ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
2019 г.
№ по
ред
1.

Заповед №/дата
№101/19.02.2019 г.

2.

№154/20.03.2019 г.

3.

№230/10.04.2019 г.Отказ от
одобряване,
поради наличие на
спор за материално
право!

4.

№257/30.04.2019 г.

5.

№256/30.04.2019 г.

Наименование на проекта за
одобрение на ПУП
Проект за изменение на Подробен
устройствен план /ПУП/ изменение на План за регулация и
застрояване /ПРЗ/, за УПИ I-408,
кв.32 по регулационния план на гр.
Бойчиновци, представляващ
поземлен имот с идентификатор
№05236.553.61 по КК на гр.
Бойчиновци. С ПР се допълва
отреждането ,,за търговскоскладова база и обществено
обслужване”, а с ПЗ се запазва
съществуващата сграда и се
предвиди ново застрояване с
ограничителни линии.
Проект за изменение на Подробен
устройствен план /ПУП/ изменение на План за регулация
/ПР/ за УПИ I-310, кв. 50, по плана
на село Мадан, община
Бойчиновци, като с ПР от УПИ I-310
се образуват две нови УПИ-та: УПИ
I-310 и УПИ V-310, като за УПИ I310 се запазва отреждането ,,за
читалище и културен дом”, а УПИ
V-310 се отрежда за ,,Оо”, съгласно
приложения проект.
Проект за изменение на Подробен
устройствен план /ПУП/ изменение на План за регулация
/ПР/ за УПИ I, кв. 53, по
регулационния план на гр.
Бойчиновци, ПИ №05236.552.423
по КК на гр. Бойчиновци.
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в
следния обхват: УПИ IV, кв.22 и
УПИ VI, кв.23 по плана на село
Ерден, община Бойчиновци, като с
ПР за УПИ IV в кв.22 се отреди ,,за
спортен терен”, УПИ VI в кв.23 се
отреди ,,за паркинг и
озеленяване”, с ПУР се прекъсва
улица с ОТ 44-47-78-79 и се
образуват две нови улици, като
следва улица с ОТ 44-47-46 и улица
– тупик с ОТ 79-78-78а
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в

Местонахождение
УПИ I-408, кв.32 по рег.
план на гр. Бойчиновци
ПИ №05236.553.61 по
КК на гр. Бойчиновци,
общ. Бойчиновци

УПИ I-310, кв.50. по
плана на село Мадан,
община Бойчиновци

Собственик
,,Агро КГ” ЕООД

Община
Бойчиновци

УПИ I, кв. 53, по
регулационния план на
гр. Бойчиновци, ПИ
№05236.552.423 по КК
на гр. Бойчиновци.

Елена Тимова
Лефтерова

УПИ IV, кв.22 и УПИ VI,
кв.23 по плана на село
Ерден, община
Бойчиновци

Община
Бойчиновци

УПИ IX-786, кв.66 по

Румен Христимов

следния обхват: УПИ IX-786, кв.66
по регулационния план на гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци,
поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор №05236.553.786 по
КК на гр. Бойчиновци, като с ПР
вътрешните регулационни линии
на УПИ IX-786, се поставят в
съответствие със съществуващите
граници на поземления имот /ПИ/
с идентификатор №05236.553.786,
съгласно КК и същия се отрежда
,,за обществено обслужване”, а с
ПЗ се предвиди ново ниско
застрояване с ограничителни
линии.

регулационния план на
гр. Бойчиновци,
община Бойчиновци,
поземлен имот /ПИ/ с
идентификатор
№05236.553.786 по КК
на гр. Бойчиновци

Николов

6.

№311/22.05.2019 г.

Проект за изменение на ПУП План за регулация /ПР/ и План за
улична регулация//ПУР/, като с
Плана за регулация от УПИ IV-271
се образуват две нови УПИ – та:
УПИ IV-1400, на който се запазва
отреждането „за озеленяване и
павилиони“, и нов УПИ V-1399,
който се отрежда “за паркинг“, а с
Плана за улична регулация се
премахва улица с радиус ОТ 290291 и се продължава улица с ОТ
290-291-294, улица – тупик с ОТ
290 се продължава с улица ОТ 290100-295, съгласно приложеният
проект.

УПИ IV-271, кв.105 по
плана на село Лехчево,
община Бойчиновци

Община
Бойчиновци

7.

№462/18.07.2019 г.

УПИ I-105, кв.10 по
плана на с. Бели брод,
община Бойчиновци

Община
Бойчиновци

8.

№512/16.08.2019 г.

Проект за изменение на ПУП План за регулация /ПР/, в следния
обхват: за ПИ -105 в кв.10 по плана
с. Бели брод, община Бойчиновци,
като с плана за регулация от ПИ 105 в кв. 10 се образуват две нови
УПИ-та: УПИ I, който се отрежда
,,за обществено обслужване” и
УПИ II, който се отрежда ,,за
озеленяване”,съгласно
приложения проект.
Проект за изменение на Подробен
устройствен план – изменение на
План за регулация и План за
застрояване, за УПИ II-715, УПИ XXII
-713, кв.78 по плана на село
Мърчево, община Бойчиновци,
като с ПР се допълни отреждането
,,за жилищно строителство и
обществено строителство”, за
двете УПИ –та, а с ПЗ се предвиди
ниско застрояване за УПИ II-715,
УПИ XXII -713, и на общата граница

УПИ II-715, УПИ XXII 713, кв. 78 по плана на
село Мърчево, община
Бойчиновци

Петя Емилова
Манойлова
Йордан Емилов
Манойлов
Мария венкова
Манойлова

9.

№526/22.08.2019 г.

10.

№513/16.08.2019 г.

11.

№712/14.11.2019 г.

с УПИ III-714, с ограничителни
линии, и съгласно чл. 21, ал.5 от
ЗУТ, съгласно приложения проект.
Проект на Подробен устройствен
план – План за застрояване, с
обхват: ПИ с идентификатор
№55258.15.18
в
местност
,,Гърциляк”, в землището на с.
Пали лула, община Бойчиновци, за
промяна предназначението на
земеделска земя, за ПИ с
идентификатор №55258.15.18, за
собствени неземеделски нужди, а
именно
,,добив на подземни
богатства – строителни материали
– пясъци” от находище ,,Гредо”, с
участъци ,,Охрид” и ,,Пали лула”,
разположено в землищата на с.
Охрид и с. Пали лула, община
Бойчиновци, обл. Монтана – по
реда ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, и в
съответствие с изискванията на
ЗУТ, съгласно приложения проект.
Проект за изменение Подробен
устройствен план – План за
регулация /ПУП-ПР/ в следния
обхват: УПИ XIV-807, кв.65 по
плана на гр. Бойчиновци, ПИ с
идентификатор 05236.553.807 по
КК на гр. Бойчиновци, като с ПР,
регулационната граница на УПИ
XIV-807, кв.65 се постави в
съответствие със съществуващите
кадастрални граници на ПИ с
идент. 05236.553.807, към УПИ XV808 и УПИ II-809, и се запазва
отреждането ,, за жилищно
строителсатво”,
съгласно
приложения проект.
Проект за изменение на Подробен
устройствен план – изменение на
План за регулация за УПИ IA,
кв.26,по регулационния план на гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци,
представляващ
/ПИ/
с
идентификатор №05236.551.135 по
КК и УПИ IIБ, кв.26, представляващ
/ПИ/
с
идентификатор
№05236.551.147 по КК, като с
Плана за регулация УПИ IA се
обедини с УПИ IБ, кв.26, в един
общ УПИ IA, с нов проектен
идентификатор №05236.551.340 по
КК и се промени отреждането ,,за
обществено обслужване” /Оо/,
съгласно приложения проект.

ПИ с идентификатор
№55258.15.18 в
местност ,,Гърциляк”, в
землището на с. Пали
лула, община
Бойчиновци

,,Екоагрострой” АД

ПИ с идентификатор
№05236.553.807 по КК
на гр. Бойчиновци, УПИ
XIV-807, кв. 65 по
регулационния план на
гр. Бойчиновци

Христим Николов
Атанасов

УПИ IA и УПИ IБ, кв.26
по рег. план на гр.
Бойчиновци, ПИ с
идент. №05236.551.135
и №05236.551.147

Петър Радев Радев

