/26.08.2020
КРЗ-0120Р-16/ 

27.05.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ХІ (общ.) за 

училище - за образуване на нова 

улица тупик с о.т. 67а, 67б за 

осигуряване на достъп до УПИ ХІІ 

- 162

УПИ ХІ; кв. 14 с. Лешко

180 1147/26.08.2020
КРЗ-0120Р-12-

001/ 10.06.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПУР от о.т. 63, 64, 65 до о.т. 

66 в участъка пред УПИ ІІ . 7692, І - 

7689 и V - 601.17

от о.т. 63, 64, 65 до о.т. 

66; УПИ ІІ . 7692, І - 7689 

и V - 601.17; кв. 50

ІV микрорайон

181 1188/02.09.2020
КРЗ-0120Р-34/ 

25.11.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР за промяна на 

страничната регулационна линия 

м/у УПИ ІV - 492 и V - 322 и 

отреждане на УПИ V за имоти пл. 

№ 492 и 322

УПИ ІV - 495, V - 322; V - 

492, 322; кв. 7
с. Покровник



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

182 1340/05.10.2020
АП-0120Б-20/ 

18.03.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ на УПИ ІV - 756 за 

привеждане на устройствената 

зона и устройствените показатели 

в съответствие с ОУП с предн. "за 

жилищно строителство" и 

отреждане на УПИ ІV за имот 

04279.612.60; устройствена зона 

"Ц"

УПИ ІV - 756; 

04279.612.60; кв. 28
ЦГЧ

183 1420/13.10.2020
АП-0120Б-45/ 

13.10.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ І - 04279.606.43 

за промяна предназначението от 

"за училище" в "за училище и 

физкултурен салон" и 

предвиждане на петна за 

физкултурен салон; устройствена 

зона "Оо"

УПИ І - 04279.606.43; кв. 

101
V микрорайон

184

1461/21.10.2020 

1721/08.12.2020 (за 

поправка)

АП-0120В-21/ 

25.09.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПР за обединяване 

на УПИ ІІ - 242 и ХІ - 243 в нов 

УПИ ХІІ, отреден за имот 

04279.627.249 с предн. "за 

жилищно ст-во"; ПЗ за УПИ ХІІ - 

627.249. 2. Инвестиционен проект 

за жилищна сграда; устройствена 

зона "Жк"

УПИ ІІ - 242, ХІ - 243; 

04279.627.242, 

04279.627.243; нов УПИ 

ХІІ - 04279.627.249; кв. 

54

жк "Еленово - 2"

185 1498/23.10.2020
АП-0120Б-54/ 

29.09.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ VІ - 04279.621.34 

за промяна предназначението от 

"за административно, Оо и офиси" 

в "за административно, Оо, офиси 

и шивашка работилница" и 

запазване режима на застрояване 

на сгради; устройствена зона 

"Смф"

УПИ VІ - 04279.621.34; 

04279.621.34.1, 

04279.321.34.4, 

04279.321.34.3, 

04279.621.34.5; кв. 3

кв. "Бялата 

висота" - ІІ част



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

186 1506/27.10.2020
АП-0120В-22/ 

30.09.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ за имот № 

106.2059с цел образуване на 2 

броя нови имота с № 106.2063 и 

106.2064 с предн. "за вилно ст-во" 

; 2. Инвестиционен проект за 2 

броя вилни сгради; устройствена 

зона "Ов"

имои № 106.2059; нови 

№ 106.2063 и 106.2064

м-т "Требаница", з-

ще с. Дъбрава

187 1507/28.10.2020
АП-0120Б-47/ 

11.08.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имот 04279.310.3467 с 

цел образуване на 2 броя нови 

имота  "за вилно строителство" и 

"път за собствени нужди"; 

устройствена зона "Ов"

04279.310.3467; нови: 

04279.310.3467 и 

04279.310.1000

м-т "Кури дере" по 

КК на Бл-д

188 1513/30.10.2020
АП-0120Б-55/ 

14.10.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за промяна на 

ограничителната линия на 

застрояване в имот 04279.130.81 

с предназначение  "за жилищно 

строителство"; устройствена зона 

"Смф1"

04279.130.81
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

189 1519/30.10.2020
АП-0120В-23/ 

15.10.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПЗ на УПИ ХVІ - 

619.175 с предн. "за автосервиз, 

сервизна дейност на автомобилни 

и газови уреди, складова база и 

автомивка", свързано с 

застрояване в УПИ ХІV - 619.170 с 

предн. "за автосалон, автосервиз, 

бензиностанция, складова база и 

автомивка" и запазване режима 

на застрояване на сгради с 

идентификатор 04279.619.170.1, 

04279.619.170.2; 3; 4; 5 и 

04279.619.170.7 ; 2. 

Инвестиционен проект за "Склад 

за пакетирани стоки" в имот 

04279.619.175; устройствена зона 

"Смф"

УПИ ХVІ - 

04279.619.175; 

04279.619.170, 

04279.619.170.1,04279.6

19.170.2, 

04279.619.170.3, 

04279.619.170.4, 

04279.619.170.5, 

04279.619.170.7; кв. 4

Промишлена зона - 

Благоевград

190 1520/30.10.2020
АП-0120Б-50/ 

24.09.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР на УПИ ХІІІ - 75  с цел 

образуване на 2 броя нови УПИ - 

ХІІІ - 75 и ХVІІ - 75  "за жилищно 

строителство"  2. ПЗ за 

новобразуваните УПИ ХІІІ и ХVІІ с 

предн. "за жилищно ст-во"; 

устройствена зона "Ов".

 УПИ ХІІІ - 75; нови УПИ - 

ХІІІ - 75 и ХVІІ - 75; кв. 6 
с. Мощанец

191 1521/30.10.2020
АП-0120Б-53/ 

29.09.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за УПИ ХІІ - 75 с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; устройствена зона 

"Жм".

УПИ ХІІ - 75; кв. 6 с. Мощанец



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

192

Решение № 349, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за частично изменение на ОУП в 

обхват: 1.Територията м/у 

републиканския път (ІІІ-106) 

BLG2074 - Благоевград - Зелен 

дол - Българчево -(BLG2062 и 

автомагистрала "Струма" (А-3) - 

София - Перник - Дупница - 

Благоевград - Симитли - Кресна - 

Сандански - граница Гърция; 

2.Територията по протежение на 

републ. път трети клас (ІІІ - 106) 

BLG2074 - Благоевград - Зелен 

дол - Българчево - (BLG2062); 3. 

Територията, разположена в 

близост до BLG2068 - 

Благоевград - Покровник - 

Мощанец, представляваща част 

от хидропарк "струма - юг" по 

действащия ОУПО.

1.Територията м/у 

републиканския път (ІІІ-

106) BLG2074 - 

Благоевград - Зелен дол - 

Българчево -(BLG2062 и 

автомагистрала "Струма" 

(А-3) - София - Перник - 

Дупница - Благоевград - 

Симитли - Кресна - 

Сандански - граница 

Гърция; 2.Територията по 

протежение на републ. път 

трети клас (ІІІ - 106) 

BLG2074 - Благоевград - 

Зелен дол - Българчево - 

(BLG2062); 3. Територията, 

разположена в близост до 

BLG2068 - Благоевград - 

Покровник - Мощанец

193 1146/26.08.2020
КРЗ-0120Р-29/ 

11.08.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ХІІ - 122, имот пл. 

№ 582 за образуване на 2 бр. 

нови УПИ ХІІ и ХІІІ "за жилищно 

строителство" 

УПИ ХІІ - 122; нови УПИ 

ХІІ - 582 и ХІІІ - 582; кв. 

16

с. Покровник

194 1326/01.10.2020
КРЗ-0120Р-28-

001/ 24.08.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ VІ и УПИ ІІІ за 

изменение на странична 

регулационнна линия м/у УПИ VІ и 

ІІІ и отреждане на УПИ VІ за имот 

04279.619.168

УПИ VІ - 619.106, 

619.144; УПИ ІІІ - 

619.176; VІ - 

04279.619.168; кв. 10

Промишлена зона, 

гр. Благоевград



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

195 1333/02.10.2020
АП-0120В-4/ 

21.02.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - изм. ПР на УПИ ІІІ - 118 

за изм. на странична 

регулационна линия м/у УПИ ІІІ - 

118 ІІ - 172 и на УПИ ІІІ - 118 към 

алея. 2. Инвестиционен проект з 

изграждане на подпорна стена 

УПИ ІІІ - 118, ІІ - 172; 

27231.501.118; от о.т. 11 

до о.т. 14; кв. 4

с. Еленово

196 1450/19.10.2020
АП-0120Б-21/ 

24.03.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ІІ - 75: 1. 

Изменение на регулационнте 

линии на УПИ ІІ - 75, отреждане 

на новообразувания УПИ ІІ за 

имот пл. № 24 и 279 (общ. 

собственост) за "жилищно ст-во". 

2. Отпадене на предвидената 

улица за озеленяване. 3. ПЗ за 

УПИ ІІ - 24, 279 - ново ниско 

свободно жилищно з-не; 

устройствена зона "Жм" 

УПИ ІІ - 75; нов УПИ ІІ - 

24, 279; кв. 1
с. Зелен дол

197 1370/06.10.2020
КРЗ-0120Р-35/ 

10.09.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ХІХ - 427 за изм. 

регулационната линия м/у УПИ 

ХІХ - 427 и ІІІ - 376

УПИ ХІХ - 427; УПИ ХІХ - 

427 и ІІІ - 376; кв. 26
с. Логодаж

198 1515/ 30.10.2020
АП-0120-20/ 

21.09.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - ПП за трасе на подземна 

кабелна захранваща линия НН 1 

кV, представляваща отклонение 

за присъединяване към общита 

мрежи на техническата 

инфраструктура за строеж: 

Стационарна контролна единица 

АУЗПТ/СКТ № 1012 на път А3 

"Симитли - Благоевград". 2. 

Инвестиционен проект. 3. 

Одобрява техническо задание за 

изработване на КПИИ.

през имот с  

идентификатор 

57159.555.1

с. Покровник



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

199 1527/03.11.2020
КРЗ-0120Р-45/ 

16.10.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ХІІ - 177, ХІІІ - 177 

и ХІV - 177 за изм. на страничните 

регулационни линии м/у УПИ ХІІ - 

177 и ХІ - 176 и ХІV - 177 и ХV - 

178 и образуване на нови УПИ ХІІ - 

177 и ХІІІ - 177

 УПИ ХІІ - 177, ХІІІ - 177 

и ХІV - 177; нови: ХІІ - 

177 и ХІІІ - 177 

с. Логодаж

200 1523/03.11.2020
КРЗ-0120Р-44/ 

14.10.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПР на УПИ ХІІ - 73
УПИ ХІІ - 73 с. Покровник

201 1575/12.11.2020
КРЗ-0120Р-39/ 

21.09.2020

Отказва изработване на ПУП: 

Изменение ПУР на ул. 

"Митрополит Борис" от о.т. 222, 

84, 292, 90, 331, 327, 38 до о.т. 

293. 2. Изм. ПР на УПИ І - 1969, 

1970, 1971, 1972, 1974, 1975 за 

образуване на 2 нови УПИ

 от о.т. 222, 84, 292, 90, 

331, 327, 38 до о.т. 293. 

2. Изм. ПР на УПИ І - 

1969, 1970, 1971, 1972, 

1974, 1975; кв. 48

гр. Благоевград

202

Решение № 343, 

протокол № 14 от 

11.09.2020 г.

Разрешава изработвене на ПУП - 

Парцеларен план (ПП) за външно 

кабелно елзахранване на обект 

"Сграда със смесено 

предназначение" и давасъгласие 

за преминаване през имот 

общинска собственост

УПИ І - 341; 66055.90.28 

по КК на с. Селище
с. Селище

203 1768/17.12.2020
М-00-421/ 

10.11.2020

Отменя з-д 477/24.04.2019 г. с 

която е разрешено изработването 

на ПУП - изм. ПЗ на имот с 

идентификатор 04279.36.32 в 

местността "Река Бистрица-

Ш.107" от "ниско свободно 

застрояване" в "ниско свързано 

застрояване"

04279.36.32

м-т "Река Бистрица-

Ш.107" по КК на Бл-

д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

204 1766/17.12.2020
АП-0120Б-63/ 

10.11.2020

Резрешава изработване на ПУП: 1. Изм. 

ПЗ на имоти № 80.170, № 80.186 и № 

80.185 и образуване на три броя нови 

имоти № 80.188, 80.189 и 80.190 с 

предназначение "за жилищно 

строителство"; 2. ПЗ на новообразувани 

имоти: имот № 80.188 - ново ниско 

свободно жилищно зострояване; имот № 

80.189 - ниско свързано застрояване с 

имот № 80.190 и запазване режима на 

съществуваща сграда 80.186.1; имот № 

80.190 - ниско свързано застрояване с 

имот № 80.189 и запазване режима на 

съществуваща сграда 80.185.1

имоти № 80.188, № 

80.189, № 80.190

м-т "Сметището", с. 

Зелен дол

205 1729/10.12.2020
АП-0120В-24/ 

04.11.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 

1. ПУП - ПЗ за УПИ ХХІІ - 320; 2. 

Инвестиционен проект за 

жилищна сграда

ХХІІ - 320, имот пл. № 

530, кв. 22
с. Изгрев

206 1727/10.12.2020
АП-0120Б-59/ 

04.11.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ VІ за 

привеждане на устройствената 

зона и устройствените показатели 

в съответствие с ОУП, отреждане 

за "жилищно строителство" и 

запазване режима на застрояване 

на сграда с идентификатор 

04279.629.180.16

УПИ VІ, кв. 26, 

04279.629.180
жк "Струмско"



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

207 1717/07.12.2020
АП-0120В-26/ 

11.11.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 1. 

ПУП - ПРЗ за промяна 

предназначението на УПИ ХІ от 

"жилищно строителство"в "за сгради 

за техническата инфраструктура"; 2. 

Инвестиционен проект за 

преустройство на  обект "постройка 

на допълващото застрояване със 

селскостопанско предназначение" в 

"сграда за техническа 

инфраструктура за разполагане на 

оборудване на електронни 

съобщителни мрежи"

УПИ ХІ - 140, кв. 15 с. Селище

208 1716/07.12.2020
АП-0120Б-57/ 

26.10.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ на имоти с идентификатори 

04279.139.55 и 04279.139.58 с цел 

обединяване в нов имот с проектен 

идентификатор 04279.139.65 с 

предназначение "за офиси, цех за 

производство и пакетиране на 

безалкохолни напитки, склад и 

пропуск" и запазване на режима на 

застрояване на сгради 

04279.139.58.1, 04279.139.58.4, 

04279.139.58.5

04279.139.55, 

04279.139.58, нов 

04279.139.65

м-т "Под черквата" 

по КК на 

Благоевград

209 1715/07.12.2020
АП-0120Б-61/ 

09.11.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ на имот с идентификатор 

04279.22.8 с цел образуване на 

два броя нови имота с 

изентификатор 04279.22.8 с 

предназначение "паркинг, 

складова база, автомивка, 

търговски комплекс и офиси" и 

04279.22.16 с предназначение "за 

път"

04279.22.8, 04279.22.16
м-т "Стара гара-

Ш.14" по КК на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

210 1714/07.12.2020
АП-0120В-27/ 

11.11.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 1. 

ПУП - ПРЗ за промяна 

предназначението на УПИ ХІІІ от 

"жилищно строителство" в "за сгради 

на техническата инфраструктура"; 2. 

Инвестиционен проект за 

преустройство  обект "постройка на 

допълващото застрояване със 

селскостопанско предназначение" в 

"сграда за техническа 

инфраструктура за разполагане на 

оборудване на електронни 

съобщителни мрежи"

УПИ ХІІІ - 140, кв. 15 с. Селище

211 1713/07.12.2020
АП-0120В-28/ 

11.11.2020

Разрешава изработване на КПИИ: 1. 

ПУП - ПРЗ за промяна 

предназначението на УПИ ХІІІ от 

"жилищно строителство" в "за сгради 

на техническата инфраструктура"; 2. 

Инвестиционен проект за 

преустройство  обект "постройка на 

допълващото застрояване със 

селскостопанско предназначение" в 

"сграда за техническа 

инфраструктура за разполагане на 

оборудване на електронни 

съобщителни мрежи"

УПИ ХІІ - 140, кв. 15 с. Селище



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

212 1704/04.12.2020
АП-0120Б-64/ 

17.11.2020

Разрешава изроботване на ПУП - 1. ПЗ за 

имот с идентификатори 30702.50.9 и 

30702.50.10 с предназначение "за 

животновъдна ферма с цел 

обединяването им в нов имот с 

идентификатор 30702.50.13 с 

предназначение "за цех за сепариране на 

разделно събрани отпадъци и 

рециклиране на опаковки, хартия и 

пластмаса, за цех за механично дробене 

на пластмаса, складове и офиси" и 

запазване режима на съществуващи 

сгради 30702.50.13.3, 30702.50.13.4; 2. ПЗ 

за имот с идентификатор 30702.50.15 с 

предназначение "за животновъдна ферма 

с предназначение "за цех за сепариране 

на разделно събрани отпадъци и 

рециклиране на опаковки, хартия и 

пластмаса, за цех за механично дробене 

на пластмаса, складове и офиси" и 

запазване режима на съществуващи 

сгради 30702.50.15.1 и 30702.50.15.2

30702.50.9, 30702.50.10, 

нов 30702.50.13; 

30702.50.15

м-т "Чекуро" по КК 

на с. Зелен дол

213 1685/01.12.2020
АП-0120Б-51/ 

25.09.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПРЗ за УПИ ІІ с цел 

образуване на нов УИП ІІІ с 

предназначение "за търговски 

комплекс"

УПИ ІІ, 04279.621.42, 

нов УПИ ІІІ, 

04279.621.99, кв. 1

ІХ и Х микрорайон

214 1682/30.11.2020
АП-0120Б-62/ 

10.11.2020

Празрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за обедниняване на два имота 

с цел образуване на нов имот с 

идентификатор 04279.13.15 с 

предназначение "за складова 

база за промишлени стоки, 

магазин, офис и жилищно 

строителство"

04279.13.18 и 

04279.13.19, нов 

04279.13.15

м-т "Проевски 

чифлик-Ш.21" по КК 

на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

215 1666/27.11.2020
АП-0120Б-49/ 

09.09.2020

Разрешава изработване на ПУП: 1. 

Изм. ПЗ за УПИ ІІ с цел образуване 

на нов УПИ ХІV с предназначение "за 

жилищно строителство"; 2. ПЗ за 

новообразуван УПИ ХІV - ново ниско 

свободно застрояване; 3. Изм. ПЗ за 

УПИ ІІ - ново ниска свободно 

застрояване с предназначение "за 

жилищно строителство" и запазване 

режима на застрояване на 

съществуваща сграда; 4. Изм. ПЗ за 

УПИ ІІІ - ново ниска свободно 

застрояване с предназначение "за 

жилищно строителство" и запазване 

режима на застрояване на 

съществуваща сграда

УПИ ІІ - 222, 223, ІІ - 

222, ІІІ - 223, ХІV - 492, 

кв. 18

с. Селище

216 1665/27.11.2020
АП-0120Б- 60/ 

05.11.2020

Разрешава изработване на ПУП: 

1. Изм. ПР за УПИ V с цел 

образуване на два броя нови УПИ 

V и ХІ с предназначение "за 

жилищно строителство"; 2. ПЗ за 

новообразувани УПИ V и ХІ - 

нтово ниско свързано 

застрояване  между УПИ V и ХІ

УПИ V - 333, нови УПИ 

V - 333 и ХІ - 333, кв. 30
с. Изгрев

217 1602/18.11.2020

АП-0120Б-52/ 

25.09.2020   АП-

0120Б-52-001/ 

27.10.2020

Разрешава изработване на ПУП - 

изм. ПЗ за имот с идентификатор 

04279.117.4 с цел образуване на 4 

броя нови имота с 

предназначение "за жилищно 

строителство" и един брой нов 

имон с предназначение "път за 

собствени нужди"

04279.117.4, нови 

04279.117.31, 

04279.117.32, 

04279.117.33, 

04279.117.34, 

04279.117.35

м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

218

Решение № 402, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за именение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.33.5 с цел 

предвиждане на предимно 

производсвена устройствена зона

57159.33.5
м-т "Иловицата" по 

КК на с. Покровник

219

Решение № 403, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за именение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.56.20 с цел 

предвиждане на предимно 

производсвена устройствена зона

57159.56.20 

м-т "Гладно поле" 

по КК на с. 

Покровник

220

Решение № 404, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за именение на ОУП за имот с 

идентификатор 57159.58.16 с цел 

предвиждане на предимно 

производсвена устройствена зона

57159.58.16

м-т "Над междата" 

по КК на с. 

Покровник

221

Решение № 405, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за именение на ОУП за имот с 

идентификатор 24367.113.32 с 

цел отстраняване на явна 

фактическа грешка и 

предвиждане на жилищна 

устройствена зона с малка 

височива

24367.113.32
м-т "Бачиището" по 

КК на с. Дъбрава

222

Решение № 406, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за именение на ОУП за имот с 

идентификатор 78464.20.713 с 

цел предвиждане на предимно 

производсвена устройствена зона

78464.20.713
м-т "Табана" по КК 

на с. Церово



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 

Преп. № Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №, 

идентификатор, 

квартал

По плана на…
Местност, 

землище

223

Решение № 407, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на проект 

за именение на ОУП за имот с 

идентификатор 30702.33.19 с цел 

предвиждане на предимно 

производсвена устройствена зона

30702.33.19
м-т "Юрто" по КК на 

с. Зелен дол

224

Решение № 408, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.116.33 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.116.33
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д

225

Решение № 409, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имоти с № 80.172 и № 

80.180 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"вилно строителство"

имоти № 80.172 и № 

80.180

м-т "Сметището", с. 

Зелен дол

226

Решение № 410, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.1.52 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.1.52
м-т "Баларбаши-15-

2" по КК на Бл-д

227

Решение № 411, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.17.7 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"складове за промишлени стоки, 

магазини и офиси"

04279.17.7

м-т "Чикуто-Ш.16" 

по КК на 

Благоевград

228

Решение № 412, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.118.4 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"жилищно строителство"

04279.118.4
м-т "Пенков чифлик-

Ш.39" по КК на Бл-д



Рег. 

№ 

Номер на заповедите и 

разрешенията за 

допускане 

изработване на ПУП 
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По плана на…
Местност, 
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229

Решение № 414, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

04279.22.15 за промяна 

предназначението от "нива" за 

"производствени, търговски и 

складови дейности"

04279.22.15
м-т "Стара гара" по 

КК на Бл-д

230

Решение № 416, 

протокол № 17 от 

26.11.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

27231.38.28 за промяна 

предназначението от "за 

животновъдна ферма" за 

"производствена и складова 

дейност"

27231.38.28
м-т "Изгрев" по КК 

на с. Еленово

231

Решение № 286, 

протокол № 12 от 

31.07.2020 г.

Разрешава изработване на ПУП - 

ПЗ за имот с идентификатор 

00134.1.19, който е част от имот с 

идентификатор 000134.1.26 за 

промяна предназначението от 

"нива" за "жилищно строителство"

00134.1.19, 00134.1.26
м-т "Кури дере" по 

КК на с. Изгрев


