РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - 2020год.
№ по
ред

№ и дата на заповед и решение на общински
съвет за допускане изработване на ПУП
РД 15-022/10.01.2020г.

1
2

РД 15-057/22.01.2020г.
РД 15-094/24.01.2020г.

Наименование на обекта

Местонахождение

ПРЗ-изменение на регулация и план за
застрояване в новообразувани УПИ с отреждане
за "Жилищно строителство"
ПР-Изменение на регулация и обособяване на
нави УПИ
ПР-Изменение на регулация и обособява-не на

Възложител

УПИ 61813.649.62, земл. на гр.Разлог

Анжело Милев и Емил Милев

УПИ
I,
ПИ
61813.559.106,
кв.1, "Пирин Голф Асетс"ЕАД
местн."Църнако", земл. на гр.Разлог
УПИ I, 61813.589.10, УПИ IV, ПИ61813.589.13, "ЕС ЕНД ПИ ИНВЕСТ"ЕООД
УПИ

V,

ПИ61813.589.14,

УПИ

VI,

нови УПИ, с отреждане за "Къща за гости и ПИ61813.589.15, УПИ VIII, ПИ61813.589.19 и
УПИ ХI, ПИ61813.589.18, местн. „Кукурево“,
3
4

5

6

7

8
9
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11
12
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14
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16
17

18

19

20
21

22

РД 15-095/24.01.2020г.
РД 15-096/24.01.2020г.

РД 15-105/24.01.2020г.

РД 15-128/03.02.2020г.

РД 15-129/03.02.2020г.

РД 15-184/14.02.2020г.
РД 15-214/21.02.2020г.

РД 15-215/21.02.2020г.

Решение №8, Протокол №1/30.01.2020г.
РД 15-275/12.03.2020г.

РД 15-276/12.03.2020г.

РД 15-277/12.03.2020г.

РД 15-278/12.03.2020г.

РД 15-308/22.03.2020г.
РД 15-340/08.04.2020г.

РД 15-341/08.04.2020г.

РД 15-342/08.04.2020г.

РД 15-343/08.04.2020г.
РД 15-344/08.04.2020г.

земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
ПИ 22602.501.401 /част от УПИ VI и УПИ VII, "Диана Инк"ЕООД
кв.61 - с.Долно Драглище
между о.т. 47, о.т. 76, о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81, о.т. Община Разлог
82 и о.т. 83 на улица „Черна река“; между о.т.
238, о.т. 142, о.т. 78 и о.т. 76 на улица
„Опълченска“; между о.т. 75 и о.т. 76 на улица
„Св. Св. Кирил и Методий“ по регулационният
план на град Разлог с цел обособяване на ново
кръгово кръстовище и нови улици от о.т. 47,
о.т. 47а, о.т. 76а, о.т. 79а, о.т. 81а, о.т. 81 и о.т.
83 на улица „Черна река“; и нова между о.т.
76а, о.т. 76б, о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81б и о.т. 81
на улица „Черна река“; между о.т. 238, о.т. 142,
о.т. 78 и о.т. 76а на улица „Опълченска“; между
о.т. 75 и о.т. 76а на улица „Св. Св. Кирил и
Методий“ по регулационния план на град
Разлог
изменение на улична регулация
ПР-план за регулация и обособяване на нави ПИ 61813.750.269, кв.102 - гр.Разлог
Янка Кондева, Ружена Кондева и Иван Кондев
УПИ с отреждане за "Автосервиз, офис, магазин,
автомивка и паркинг"
ПЗ-план за застрояване и РУП
УПИ IV, ПИ 02693.501.686 и РУП за УПИ IV, ПИ Христина Драговчева
02693.501.686, УПИ III, ПИ 02693.501.685, УПИ
V, ПИ 02693.501.684 и УПИ VI, ПИ
02693.501.683, кв.34 по плана на с.Баня,
общ.Разлог
ПР-план за регулация и обособяване на наво УПИ VIII-750.586, кв.3 - гр.Разлог
н-ци на Васил Аврамов

жилищно строителство"
ПР-план за регулация и обособяване на наво
УПИ
ПР-Изменение наплан за регулация и

УПИ с отреждане за "Производствени дейности"
ПРЗ – план за застрояване с отреждане за УПИ 02693.55.57, местн.“Русковица“, земл. на "Давита"ООД
„Хотел”
с.Баня, общ.Разлог
ПР - план за изменение на регулацията и УПИ ХХVI и УПИ ХIII, ПИ 22602.501.57, кв.64 по Радой Ив.Тошков
обособяване на ново УПИ
ПР - план за изменение на регулацията и
обособяване на нови УПИ с отреждане за
„Автосервиз“ и „Производствени и складови
дейности"
ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно
строителство”

ПР - изменение на регулацията и
обособяване на нови УПИ с отреждане за
„Автосервиз“ и „Производствени и складови
дейности".
ПР – изменение на регулация, обособя-ване
на
нови
УПИ
с
отреждане
за
„Производствена и складова дейност“
ПРЗ - план за регулацията и обособяване
ново УПИ с отреждане и застрояване
„Фотоволтаична централа“.
ПРЗ - план за регулацията и обособяване
ново УПИ с отреждане и застрояване
„Фотоволтаична централа“.
ПРЗ – план за застрояване с отреждане
„Хотел” - чл.150

плана на с.Долно Драглище, общ.Разлог
УПИ III, ПИ 61813.750.76, кв.101 по плана на "Мирели"ЕООД и "Инфосиг"ООД

гр.Разлог, общ.Разлог
ПИ 02960.260.89, местн."Дамянец", земл. на Тодор Кулинчев
с.Бачево, общ.Разлог

УПИ III, ПИ 61813.750.76 и УПИ IV, ПИ
61813.750.444, ПИ 61813.750.445, кв.101 по "Ботев Ауто"ООД
плана на гр.Разлог, общ.Разлог.
УПИ VI, ПИ 02960.501.1011, кв.75 по плана на н-ци на Божик Карамфилов;

с.Бачево, общ.Разлог.
на ПИ 61813.750.189, част от УПИ II, кв.152 по
за
плана на гр.Разлог, общ.Разлог
на ПИ 61813.750.192, част от УПИ II, кв.152 по
за
плана на гр.Разлог, общ.Разлог
за УПИ 02693.55.57, местн.“Русковица“, земл. на
с.Баня, общ.Разлог
УПИ 61813.742.5 и УПИ 61813.742.6,

ПРЗ - изменение на регулацията и план за
застрояване в новообразуваните УПИ с
отреждане за „Жилищно строителство”

Карамфилов
Цветан Борисов Рачев

"Миле Инжинеринг"ЕООД

"Давита"ООД
"Р-Груп"ЕООД

местн.“Круше“, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
ПРЗ - план за регулация и обособяване на нови ПИ 61813.750.345, част от УПИ IХ и УПИ VIII, "АиК 79" ЕООД
УПИ с отреждане и застрояване за „Градински
кв.72 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог
център“ и „Складова база”
УПИ I, ПИ 02693.501.115 и ПИ 02693.501.116, Държавата

ПР - план за изменение на регулацията и
обособяване на ново УПИ

кв.14 по плана на с.Баня, общ.Разлог.

ПРЗ – план за застрояване с отреждане за УПИ ХVIII, ПИ 27293.272.1, кв.16 по плана на "Сплендид Вилидж"ООД
с.Елешница, общ.Разлог
„Семеен хотел“
ПР - план за регулация и обособяване на нови ПИ 61813.750.57, ПИ 61813.750.59,
61813.750.61,
ПИ
61813.750.62,
УПИ с отреждане за „Автосервиз, работилница, 61813.750.63,
ПИ
61813.750.64,
ПИ
61813.750.67,
складове и монтаж на фотоволтаични 61813.750.68,
61813.750.71 и ПИ 61813.750.69, кв.101
плана на гр.Разлог, общ.Разлог
инсталации“

ПИ "Транс Пирин"ООД
ПИ
ПИ
ПИ
по

Крум

23
24

25
26
27

28

РД 15-391/08.04.2020г.

ПР - план за изменение на регулацията

РД 15-582/13.05.2020г.

ПРЗ – план за регулация с отреждане и
застрояване за „Къщи за гости“

РД 15-691/15.06.2020г.

Решение №95, Протокол №4/28.05.2020г.

ПРЗ - план за изменение на регулацията и
обособяване на ново УПИ с отрежда-не и
застрояване за "Къщи за гости" - чл.150

УПИ IХ, ПИ 61813.758.45 и ПИ 61813.758.46,
УПИ Х, ПИ 61813.758.47 и УПИ ХI, ПИ
61813.758.48, кв.85
ПИ 61813.22.31, местн.“Галинчев мост“,
„Шипоко“, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
УПИ V, ПИ 02693.501.411, УПИ ХLVII, ПИ
02693.501.412, УПИ ХLVIII, ПИ 02693.501.6090 и
ПИ 02693.501.4060, кв.41 по плана на с.Баня,
общ.Разлог
ПИ 61813.134.4, местн."Полето", земл. на
гр.Разлог
ПИ 61813.134.3, местн."Полето", земл. на
гр.Разлог
ПИ 61813.776.33, местн."Шипоко", земл. на

Община Разлог

"Армита - С" ООД
"МАГ 89"ЕООД

Решение №97, Протокол №4/28.05.2020г.

ПЗ – план за застрояване с отреждане за
„Жилищно строителство”
ПЗ – план за застрояване с отреждане за
„Жилищно строителство”
ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно

Решение №98, Протокол №4/28.05.2020г.

строителство и фотоволтаична инсталация”
гр.Разлог
ПР - план за изменение на улична регулация, от о.т.400 до о.т.395; обособяване на нова Община Разлог

Решение №96, Протокол №4/28.05.2020г.

Георги Атанасов Аврамов
Георги Аврамов, Исак Костадинов, Манка
Кирчева и Елена Говедарева
Емануил Терзиев и Елза Терзиева

улична регулация от о.т.1110 – о.т.1111 –
о.т.1112 – о.т.1113 – о.т.1114 – о.т.1115 –
обособяване на нова и отпадане на улична о.т.1116 – о.т.1117 – о.т.1118 – о.т.396 –
о.т.1119 – о.т.1120 – о.т.1121 до о.т.1122 и
отпадане на улична регулация от о.т.395 до
29
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38
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41

42

43
44

Решение №99, Протокол №4/28.05.2020г.
Решение №100, Протокол №4/28.05.2020г.
Решение №121, Протокол №5/24.06.2020г.
Решение №122, Протокол №5/24.06.2020г.
РД 15-834/30.07.2020г.

РД 15-835/30.07.2020г.

РД 15-836/31.07.2020г.

РД 15-837/31.07.2020г.

Решение №159, Протокол №6/30.07.2020г.
Решение №160, Протокол №6/30.07.2020г.
РД 15-912/24.08.2020г.

РД 15-913/24.08.2020г.

РД 15-956/03.09.2020г.

РД 15-957/03.09.2020г.

РД 15-970/11.09.2020г.
РД 15-971/11.09.2020г.

о.т.396 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.
ПИ 02693.53.15, местн."Гладно поле", земл. на
с.Баня, общ.Разлог
от о.т.815а до о.т.822 и от о.т.813 до о.т.812а
по плана на гр.Разлог
ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно ПИ 61813.770.24, местн."Катарино", земл. на
строителство”
гр.Разлог
ПП-трасе на "Водопровод"
до УПИ I, ПИ 61813.211.26, местн."Столоватец",
земл. на гр.Разлог
ПР-Изменение на регулация и обособява-не на УПИ VI, ПИ 15326.501.15, УПИ V и УПИ IV, ПИ
нови УПИ, с отреждане за "Жилищно
15326.501.14,
строителство"
регулация
ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Къщи
за гости и заведение“
ПУР - план за отпадане на улична регулация

ПР - план за изменение на регулацията и УПИ Х, ПИ 61813.756.217 и УПИ ХI, ПИ
обособяване на нови УПИ
61813.756.218, кв.59 по плана на гр.Разлог
ПРЗ - изменение на регулацията и план за
застрояване в новообразуваните УПИ с
отреждане за „Еднофамилни къщи”

ПИ

61813.93.8,

местн."Герене",

земл.

ПРЗ - изменение на регулацията и
обособяване на ново УПИ с отреждане и
застрояване
за
„Спортен
комплекс,
рекреация и обществено обслужване” и
„Жилищно строителство“

ПРЗ - план за регулация и обособяване на
ново УПИ с отреждане и застрояване за
„Жилищно строителство”
П3 – план за застрояване с
„Селскостопански постройки
обитаване“
ПР - план за изменение на
обособяване на нови УПИ
ПРЗ – план за застрояване с

Община Разлог
Марин Николов Чаков
Магдалена Костадинова Коцакова
Христо

Газянов;

Асен

Газянов;

Катерина

Газянова и н-ци на Петър Лонев
Цветана Палюшева

на "Катарино Спа Хотел"ЕАД

гр.Разлог

ПРЗ - изменение на регулацията и план за
УПИ ХII, ПИ 61813.751.237, кв.52 по плана
застрояване в новообразуваното УПИ с
на гр.Разлог, общ.Разлог.
отреждане за „Жилищно стр-ство”
ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно
строителство”
ПЗ - план за застрояване с отреждане за
„Жилищно строителство”
ПРЗ - изменение на регулацията и план за
застрояване в новообразуваното УПИ с
отреждане за „Крайпътен обслужващ обектМотел”

Мария Иванова Драганова-Буклова

Магделина Палева; Надежда Палева; Иван

Палев и Мартин Палев
ПИ №61813.781.115, местн. „Бойков рид”, Дарко Иванов Стойчев
земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
ПИ №61813.534.9, местн. „Писана черква”, Иван Асенов Найденов
земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
УПИ I, ПИ 02693.501.6135, кв.22 и УПИ Анелия Красимирова Гърменова

02693.41.4 по плана на с.Баня, общ.Разлог
УПИ І, ПИ 61813.104.534, кв.57А; част от ПИ община Разлог
61813.104.533; УПИ І, ПИ 61813.104.538,
кв.57Б; ПИ 61813.404.537; ПИ 61813.404.539 и
ПИ 61813.404.540 по плана на гр.Разлог,
общ.Разлог
ПИ 27293.501.56, част от УПИ II, кв.11 по плана Елена Тодорова Стефанова

на с.Елешница, общ.Разлог
отреждане за ПИ №21748.21.1, местн.”Честак”, земл. на Петя Васкова Стоянова
и стаи за
с.Добърско, общ.Разлог
регулацията и УПИ VI, ПИ 61813.760.55, кв.129 по плана на Роза Татарска, Анка Тумбева и Елка Юрукова
гр.Разлог, общ.Разлог
отреждане за УПИ V, ПИ 61813.742.12, УПИ VI, ПИ "Р-Груп"ЕООД
61813.742.13 и УПИ VII, ПИ 61813.742.14,

45
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53

54

Решение №170, Протокол №7/12.08.2020г.
Решение №171, Протокол №7/12.08.2020г.
Решение №172, Протокол №7/12.08.2020г.
Решение №191, Протокол №8/24.09.2020г.
Решение №192, Протокол №8/24.09.2020г.
Решение №193, Протокол №8/24.09.2020г.
РД 15-1049/16.10.2020г.

РД 15-1050/16.10.2020г.

РД 15-1064/19.10.2020г.

местн.”Круше”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
„Жилищно строителство“
ПЗ – план за застрояване с отреждане за ПИ 02693.107.59, местн.„Ибидимици”, земл. на
„Фотоволтаична централа”
с.Баня, общ.Разлог
ПЗ – план за застрояване с отреждане за ПИ 02693.107.60, местн.„Ибидимици”, земл. на
„Фотоволтаична централа”
с.Баня, общ.Разлог
ПЗ – план за застрояване с отреждане за ПИ 02693.107.63, местн.„Ибидимици”, земл. на
„Фотоволтаична централа”
с.Баня, общ.Разлог
ПЗ - план за застрояване с отреждане за ПИ 61813.781.339, местн. „Бойков рид”, земл.
на гр.Разлог
„Вилно строителство”
ПЗ - план за застрояване с отреждане за ПИ 61813.549.19, местн. „Бел път”, земл. на
гр.Разлог, общ.Разлог
„Вилно строителство”
ПЗ - план за застрояване с отреждане за ПИ 61813.655.1, местн. „Малините”, земл. на
гр.Разлог, общ.Разлог
„Жилищно строителство”
ПР - план за изменение на регулацията и УПИ ХХI, ПИ 61813.804.11, местн."Бел път",
обособяване на нови УПИ, с отреждане за
земл. на гр.Разлог
"Вилно строителство"
ПР-Изменение на регулация и обособява-не на УПИ I, ПИ 61813.742.8 и УПИ II, ПИ 61813.742.9,
ново УПИ, с отреждане за "Жилищно
местн.”Круше”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог
строителство"
ПРЗ-изменение на регулация и план за УПИ Х, ПИ 15326.501.248 и УПИ ХI, ПИ
застрояване в новообразувани УПИ с отреждане 15326.501.445, кв.27 по плана на с.Годлево,
за "Жилищно строителство"
общ.Разлог

Община Разлог
Община Разлог
Община Разлог

Иван Димитров Мяшков
Миланка Георгиева Роуз
Руслан Стоянов Кимов и Методи Емилов
Зангов
Димитър Пелтеков

Алфонсо Мартинес

"Виктория-1"ЕООД, Даниела Караангова и
Емилия Лачинова

55
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Решение №214, Протокол №9/29.10.2020г.
Решение №215, Протокол №9/29.10.2020г.

Решение №216, Протокол №9/29.10.2020г.
РД 15-1240/10.12.2020г.

ПП-трасета на "Кабелна линия"

до ПИ 02693.53.57, местн."Гладно поле", Сдружение "Фиделити"
земл.на с.Баня, общ.Разлог
ПЗ - план за застрояване с отреждане за ПИ 02693.48.37, местн.„Гладно поле”, земл. на Иван Николов Груев

„Крайпътен обслужващ обект-Мотел с
с.Баня, общ.Разлог
механа и кафе”
ПЗ - план за застрояване с отреждане за ПИ 61813.781.153, местн. „Бойков рид”, земл. Мария и Коста Саеви
на гр.Разлог
„Вилно строителство”
ПРЗ-план за регулация и план за застрояване в ПИ 61813.750.14, кв.72 по плана на гр.Разлог
новообразувани

58

59
60

61

62

РД 15-1282/15.12.2020г.

РД 15-1283/15.12.2020г.
РД 15-1342/30.12.2020г.

РД 15-1343/30.12.2020г.

РД 15-1344/30.12.2020г.

УПИ

с

отреждане

"Рид" ЕООД

за

"Производствени дейности и Бетонов център"
РУП за сключено основно и допълващо УПИ IV, ПИ 61813.761.237, УПИ III, ПИ
61813.761.236, УПИ V, ПИ 61813.761.238, УПИ
ХIV, ПИ 61813.761.251 и УПИ ХV, ПИ
61813.761.252, кв.124 по плана на гр.Разлог,
общ.Разлог
застрояване
ПР-изменение на улична регулация
между о.т. 81 и о.т. 131, кв.30 по плана на град
Разлог.
ПР-изменение на регулация, обособяване на УПИ II, кв.151 по плана на гр.Разлог
нови УПИ с отреждане за "Произ-водствени и
складови дейности" и "Произ-водство на
енергия от възобновяеми източници" и
обслужваща улица
ПРЗ-изменение на регулация и план за УПИ ХL, ПИ 61813.752.422, кв.7 по плана на
застрояване в новообразувани УПИ с отреждане
гр.Разлог
за "Жилищно строителство"
ПР-изменение на улична регулация и от о.т.400 до о.т.395; обособяване на нова

Катерина и Георги Станкови и Асен Трамбев

община Разлог
"Инвесто партнърс"АД

Георги

и

Маргарита

Михаил и Богдана Кузманови
община Разлог

улична регулация от о.т.1110 – о.т.1111 –
о.т.1112 – о.т.1113 – о.т.1114 – о.т.1115 –
обособяване на нова; Отпадане на улична о.т.1116 – о.т.1117 – о.т.1118 – о.т.396 –
о.т.1119 – о.т.1120 – о.т.1121 до о.т.1122 и
отпадане на улична регулация от о.т.395 до
63
64
65
66

Решение №247, Протокол 10/29.12.2020г.
Решение №250, Протокол 10/29.12.2020г.
Решение №251, Протокол 10/29.12.2020г.
Решение №252, Протокол 10/29.12.2020г.

о.т.396 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог.
и от о.т. 51а до о.т. 51б, кв.7 по плана на град Деница Милчева Панталеева
Разлог.
ПЗ - план за застрояване с отреждане за ПИ 27293.1.123, местн. „Делниците”, земл. на "Илиопол"ЕООД
с.Елешница, общ.Разлог
„Жилищно строителство”
ПП-трасе на "Кабелна линия НН"
до ПИ 61813.621.14, местн."Саровица",
"Про инвест - Разлог"ООД
земл.на гр.Разлог, общ.Разлог
ПР-изменение на улична регулация и УПИ II
от
регулация
ПР-изменение на улична
обособяване на алея за достъп

регулация

обособяване на нова; Отпадане на улична о.т.78-о.т.86 до о.т.88 и от о.т.79-о.т.82-о.т.84
67

Решение №254, Протокол 10/29.12.2020г.

до о.т.87, кв.29 по плана на с.Баня, общ.Разлог община Разлог
регулация и изменение на регулация
ПП-парцеларен
план
за
"Физическа от кръстовище на ул."Преката вада" и ул.
"Тополите" на селищно образование "Пирин",
гр.Разлог до пресичане на републикански път II-

68
69
70
71

инфраструктура на оптичен кабел"
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"А1 България"ЕАД

Полежанови

