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Наименование на проекта за
одобрение на ПУП
Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ
109083 и ПИ 000301 землище
с.Лехчево, като се обединят двата
имота в един и се промени
предназначението на ПИ 000301
разширение на кравефермата в ПИ
109083
Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ
952008, землище с.Владимирово,
като се промени начина на трайно
ползване на терена от „Стопански
двор” в „За складова база и
кравеферма”.
Изменение на ПУП-ПР за УПИ V476 и УПИ VI-478, кв. 6 по плана на
село Охрид , общ. Бойчиновци, за
промяна на регулационната
граница, съгласно предварителен
договор без промяна на
конкретното им предназначениеза жилищно строителство

Местонахождение

Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ
№000297, з-ще на с. Лехчево, общ.
Бойчиновци, на който се променя
отреждането от ,, за жилищна
територия” в ,, за обществено
обслужваща дейност”, и се запазва
съществуващата сграда
Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII,
кв. 63, образуване на улица Топикпродължение на улица с ОТ 31350”
Поправка на кадастрален план

ПИ №000297 землище
с.Лехчево,
общ.Бойчиновци

Изменение на ПУП-ПР за УПИ IV,
кв.10, по плана на с. Кобиляк , общ.
Бойчиновци, като се промени
отреждането от ,,за училище и
общежитие” в ,,за социални и
хуманитарни дейности” и се
запази съществуващото
застрояване
Поправка на кадастрален план по
стар регулационен план и по
нотариален акт за ПИ 68, кв.53,
съгласно Р-ние на Окръжен съд Монтана от 17.10.2012 г.
Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ
№000103, в землището на гр.
Бойчиновци, общ. Бойчиновци, за
който се запазва отреждането ,,за

Собственик

ПИ 109083 и ПИ 000301
землище с.Лехчево,
общ.Бойчиновци

„АГРО-КП” ЕООД

ПИ 952008, землище
с.Владимирово,
общ.Бойчиновци

СД „Войнов и сие”

УПИ V-476 и УПИ ВИ478, кв.6, с. Охрид

Петя Георгиева
Първанова и
Георги Първанов
Георгиев, чрез
пълномощник
Маргарита
Тодорова
Димитрова и
Росен Младенов
Димитров
Община
Бойчиновци

УПИ VIII, кв. 63, с.
Лехчево

Община
Бойчиновци

УПИ III-673, кв.64, с.
Мадан
УПИ IV, кв. 10,
с. Кобиляк

Любен Викторов
Любенов
Община
Бойчиновци

УПИ IX-68, кв.53, с.
Ерден

Цветана Захариева
Христова

ПИ №000103, з-ще гр.
Бойчиновци

,,ТБМ-2000” ЕООД

10.

№424/03.08.2017 г.

11.

№461/07.09.2017г.

12.

№468/12.09.2017г.

13.

№524/05.10.2017г.

каменна кариера” и предвиди
ново застрояване, съгласно
представеният проект.
ПУП-ПЗ за ПИ №000267, намиращ
се в землището на с. Лехчево, общ.
Бойчиновци, като се промени
отреждането му ,,за обществено
обслужваща дейност”, запази
съществуващата сграда и
предвиди ново ниско застрояване
с ограничителни линии, съгласно
приложения проект, в следния
обхват: за ПИ №000267, в
землището на с. Лехчево, общ.
Бойчиновци.
проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план /ПУП-ПП/,
за линеен обект на техническата
инфраструктура ,,Подземно
кабелно ел. захранване 20/0,4 kV
до ПИ №000103, в землището на
гр. Бойчиновци”, през ПИ
№000256, представляващ полски
път, публична общинска
собственост, в землището на гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци
в обхват: от съществуващ ЖР стълб
в ПИ №000080, през ПИ №000256 –
общински полски път, до ПИ
№000103 в землището на гр.
Бойчиновци
проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване /ПУППЗ/, придружен с транспортнокомуникационен план в следния
обхват: ПИ №134011, в землище на
с. Мърчево, общ. Бойчиновци, като
се промени предназначението на
ПИ №134011 ,, За търговскоскладова база за продажба на
авточасти, нови и втора употреба”
– ниско застрояване на общата
имотна граница с ПИ №066001 –
общински имот

проект за изменение на
Подробен устройствен план –
изменение на План за
регулация и План за
застрояване /ПУП-ИПРЗ/, за
УПИ I-348, кв. №8, по плана на
село Ерден, общ. Бойчиновци,
като с /ПР/ се промени
отреждането в ,,за жилищно
строителство”, а с /ПЗ/ се
предвиди ниско жилищно
застрояване и допълващо
застрояване, съгласно
приложения проект.

ПИ №000267, землище
с.Лехчево,
общ.Бойчиновци

Община
Бойчиновци

ПИ №000080; ПИ
№000256; ПИ
№000103, з-ще гр.
Бойчиновци

,,ТБМ-2000” ЕООД

ПИ №134011, з-ще с.
Мърчево

Цветан Петров
Христов

УПИ I-348, кв.8, по
плана на село Ерден,
общ. Бойчиновци

Камелия Василева
Петкова

