
Публичен регистър на издадените през 2017г. актове за изработване на ПУП и техни изменения 

Заповед / 

Решение № 

Кв.  УПИ  

Пл.№ 

Идент. по 

К.К. 

                       Относно 

01-17-3 / 

25.01.2017г. 

Грамадето - 

Банско 

 02676.11.1 ПУП–ПЗ за ПИ 02676.11.1, м.Грамадето по КК на 

гр.Банско за промяна на отреждането му от "за 

жилищно застрояване" в "за търговия и жилищно 

строителство" 

334  

Протокол 19 / 

30.01.2017г. 

 

Грамадето  02676.12.31 и 

02676.12.7 

ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 

02676.12.31 и ПИ 02676.12.7, местност „Грамадето” по 

КК на гр. Банско, от „земеделска земя” в „за 

обществено обслужване, търговия, хотелска и жилищна 

част” 

337  

Протокол 19 / 

30.01.2017г. 

 

Кошерината  02676.24.39 ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 

02676.24.39, местност „Кошерината” по КК на гр. 

Банско, от „земеделска земя” в „за жилищно 

строителство” 

 

01-17-6 / 

31.01.2017г. 

61 - Банско IX-1138 

и XXIII-

1138 

02676.501.113

8 

ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация между о.т. 

523 - о.т. 522, о.т. 521, о.т. 520 и обединяване на УПИ 

IX-1138 и УПИ XXIII-1138 в нов УПИ IX-1138 по плана 

на гр.Банско по имотни граници на ПИ 02676.501.1138 

по КК на гр.Банско с отреждане "за жилищно 

застрояване" 

01-17-9 / 

02.02.2017г. 

279 - Банско XXIV-

6293 

02676.501.629

3 

ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-6293, кв.279 по плана на 

гр.Банско, ПИ 02676.501.6293 по КК на гр.Банско с 

отреждане "за дърводелски цех и офиси" 

343  

Протокол 20 / 

27.02.2017г. 

Карантията  02676.28.23 и 

02676.28.20 

ПУП-ПЗ за обединяване и промяна предназначението 

на ПИ 02676.28.23 и ПИ 02676.28.20, местност 

„Карантията” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” 

в „за вилно застрояване” 

344  

Протокол 20 / 

27.02.2017г. 

Овиначе  02676.170.50 ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.170.50, местност 

„Овиначе” по КК на гр. Банско за смяна 

предназначението на ПИ от „земеделска земя” в „за 

селскостопански постройки” 

345  

Протокол 20 / 

27.02.2017г. 

Конещица  02676.77.61 ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.77.61, местност 

„Конещица” по КК на гр. Банско за смяна 

предназначението на ПИ от „земеделска земя” в „за 

кравеферма” 

346  

Протокол 20 / 

27.02.2017г. 

Мехомийск

и път 

 02676.9.404 ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.9.404, местност 

„Мехомийски път” по КК на гр. Банско за смяна на 

предназначението на ПИ от „земеделска земя” в „за 

животновъдна ферма” 

01-17-16 / 

28.02.2017г. 

11 - Банско XIV-1401 02676.501.438

1 

ПУП-ПРЗ и РУП за промяна на предназначението на 

УПИ XIV-1401, кв.11 от „за жилищно строителство“ в 

„за жилищно строителство и обществено обслужване“ и 

сключено застрояване на общата граница с УПИ VI-

1402, кв.11 

Инвестиционен проект за "сграда с търговски обекти и 

жилища в УПИ XIV-1401, кв.11 по плана на гр.Банско, 

ПИ 02676.501.4381 по КК на гр.Банско" 

01-17-17 / 

20.03.2017г. 

42 - Банско XXXII-

4428 

02676.501.442

8 

ПУП-ПР за промяна на регулационни линии на УПИ 

XXXII-4428, кв.42 по плана на гр.Банско по имотни 

граници на ПИ02676.501.4428 по КК на гр.Банско със 

запазване на отреждането и ПУП-ПЗ за сключено 

застрояване между УПИ XXXII-4428, кв.42 

Инвестиционен проект за "пристройка и надстройка на 

жилищна сграда с идентификатор 02676.501.4428.1 по 

КК на гр.Банско " 

01-17-18 / 

20.03.2017г. 

33 - 

Добринище 

V-244 21498.351.178 ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ V-

244, кв. 33 по плана на гр.Добринище /ПИ 

21498.351.178 по КК на гр.Добринище/ от „за магазин и 



сладкарница“ в „за обществено обслужване и цех за 

месопреработка“ 

Инвестиционен проект за "Промяна предназначението и 

преустройство на част от съществуваща сграда -  

"фурна" в "транжорна и цех за мосопреработка"" с 

обхват сграда с идентификатор 21498.351.178.2 по КК 

на гр.Добринище 

01-17-32 / 

19.04.2017г. 

279 - Банско XXIV-

6293 

02676.501.629

3 

Проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-6293, кв.279 по 

плана на гр.Банско, ПИ 02676.501.6293 по КК на 

гр.Банско с отреждане "за дърводелски цех и офиси" 

Инвестиционен проект за "Производствена сграда" с 

местонахождение ПИ 02676.501.6293 по КК на 

гр.Банско, УПИ XXIV, кв.279 по плана на гр.Банско 

01-17-33 / 

19.04.2017г. 

89 - 

Добринище 

УПИ I-

13,14,1 

21498.350.34 

и 

21498.350.609 

Да се изработи ПУП-ПРЗ за отделяне на самостоятелен 

УПИ от общ              УПИ I-13,14,1, кв.89 по плана на 

гр.Добринище съгласно имотни граници на                 

ПИ 21498.350.34 и ПИ 21498.350.609 по КК на гр. 

Добринище с отреждане "за къща за гости" 

413  

Протокол  22 

/ 27.04.2017г. 

Гостун   ПУП – Парцеларен план на обект: Горски автомобилен 

път „Обходен път на село Гостун – четвърта степен, на 

територията на ТП „ДГС Места” 

 

01-17-42 / 

12.05.2017г. 

256 Банско IV-1307 02676.501.130

6 

ПУП-ПРЗ за изменение на регулационните граници на 

УПИ IV-1307, кв.256 по плана на гр.Банско по 

имотните граници на ПИ 02676.501.1306 и ПИ 

02676.501.1307 по КК на гр.Банско 

 

01-17-43 / 

12.05.2017г. 

277 Банско II-1877 02676.501.468

1 и 

02676.501.468

2 

ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.501.4681 и 

обединяването му с ПИ02676.501.4682 по КК на 

гр.Банско, УПИ II-1877, кв.277 по плана на гр.Банско в 

едно общо УПИ с отреждане  "за търговски обект и 

склад" 

01-17-47 / 

29.05.2017г. 

 

 

241А - 

Банско 

V-2983 02676.501.453

4 

ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ V-2983, кв. 241A /ПИ 

02676.501.4534 по КК на гр.Банско/ на два 

самостоятелни, равни по площ УПИ.  

Новите УПИ да са в устройствена зона "Жм", като се 

запази отреждането "за жилищно застрояване" 

01-17-50 / 

05.06.2017г. 

239А - 

Банско 

V-3217 02676.501.322

4 

ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ V-

3217, кв.239A по плана на гр.Банско, ПИ 

02676.501.3224 по КК на гр.Банско от „за жилищно 

строителство“ в „за жилищно строителство и 

обществено обслужване“ 

Инвестиционен проект за "Сграда със заведение за 

хранене" в УПИ V-3217, кв.239A по плана на гр.Банско, 

ПИ 02676.501.3224 по КК на гр.Банско 

01-17-54 / 

09.06.2017г. 

142 - Банско УПИ I-

301 

02676.501.301 ПУП-ПРЗ за изменение на регулационни линии на УПИ 

I-301, кв.142 по плана на гр.Банско по имотни граници 

на ПИ 02676.501.301 по КК на гр.Банско 

Инвестиционен проект за "склад за отоплителни 

материали и вертикален подемник асансьор"  

01-17-55 / 

12.06.2017г. 

Средореко IX-158.4 02676.158.112 

и 

02676.158.113 

ПУП-ПРЗ за изменение на улична регулация между о.т. 

880 и о.т.1064 за УПИ IX-158.4, ПИ 02676.158.112 и ПИ 

02676.158.113 по КК на гр.Банско, наложено поради 

несъответствие на граница и сграда с идентификатор 

ПИ 02676.158.112.1 по КК на гр.Банско 

01-17-67 / 

14.07.2017г. 

114 - 

Добринище 

IV-37 02676.114.63 ПУП-ПЗ за УПИ IV-37, кв.114 по плана на 

гр.Добринище,       ПИ 02676.114.63 по КК на 

гр.Добринище, с отреждане  "за производствени и 

складови дейности" 

 

01-17-68 / 304 - Банско I-3055 02676.501.900 ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ I-3055, кв.304 по плана 



14.07.2017г. 5 на гр.Банско /ПИ 02676.501.9005 по КК на гр.Банско/ на 

три самостоятелни УПИ с номера I, XIII и XIV - 9005, 

кв.304 

Инвестиционен проект за "Еднофамилни жилищни 

сгради" 

 

471  

Протокол 25 / 

27.07.2017г. 

Банско   ПУП-ПУР (Подробен устройствен план – план за 

улична регулация) за изменение на ПУП за ул. „Найден 

Геров” в обхват от о.т.643 (кръстовище с ул. „Солун”) 

до о.т.947 (път ІІ-19)” 

 

01-17-75 / 

09.08.2017г. 

52 - Банско V-1936 02676.501.193

6 

ПУП-ПР за промяна на регулационна граница на УПИ 

V-1936, кв.52 по плана на гр.Банско по имотна граница 

на ПИ 02676.501.1936 по КК на гр.Банско 

Инвестиционен проект за "Допълващо застрояване - 

лятна кухня" в УПИ V-1936, кв.52 по плана на 

гр.Банско, ПИ 02676.501.1936 по КК на гр.Банско 

01-17-76 / 

09.08.2017г. 

Добринище  21498.157.7 ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ 

21498.157.7 по КК на гр.Добринище от „за детска 

площадка и паркинг“ в „за покрит плувен басейн" 

Инвестиционен проект за "Сграда с покрит плувен 

басейн" в ПИ 21498.157.6 по КК на гр.Добринище 

01-17-77 / 

09.08.2017г. 

Добринище  21498.157.6 ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ 

21498.157.6 по КК на гр.Добринище от „за 

еднофамилни къщи и трафопост“ в „за спортна 

площадка“ 

Инвестиционен проект за "Спортна площадка" в ПИ 

21498.157.6 по КК на гр.Добринище 

01-17-78 / 

09.08.2017г. 

41 - 

Добринище 

I 21498.351.64 ПУП-ПРЗ за промяна на уличната регулация на УПИ I, 

кв.41 по плана на гр.Добринище по имотни граници на 

ПИ 21498.351.64 по КК на гр.Добринище и разделяне 

на УПИ I, кв.41 на два новообразувани УПИ с 

отреждане "за магазин и обществено хранене" 

502 Протокол 

26 / 

31.08.2017г. 

УПИ ІV-37, 

кв.114, 

Добринище 

 21498.114.63 ПУП-Парцеларен план (ПП) за трасе на „Ел. захранване 

– Кабел 20 kV до БКТП 20/0,4 kV до 1х800 kVа към цех 

за екопелети в УПИ ІV-37, кв.114 по плана на гр. 

Добринище, ПИ 21498.114.63 по КК на гр. Добринище” 

 

503 Протокол 

26 / 

31.08.2017г. 

Дурово 

блато 

 02676.2.516 ПУП-Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа 

инфраструктура „Кабелна линия 20кV” за ел. 

захранване на обект: „Животновъдна ферма за до 100 

млечни крави”, находящ се в ПИ 02676.2.516 по КК на 

гр. Банско 

 

01-17-96 / 

11.09.2017г. 

9 - Гостун II-114  ПУП-ПР за изменение на регулационните граници на 

УПИ II-114, кв. 9 по плана на с.Гостун 

 

01-17-102 / 

28.09.2017г. 

290 - Банско III-2995 02676.501.419

3 

ПУП-ПР за изменение на регулационните граници на 

УПИ III-2995, кв.290 по плана на гр.Банско /ПИ 

02676.501.4193 по КК на гр.Банско/ 

 

01-17-103 / 

28.09.2017г. 

31 - 

Добринище 

X-232 21498.351.177 ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ X-232, 

кв.31 по плана на гр.Добринище /ПИ 21498.351.177 по 

КК на гр.Добринище/ от "за жилищно застрояване" в 

"за жилищно застрояване и обществено обслужване" и 

допускане изграждане на едноетажно допълващо 

застрояване на общата регулационна граница с УПИ 

IX-231 по плана на гр.Добринище 

Инвестиционен проект за "Външен бар с подземен 

склад, дървени навеси и архитектурно оформление на 

дворно пространство" в УПИ X-232, кв.31 по плана на 



гр.Добринище /ПИ 21498.351.177 по КК на 

гр.Добринище/ 

01-17-104 / 

28.09.2017г. 

228 - Банско УПИ I-13 

и УПИ 

II-41 

02676. 

501.4512 и 

02676.501.541

1 

ПУП-ПРЗ промяна предназначението на УПИ I-13 и 

УПИ II-41, кв.228 от "за жилищно строителство" в "за 

автосервиз с козметичен център" и обединяването им в 

едно общо УПИ 

01-17-105 / 

28.09.2017г. 

35 - 

Добринище 

XV-610 21498.351.275 ПУП-ПЗ за УПИ XVI-611, кв.35 по плана на 

гр.Добринище за допускане изграждане на сключено 

застрояване на общата регулационна линия с УПИ XV-

610, кв.35 по плана на гр.Добринище /ПИ 21498.351.275 

по КК на гр.Добринище/, без промяна на 

градоустройствените показатели 

Инвестиционен проект за "Пристройка и надстройка на 

съществуваща къща за гости и преустройство на част от 

нея" в УПИ XVI-611, кв.35 по плана на гр.Добринище 

/ПИ 21498.351.276 по КК на гр.Добринище/ 

 

523  

Протокол 27 / 

28.09.2017г. 

Илиева 

черква - 

Кремен 

 39614.16.13 ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 

39614.16.13, местност „Илиева черква” по КК на с. 

Кремен, от „земеделска земя” в „за жилищно 

строителство” 

524  

Протокол 27 / 

28.09.2017г. 

Скок - 

Гостун 

 012193 ПУП-ПЗ за ПИ 012193, местност „Скок”, землището на 

с. Гостун, Община Банско, за учредяване на право на 

строеж върху поземлен имот в горска територия, без 

промяна на предназначение, за изграждане на 

техническа инфраструктура 

 

532  

Протокол 29 / 

31.10.2017г. 

Добринище  21498.158.23 Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 21498.158.23 по КК и КР на гр. 

Добринище, Община Банско, от „пасище, мера” в „за 

СОЗ – пояс І на КЕИ №4 „Аджитско миро”, КЕИ №6 

„Второ миро – запад” и КЕИ №6 „Второ миро – изток” 

 

533  
Протокол 29 / 

31.10.2017г. 

Добринище  21498.164.11 Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 21498.164.11 по КК 

и КР на гр. Добринище, Община Банско, с отреждане 

„за СОЗ – пояс І на КЕИ №9 „Римската баня” 

534  

Протокол 29 / 

31.10.2017г. 

Добринище  21498.156.88 Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с 

идентификатор 21498.156.88 по КК и КР на гр. 

Добринище, Община Банско, от „ливада” в „за СОЗ – 

пояс І на КЕИ №7 „Тепавицата” 

01-17-115 / 

21.11.2017г. 

42 - Банско XIV-2129 02676.501.212

9 

ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ XIV-

2129, кв.42 по плана на гр.Банско /ПИ 02676.501.2129 

по КК на гр.Банско/ от "за жилищно застрояване" в "за 

жилищно застрояване и обществено обслужване" 

Инвестиционен проект за "Сграда за обществено 

обслужване с арт галерия, кафе, магазин и 

обединяването ѝ с магазин, част от съществуваща 

жилищна сграда" в УПИ XIV-2129, кв.42 по плана на 

гр.Банско /ПИ 02676.501.2129 по КК на гр.Банско/ 

572  

Протокол 30 / 

28.11.2017г. 

Кв. 38 и кв. 

25 - 

Добринище 

  

 

 

ПУП - План за изменение на улична регулация на ул. 

„Търговска” (ул. „Георги Димитров”) от о.т.82 до 

о.т.91, ул. „Иван Козарев” от о.т.92 до о.т.310 и 

отпадане на улица от о.т.84 до о.т.83, изменение на 

регулационния план на гр. Добринище с обхват УПИ 

ХVІІІ-532, кв.38 и УПИ ІV, кв.25 

576  

Протокол 30 / 

28.11.2017г. 

Добринище   ПУП-изменение на улична регулация на ул. „Гарата” 

(ПИ21498.350.685 по КК на гр. Добринище) в частта до 

ул. „Борис Парапунов” и ул. „Незнаен войн” на гр. 



Добринище, Община Банско” 

600  

Протокол 31 / 

21.12.2017г. 

Банско   ПУП-ПП за трасета на довеждащи водопроводи от нова 

ОШ1-V=10 куб.м в ПИ 02676.191.1663 по КК на гр. 

Банско до съществуващ НР „Св. Иван” – V=350 куб.м в 

ПИ 02676.182.77 и до съществуващ НР за висока зона – 

V=1700 куб.м в ПИ 02676.23.5 по КК на гр. Банско” 

602  

Протокол 31 / 

21.12.2017г. 

Момин гроб 

- Банско 

 02676.118.54 ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 

02676.118.54, местност „Момин гроб” по КК на гр. 

Банско от „земеделска земя” в „за спорт и атракции” 

 

 


