
1
94ДД-14412-1/ 

15.02.2019 г.
Д.Г.Б. ПУП - ЧИ на ПРЗ −

Земл. на гр. 

Велико Търново 

- м. "Дервеня"

УПИ III-29 и 

УПИ IV-30

ПИ с идентиф. 

№№ 

10447.140.29 и 

10447.140.30

Промяна на вътрешна регулационна 

линия между УПИ III-29 и УПИ IV-30 без 

да се променя функционалното им 

предназначение и въвеждане на 

режим на застрояване в изменените 

УПИ III и УПИ IV в съответсвие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и с предвижданията на 

ОУП на община Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-608/ 

11.04.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/04/

23/obiavlenie-

1044714029.pdf

2
04-16-10#3/ 

17.06.2019 г.

Агенция "Пътна 

инфраструктура"
ПУП - ПП −

Земл. на с. 

Дичин, с. Никюп 

и с. Ресен, 

община Велико 

Търново, обл. 

Велико Търново

− −

Създаване на градоустройствена 

основа за изпълнение на 

строителството на АМ "Хемус"

Заместник - министър 

на регионалното 

развитие и 

благоустройството

Заповед № РД-02-15-

95/ 25.04.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

13/obiavlenie-

am-hemus.pdf

3
5300-9855-1/ 

22.01.2019 г.

ЕТ "Вива - 

Валентина 

Стоянова"

ПУП – ЧИ на ПР, 

ПЗ и РУП
−

Гр. Велико 

Търново
кв.246

ПИ с 

идентификатор 

№ 10447.507.229 

Създаване на градоустройствена 

основа за изпълнение на строителство 

в съответсвие с инвестиционните 

намерения на възложителя и с 

предвижданията на ОГП на гр. Велико 

Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-743/ 

09.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

09/obiavlenie-

10447507229.pd

f

4
94ГГ-6624-1/ 

25.02.2019 г.
Г.М.Й. ПУП - ЧИ на ПР − С. Плаково

кв. 54 - УПИ VI-

513, УПИ VII-

514 и УПИ VIII-

515

−
Привеждане на границите на УПИ VII-

514 в съотвествие с тези на ПИ № 514

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-827/ 

21.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

30/obiavlenie-vii-

514.pdf

Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 
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2019/-1-_94ДД-14412-1_15.02.2019 г
2019/-1-_94ДД-14412-1_15.02.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/04/rd22-608.pdf
http://admin/zapovedi/2019/04/rd22-608.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/04/23/obiavlenie-1044714029.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/04/23/obiavlenie-1044714029.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/04/23/obiavlenie-1044714029.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/04/23/obiavlenie-1044714029.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/04/23/obiavlenie-1044714029.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/04/23/obiavlenie-1044714029.pdf
2019/-2-_04-16-10_3_17.06.2019 г
2019/-2-_04-16-10_3_17.06.2019 г
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9F-2019/%D0%A0%D0%94 95.rar
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9F-2019/%D0%A0%D0%94 95.rar
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/13/obiavlenie-am-hemus.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/13/obiavlenie-am-hemus.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/13/obiavlenie-am-hemus.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/13/obiavlenie-am-hemus.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/13/obiavlenie-am-hemus.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/13/obiavlenie-am-hemus.pdf
2019/-3-_5300-9855-1_22.01.2019 г
2019/-3-_5300-9855-1_22.01.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-743.pdf
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-743.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/obiavlenie-10447507229.pdf
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-827.pdf
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-827.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/30/obiavlenie-vii-514.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/30/obiavlenie-vii-514.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/30/obiavlenie-vii-514.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/30/obiavlenie-vii-514.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/30/obiavlenie-vii-514.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/05/30/obiavlenie-vii-514.pdf
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5
94ХХ-2759-1/ 

15.04.2019 г.
Х.С.А.

ПУП – ЧИ на ПЗ 

и ПР 
−

Гр. Велико 

Търново - м. 

"Качица"

−

ПИ с идентиф. 

№№ 

10447.16.215 и 

10447.16.130

Обособяване на УПИ за ПИ с 

идентификатор № 10447.16.215 и за 

част от ПИ с идентификатор № 

10447.16.130, в съответсвие с клаузите 

на сключен предварителен договор, 

който УПИ да бъде с идентично 

функционално отреждане на 

съществуващото предназначение на 

ПИ с идентификатор № 10447.16.215, 

както и с цел въвеждане на режим на 

застрояване в новообразувания УПИ в 

съответствие с инвестиционните 

намерения на възложителя и на 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-828/ 

21.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

29/obiavlenie-

1044716215.pdf

6
53-544-1/ 

03.04.2019 г.

"Скрайб Пропъртис 

Булгерия" ООД
ПУП - ЧИ на ПР − С. Церова кория

кв.102 - УПИ III-

632 
ПИ № 632

Привеждане на регулационните 

граници на УПИ III-632 в съответствие с 

имотните граници на ПИ 632

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-829/ 

21.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

30/obiavlenie-

upi-iii-632.pdf

7
39-19-1/ 

15.01.2019 г.

И.С.И. и 

Земеделска 

кооперация "Труд-

96" - с. Плаково

ПУП – ЧИ на ПР − С. Плаково 

кв.66 - УПИ X-

97 „за общ. 

обсл.” и УПИ XI-

97 „за общ. 

обсл.”

ПИ № 97

Присъединяване на  1/2 идеална част 

от УПИ X-97 „за обществено 

обслужване” към УПИ XI-97 „за 

обществено обслужване”, в 

съответсвие с клаузите на 

предварителен договор за покупко-

продажба на недвижим имот от 

25.10.2018 г. с нотариално заверени 

подписи

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-834/ 

22.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

29/obiavleniei-hi-

97.pdf

8
94ГГ-1872-1/ 

06.02.2019 г.
Г.М.Г. и М.В.И. ПУП - ЧИ на ПР − С. Леденик 

кв.17-УПИ XIV-

80 
ПИ № 80

Разделяне на УПИ XIV-80 на два нови 

УПИ XIV-80 и УПИ XVII-80, без промяна 

във функционалното отреждане „за 

жилищни нужди”

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-835/ 

22.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

30/obiavlenie-

hiv-80.pdf
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2019/-5-_94ХХ-2759-1_15.04.2019 г
2019/-5-_94ХХ-2759-1_15.04.2019 г
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-upi-iii-632.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-upi-iii-632.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-upi-iii-632.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-upi-iii-632.pdf
2019/-7-_39-19-1_15.01.2019 г
2019/-7-_39-19-1_15.01.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-834.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/29/obiavleniei-hi-97.pdf
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http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-835.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-hiv-80.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-hiv-80.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-hiv-80.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-hiv-80.pdf


Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

9
94ТТ-6641-1/ 

18.02.2019 г.
Т.Д.П.

ПУП – ЧИ на ПР 

и ПЗ 

План - схеми по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за 

водоснабд.и 

електриф.

С. Плаково
кв.15 - УПИ IV 

"за озел."
ПИ № 381

Привеждане на границите на УПИ IV в 

съответствие с границите на ПИ № 381; 

промяна във функционалното 

отреждане на УПИ от „за озеленяване” 

в „за жилищно застрояване” и 

въвеждане на режим на застрояване в 

изменения УПИ IV в съответсвие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и с предвижданията на 

ОУП на община Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-837/ 

23.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/05/

30/obiavlenie-

381.pdf

10
94ТТ-6623-1/ 

15.01.2019 г.
Т.Н.Й. и И.С.И. ПУП - ЧИ на ПР − С. Плаково 

кв. 89 - УПИ IV-

479, УПИ VI-480 

и УПИ VIII-483

ПИ № 480 и ПИ 

№ 479 

Промяна на общата странична 

регулационна граница между УПИ IV-

479 и УПИ VI-480 от кв. 89 по плана на 

с. Плаково в съответствие с клаузите на 

предварителен договор по чл.15, ал.3 

от ЗУТ с нотариално заверени подписи 

между заявителите, както и промяна 

на общата странична регулационна 

граница между УПИ VI-480 и VIII-483 и 

от кв. 89 по плана на с. Плаково с цел 

уреждане на регулационни 

отношения, при реализацията на които 

промени няма да се измени 

конкретното предназначение на двата 

УПИ

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-869/ 

30.05.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

06/obiavlenie-iv-

479.pdf

11
94КК-2476-1/ 

28.08.2018 г.
К.Т.Л. ПУП - ПЗ и ПП −

Земл. на гр. 

Дебелец - м. 

"Устито"

− ПИ № 039005

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ и въвеждане на режим на 

застрояване в съответствие с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1497 по 

Протокол № 58 от 

30.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

14/obiavlenie-

039005.pdf

12
94ГГ-4929-1/ 

19.03.2019 г.
Г.А.И. ПУП - ПЗ −

Земл. на с. 

Шереметя  – м. 

„Кладенче”

−
ПИ с идентиф. № 

83123.60.14

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ и въвеждане на режим на 

застрояване в съответсвие с ОУП на 

община Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1498 по 

Протокол № 58 от 

30.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

06/obiavlenie-

94gg-4929-1.pdf

Стр. 3 от 24

2019/-9-_94ТТ-6641-1_18.02.2019 г
2019/-9-_94ТТ-6641-1_18.02.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-837.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-381.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-381.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-381.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/30/obiavlenie-381.pdf
2019/-10-_94ТТ-6623-1_15.01.2019 г
2019/-10-_94ТТ-6623-1_15.01.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-869.pdf
http://admin/zapovedi/2019/05/rd22-869.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-iv-479.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-iv-479.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-iv-479.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-iv-479.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-iv-479.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-iv-479.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1497.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1497.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1497.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/14/obiavlenie-039005.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/14/obiavlenie-039005.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/14/obiavlenie-039005.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/14/obiavlenie-039005.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/14/obiavlenie-039005.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/14/obiavlenie-039005.pdf
2019/-12-_94ГГ-4929-1_19.03.2019 г
2019/-12-_94ГГ-4929-1_19.03.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1498.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1498.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1498.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-94gg-4929-1.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-94gg-4929-1.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-94gg-4929-1.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-94gg-4929-1.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-94gg-4929-1.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-94gg-4929-1.pdf
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интернет 
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Община Велико 
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Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

13
94ИИ-221-3/ 

09.04.2019 г.
И.М.Г. ПУП - ПЗ −

Земл. на гр. 

Дебелец - м. 

"Устито"

− ПИ № 035008

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ и въвеждане на режим на 

застрояване в съответсвие с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1499 по 

Протокол № 58 от 

30.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

08/obiavlenie-

035008.pdf

14
94ИИ-221-4/ 

09.04.2019 г.
И.М.Г. ПУП - ПЗ −

Земл. на гр. 

Дебелец - м. 

"Устито"

− ПИ № 035008

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ и въвеждане на режим на 

застрояване в съответсвие с 

предвижданията на ОУП на Община 

Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1500 по 

Протокол № 58 от 

30.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

08/obiavlenie-

035009.pdf

15
94ИИ-221-5/ 

09.04.2019 г.
И.М.Г. ПУП - ПЗ −

Земл. на гр. 

Дебелец - м. 

"Устито"

− ПИ № 035013

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ и въвеждане на режим на 

застрояване в съответсвие с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1501 по 

Протокол № 58 от 

30.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

08/obiavlenie-

035013.pdf

16
94ИИ-221-6/ 

09.04.2019 г.
И.М.Г. ПУП - ПЗ −

Земл. на гр. 

Дебелец - м. 

"Устито"

− ПИ № 033026

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ и въвеждане на режим на 

застрояване в съответсвие с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1502 по 

Протокол № 58 от 

30.05.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

08/obiavlenie-

033026.pdf

17
94ММ-18901-1/ 

15.01.2019 г.
М.И.Д.

ПУП – ЧИ на ПР 

и ПЗ 
−

С. Малки 

чифлик
кв.24 ПИ № 165

Разделяне на УПИ V-165 от кв. 24 по 

плана на с. Малки чифлик на два нови 

УПИ V-165 и УПИ XIV-165, без промяна 

във функционалното им отреждане „за 

жилищни нужди”; привеждане нна 

страничната регулационна линия към 

ПИ № 164 в съответствие с границите 

на ПИ № 165, както и въвеждане на 

режим на застрояване в новите УПИ в 

съответсвие с инвестиционните 

намерения на възложителя и на 

предвижданията на ОУП на Община 

Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-885/ 

03.06.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

06/obiavlenie-pi-

165.pdf

Стр. 4 от 24

2019/-13-_94ИИ-221-3_09.04.2019 г
2019/-13-_94ИИ-221-3_09.04.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1499.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1499.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1499.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035008.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035008.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035008.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035008.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035008.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035008.pdf
2019/-14-_94ИИ-221-4_09.04.2019 г
2019/-14-_94ИИ-221-4_09.04.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1500.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1500.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1500.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035009.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035009.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035009.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035009.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035009.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035009.pdf
2019/-15-_94ИИ-221-5_09.04.2019 г
2019/-15-_94ИИ-221-5_09.04.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1501.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1501.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1501.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035013.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035013.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035013.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035013.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035013.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-035013.pdf
2019/-16-_94ИИ-221-6_09.04.2019 г
2019/-16-_94ИИ-221-6_09.04.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1502.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1502.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/1502.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-033026.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-033026.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-033026.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-033026.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-033026.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/08/obiavlenie-033026.pdf
2019/-17-_94ММ-18901-1_15.01.2019 г
2019/-17-_94ММ-18901-1_15.01.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-885.pdf
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-885.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/obiavlenie-pi-165.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/obiavlenie-pi-165.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/obiavlenie-pi-165.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/obiavlenie-pi-165.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/obiavlenie-pi-165.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/06/obiavlenie-pi-165.pdf
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РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

18
94СС-477-2/ 

09.04.2019 г.
С.П.П. ПУП –ПЗ 

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф.

Земл. на с. 

Леденик – м. 

„Свирков дол”

⁻
ПИ с идентиф. № 

43253.341.205 

Създаване на градоустройствен основа 

за промяна на предназначение на ПИ 

от „за стопански двор” в „за 

производствено – складови дейности” 

и въвеждане на режим на застрояване 

в ПИ  в съответсвие с инвестиционните 

намерения на възложителя и с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-886/ 

30.06.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

06/obiavlenie-

43253341205.pd

f

19
94НН-123-3/ 

28.02.2019 г.
Н.К.Х.

ПУП – ЧИ на ПР 

и ПЗ 

План - схеми по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за 

водоснабд. и 

електриф.

С. Вонеща вода

кв.50 - УПИ III, 

УПИ IV, УПИ VII-

320 и УПИ VIII 

„за озел.”

ПИ № 320 и 

общински ПИ 

без №

Обединяването на  УПИ III, УПИ IV, УПИ 

VII-320 и УПИ VIII „за озеленяване” в 

общ УПИ IX “за обществено 

обслужване”; създаване на 

градоустройствена основа за 

закупуване на общински УПИ VIII „за 

озеленяване”, както и въвеждане на 

режим на застрояване в обхвата на 

новообразувания УПИ IX „за 

обществено обслужване” в 

съответствие с инвестиционните 

намерения на възложителя и с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-887/ 

30.06.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

06/obiavlenie-

upi-iii.pdf

20
94ИИ-1561-2/ 

23.04.2019 г.
И.П.Д.

ПУП – ЧИ на ПР 

и ПЗ 
−

Гр. Велико 

Търново

кв. 199 - УПИ 

XXIII-277 

ПИ с идентиф. 

№№ 

10447.507.277 и 

10447.507.278

Привеждане на регулационните 

граници на УПИ XXIII-277 от кв. 199 в 

съответствие с границите на ПИ с 

идентификатор № 10447.507.277, без 

да се променя функционалното му 

предназначение; обособяване на УПИ 

XXVII-278 за ПИ с идентификатор 

10447.507.278, с отреждане „за 

озеленяване”; създаване на 

пешеходна улица за достъп до УПИ 

XXVII-278 „за озеленяване”, както и 

въвеждане на режим на застрояване в 

съответсвие с инвестиционните 

намерения на възложителя и с 

предвижданията на ОГП на гр. Велико 

Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-911/ 

07.06.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

08/obiavlenie-

10447507277.pd

f

Стр. 5 от 24

2019/-18-_94СС-477-2_09.04.2019 г
2019/-18-_94СС-477-2_09.04.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-886.pdf
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-886.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-43253341205.pdf
2019/-19-_94НН-123-3_28.02.2019 г
2019/-19-_94НН-123-3_28.02.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-887.pdf
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-887.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-upi-iii.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-upi-iii.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-upi-iii.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-upi-iii.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-upi-iii.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/06/06/obiavlenie-upi-iii.pdf
2019/-20-_94ИИ-1561-2_23.04.2019 г
2019/-20-_94ИИ-1561-2_23.04.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-911.pdf
http://admin/zapovedi/2019/06/rd22-911.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/06/08/obiavlenie-10447507277.pdf


Компетентен орган Акт
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РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

21
94ВВ-4000-2/ 

06.03.2019 г.

В.Г.С., Д.Д.С., М.С.Р. 

и Т.Н.Д.

ПУП – ЧИ на ПР 

и ПЗ 
− С. Присово

кв.42 - УПИ XIV-

487, УПИ XV-

487, УПИ XVI-

487 и част от 

УПИ V-488 и 

участък от 

улица от о.т. 

140 до о.т.141

ПИ № 487

Обособяване на УПИ XIV-487 и УПИ XVI-

487 с външни линии, съвпадащи с  

външните граници на ПИ № 487, без 

промяна на функционално отреждане 

на имотите, както и с цел въвеждане 

на режим на застрояване в 

новообразуваните УПИ в съответствие 

с инвестиционните намерения на 

възложителя и на предвижданията на 

ОУП на община Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-966/ 

17.06.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

19/obiavlenie-

487_vGHolwH.p

df

22
34-45-4/ 

25.04.2019 г.

И.С.И. и 

Католическа 

Никополска 

Епархия

ПУП – ЧИ на ПР, 

ПЗ и РУП 
−

Гр. Велико 

Търново
кв. 327 

ПИ с идентиф. 

№№ 

10447.511.655, 

10447.511.656, 

10447.511.584 и 

10447.511.585

Обособяване на УПИ VI за ПИ с 

идентификатор № 10447.511.655, с 

предназначение за жилищни нужди; 

УПИ VII за ПИ с идентификатор № 

10447.511.656, с предназначение за 

жилищни нужди и на УПИ V за ПИ с 

идентификатори №№ 10447.511.584 и 

10447.511.585, с предназначение „за 

религиозни дейности”, както и 

въвеждане на режим на устройство и 

застрояване в предложените нови УПИ 

VI– 655, УПИ VII– 656 и УПИ V– 584, 585 

„за религиозни дейности” в 

съответсвие с инвестиционните 

намерения на възложителите и с 

предвижданията на ОГП на гр. Велико 

Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-967/ 

17.06.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/06/

17/obiavlenie-

10447511655.pd

f

23
94ЗЗ-1852-1/ 

11.03.2019 г.
З.Й.М. ПУП – ЧИ на ПР − С. Ветринци

кв.2 - УПИ IV-5 

и УПИ VII-5 
ПИ № 5

Обединяването на УПИ IV-5 и УПИ VII-5 

в общ УПИ VIII-5, без смяна на 

функционалното отреждане – за 

жилищни нужди

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-997/ 

21.06.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

02/obiavlenie-iv-

5.pdf
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

24
5300-1151-1/ 

02.05.2019 г.

"Джетстрийм" 

ЕООД

ПУП – ПП за 

трасе на 

подземен ел. 

кабел и за трасе 

на водопровод 

−

Земл. на с. 

Арбанаси – м. 

„Странжа”

⁻

ПИ с идентиф. 

№№ 

00583.269.273 и 

00583.270.72, и 

ПИ с идентиф. 

№№ 

00583.270.72 и 

00583.25.6  

Създаване на градоустройствена 

основа за захранване с ток и вода на 

ПИ с идентификатор № 00583.25.17 по 

КККР на с. Арбанаси – м. „Странжа”, 

собственост на възложителя

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1538 по 

Протокол № 59 от 

27.06.2019

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

08/obiavlenie-

5300-1151-1.pdf

25
5300-16547-5/ 

13.05.2019 г.
"СЪНИ ТУРС" ООД

ПУП – ЧИ на ПР, 

ПЗ и РУП 

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф.

Гр. Велико 

Търново

кв. 324 -  УПИ 

XIV-2121, УПИ 

XII-2121 и УПИ 

XIII-2122

ПИ с идентиф. 

№№ 

10447.511.563, 

10447.511.664  и 

10447.511.665 

Обединяване на УПИ XIV-2121, УПИ XII-

2121 и УПИ XIII-2122 от кв. 324 по плана 

на гр. Велико Търново в общ УПИ XV 

“за жилищни нужди” и въвеждане на 

режим на застрояване в новия УПИ XV 

“за жилищни нужди” в съответсвие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и с предвижданията на 

действащия за територията на гр. 

Велико Търново ОГП

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1103/ 05.07.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

08/obiavlenie-

10447511563.pd

f

26
94ПП-9092-2/ 

04.06.2019 г.
Г.П.Р., П.Р.С. и Е.П.Т. ПУП - ЧИ на ПР

При 

необходимост 

план - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф.

С. Присово
кв. 4 - УПИ УПИ 

V-115
⁻

Разделяне на УПИ V-115 от кв. 4 по 

плана на с. Присово на два нови УПИ V-

115 и УПИ XV-115, без промяна във 

функционалното отреждане, с оглед 

бъдеща продажба на незастроения 

УПИ XV-115, в съответсвие с клаузите 

на предварителен договор за покупко-

продажба на  недвижимия имот от 

18.03.2019 г.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1159/ 17.07.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

19/obiavlenie-

upi-v-115.pdf
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

27
94ЕЕ-613-6/ 

04.06.2019 г.
Е.К.К.

ПУП - ЧИ на ПР и 

ПЗ

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф.

С. Ветринци

кв. 57 - УПИ XII, 

УПИ XIII, УПИ 

XIV, УПИ XV и 

УПИ XVI „за 

жилищни 

нужди” 

−

Обединяване на УПИ XII , УПИ XIII , УПИ 

XIV , УПИ XV  и УПИ XVI „за жилищни 

нужди” от кв. 57 по плана на с. 

Ветринци в общ УПИ XVII със същото 

функционално отреждане и 

обособяване на нов УПИ XVIII „за 

религиозни дейности”; въвеждане на 

режим на застрояване в съответсвие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и с предвижданията на 

действащия за територията на община 

Велико Търново ОУП, както и 

включване в режима на застрояване 

на съществуващи обекти – къща за 

гости, покрит паркинг и трафопост, 

построени въз основа на РС №№ № 

315 от 11.12.2013 г. и 149 от 24.06.2015 

г. на Главния архитект 

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1160/ 17.07.2019 г., 

допълнена със 

Заповед № РД22-

1181/ 23.07.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

19/obiavlenie-

upi-hii.pdf

28
94ЕЕ-613-8/ 

18.07.2019 г. 
Е.К.К. − − − − −

Допълване на Заповед № Заповед 

РД22-1160/ 17.07.2019 г., с цел текстът 

след „Да се изработи” в първата точка 

от разпоредителната част 

„Разрешавам” да се допълни с „КПИИ, 

съдържащ”

Кмет на Община 

Велико Търново

Заповед № РД22-

1181/ 23.07.2019 г.
−

29
94ММ-19520-1/ 

17.06.2019 г.
М.К.П. ПУП - ЧИ на ПР − С. Емен

кв.5 - УПИ II-29 

и УПИ X-29
ПИ 29 и общ.

Обединяване на УПИ II-29 и УПИ X-29 в 

общ УПИ XIV-29, без промяна във 

функционалното предназначение

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1182/ 23.07.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

24/obiavlenie-

upi-ii-29.pdf
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интернет 

страницата на 

Община Велико 
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Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

30
94ХХ-19-1/ 

14.05.2019 г.
Х.И.Н.

ПУП - ПЗ, ПП за 

трасе на 

електропр. и 

при 

необходимост 

ПП за трасе на 

водопровод

⁻

Земл. на с. 

Шемшево – м. 

„Аша чаир”

⁻

ПИ с идентиф. № 

83586.15.2; ПИ с 

идентиф. № 

83586.41.4 и ПИ с 

идентиф. № 

83586.41.4 

Създ. на устр. основа за пром. предн. 

на  ПИ с идентификатор № 83586.15.2 

от зем. т-я и НТП – „нива” в урб. т-я и 

НТП – „за безвр. скл. – произв. д-сти”, 

както и въвежд. на режим на застр. в 

съотве. с инве. намерения на възл. и на 

предвижд. на ОУП; създ. на устр. 

основа за захр. с ток на ПИ с идент. № 

83586.15.2  по КККР, собств. на възл., в 

съотв. с изискванията в предв. стан. с 

изх. № ПУПРОК-2311/ 18.04.2019 г. и 

писмо с изх. № К-EDN-2903#1/ 

07.06.2019 г. на „ЕРП Север” АД и създ. 

на устр. основа за захр. с вода на ПИ с 

идент. № 83586.15.2 по КККР, собств. 

на възлож., в съотв. с изисква. в 

съгласувана на 12.04.2019 г. скица на 

ПИ и писмо с изх. № 1-7789/ 12.06.2019 

г. на „ВиК Йовковци” ООД

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1566 по 

Протокол № 60 от 

25.07.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

31/obiavlenie-

83586152.pdf

31
5300-3603-10/ 

15.10.2018 г.

"Теленор България" 

ЕАД
ПУП – ПРЗ ⁻

Земл. на с. 

Шереметя – м. 

„Баира”

⁻

Част от ПИ с 

идентиф. № 

83123.8.1

Разделяне на ПИ с идентификатор № 

83123.8.1 на два имота с проектни 

идентификатори №№ 83123.8.61 и 

83123.8.62, във втория от които ще 

бъде разположена базовата станция, 

както и създаване на устройствена 

основа за промяна предназначението 

на частта от ПИ с идентификатор № 

83123.8.1, идентична с проектен ПИ с 

идентификатор № 83123.8.62, от 

земеделска територия и НТП – „нива” 

в урбанизирана територия и НТП - „за 

техническа инфраструктура”, както и 

въвеждане на режим на устройство и 

застрояване в съотвествие с 

предвижданията на ОУП

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1567 по 

Протокол № 60 от 

25.07.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/07/

31/obiavlenie-

8312381.pdf
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устройствения 

план

Обхват
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32
94ВВ-638-1/ 

07.06.2019 г.
В.П.А. ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻ С. Арбанаси 

кв. 45 - УПИ III-

95  "за жил. 

нужди и общ. 

обсл." и  УПИ X-

95 – "за общ. 

обсл."

ПИ с идентиф. № 

№ 00583.501.412 

и 00583.501.411 

Предаване на част от УПИ III-95  "за 

жилищни нужди и обществено 

обслужване" към УПИ X-95 "за 

обществено обслужване"

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1249/ 31.07.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/08/

13/saobshtenie-

upi-95-iii.pdf

33
67-49-4/ 

25.06.2019 г.

ПГСАГ "Ангел 

Попов"
ПУП - ЧИ на ПР ⁻

Гр. Велико 

Търново

кв. 156 - УПИ I 

"Стр. 

техникум" и 

УПИ II "за 

помп. станция"

ПИ с идентиф. № 

10447.514.372

Обединяване на УПИ I “Строителен 

техникум” и УПИ II “за помпена 

станция” от кв. 156 по плана на гр. 

Велико Търново в нов УПИ I-372 “за 

ПГСАГ „Ангел Попов”, както и 

привеждане на външните 

регулационни граници в съответсвие с 

границите на ПИ с идентификатор № 

10447.514.372 по КККР

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1265/ 06.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/08/

07/zapoved_za_

dopuskane1.pdf

34
94КК-304-1/ 

10.01.2019 г.
Д.Р.Г. ПУП - ПРЗ ⁻ С. Шемшево ⁻

ПИ с идентиф. № 

№ 83586.21.34 и 

83586.21.32 

Разделяне на двата имота и 

образуването на пет нови УПИ: УПИ I – 

39, УПИ II – 40, УПИ III – 41, УПИ IV – 42 

и УПИ V - 43 със запазване на начина 

им на трайно ползване „за 

производствени и складов обект“ и 

отреждане „за производствени и 

складови дейности“, представляващи 

проектни ПИ 83586.21.39, ПИ 

83586.21.40, ПИ 83586.21.41, ПИ 

83586.21.42 и ПИ 83586.21.43, както и 

въвеждане на режим на устройство и 

застрояване в новообразувания УПИ V 

– 43, представляващ проектен  ПИ 

83586.21.43, в съответствие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и предвижданията на 

ОУП на Община Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1266/ 06.08.2019 г.
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35
94СС-3552-2/ 

17.05.2019 г.
С.П.С. и Н.П.С.

ПУП - ЧИ на ПР и 

частичен ПЗ

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф.

С. Ветринци

кв.23 - УПИ III-

115 и УПИ XVII-

115

ПИ № 115

Обединяване на УПИ III-115 и УПИ XVII-

115 от кв. 23 по плана на с. Ветринци в 

нов УПИ XXV-115 със същото 

функционално отреждане, 

привеждане на вътрешните 

регулационни граници в съответсвие с 

границите на ПИ № 115, закриване на  

нереализиран участък от задънена 

улица с №№ на о.т. 88÷88а и 

въвеждане на режим на устройство и 

застрояване в съответсвие с 

предвижданията на действащия ОУПО 

и инвестиционните намерения на 

възложителите

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1267/ 06.08.2019 г., 

отменена със 

Заповед № РД22-

1343/ 15.08.2019 г. на 

Кмета на Община 

Велико Търново

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/08/

13/obiavlenie-

hhiii-112.pdf

36

94СС-3552-2/ 

17.05.2019 г. - 

оттеглено на 

12.08.2019 г

С.П.С. и Н.П.С. − − − − −
Оттегляне на Заповед № Заповед РД22-

1267/ 06.08.2019 г.

Кмет на Община 

Велико Търново

Заповед № РД22-

1343/ 15.08.2019 г. 

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/08/

23/obiavlenie-

hhiii-112.pdf

37
94СС-16797-1/ 

04.07.2019 г.
С.Г.И. ПУП - ПЗ −

Земл. на с. 

Присово - м. 

"Нерезето"

−
ПИ с идент. № 

58459.161.1 

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

имота от земеделска територия с НТП - 

„нива” в урбанизирана територия с 

НТП – „за обществено – обслужващи и 

жилищни нужди” и въвеждане на 

режим на застрояване в съответствие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и на предвижданията на 

ОУП на Община Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1606 по 

Протокол № 61 от 

29.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/09/

13/obiavlenie-

584591611.pdf
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38
09-00-567/ 

15.08.2019 г.

Община Велико 

Търново, Л.С.А. и 

О.И.К. чрез И.К., 

К.А.П.

ЧИ на ОУП, ПУП - 

ПРЗ с ПН и ПУП - 

ПП за траета на 

водопровод и 

ел.кабели

−
Земл. на с. 

Леденик
−

ПИ с идентиф. 

№№ 43253.76.1, 

43253.58.14, 

43253.76.313 и 

на части от ПИ с 

идентиф. №№ 

43253.58.5, 

43253.58.6, 

43253.58.11 и 

43253.76.308; ПИ 

с идентиф. №№ 

43253.341.306, 

43253.59.296 и 

43253.58.10; ПИ с 

идентиф. №№ 

43253.77.325,  

43253.75.19, 

43253.341.306, 

43253.77.40 и 

43253.58.11 

Създ. на устр. основа за изгр. на общ. 

обект от първост. значение „ПТСО”; 

Провежд. на посл. проц. за придоб. на 

собств. от стр. на Общ. В.Т.; обособ. на 

самост. УПИ с функц. предн. „за 

произв. и скл. д-сти” за оставащ. части 

от ПИ – ч. собств.; въвежд. на устр. 

режим на застр. в съотв. с предв. на пр. 

за ЧИ на ОУП на общ. В.Т., създ. на 

устр. осн. за пром. предн. на имотите 

от зем. и горска в урб. т-я с НТП за 

„техн. инфр.” и „произв. и скл. д-сти”, 

както и за посл. им застр.; Създ. на 

устр. осн. за бъд. захр. с вода на 

обособ. УПИ с пр. за ПРЗЙовковци” 

ООД; създ. на устр. осн. за бъд.о зах. с 

ток на обособ. УПИ с пр. за ПРЗ

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1607 по 

Протокол № 61 от 

29.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/09/

13/obiavlenie-

43253761.pdf

39
94РР-7045-1/ 

08.02.2019 г.
Р.И.Х. чрез К.М.Х. ПУП - ПЗ −

Земл. на с. 

Шереметя – м. 

„Край село”

−
ПИ с идентиф. № 

83123.1.192

Създаване на градоустройствена 

основа за промяна предназначението 

на ПИ от територия с трайно 

предназначение – „земеделска” и НТП 

– „нива” в територия с трайно 

предназначение – „урбанизирана” и 

НТП – „за специфично обществено 

обслужване”, както и въвеждане на 

режим на устройство и застрояване в 

съответствие с предвижданията на 

ОУП на община Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1608 по 

Протокол № 61 от 

29.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/09/

05/kmbt_215_00

821.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00821.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00821.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00821.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00821.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00821.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00821.pdf


Компетентен орган Акт

Обявление на 
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страницата на 

Община Велико 

Търново
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Заявление № Заявител
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устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

40
94ДД-2859-3/ 

05.07.2019 г.
Д.А.А. ПУП - ПЗ −

Земл. на с. 

Малки чифлик - 

м. "Под 

гробището"

⁻

ПИ с идентиф. № 

46532.670.34 

Създаване на устройствена основа за 

промяна предназначението имота от 

земеделска територия с НТП - „друг 

вид трайно насаждение” в 

урбанизирана територия с НТП – „за 

вилен отдих” и въвеждане на режим 

на застрояване в съответствие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и на предвижданията на 

ОУП на Община Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1609 по 

Протокол № 61 от 

29.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/09/

05/kmbt_215_00

819.pdf 

41
34-10-2/ 

01.03.2019 г.

Великотърн. света 

митрополия чрез 

Протойерей М.Й.Х.

ПУП – ПП за 

трасе на 

отвеждащ канал 

−
Земл. на с. 

Велчево
⁻

ПИ с идентиф. 

№№ 

10553.159.1, 

10553.159.10 и 

10553.159.11 

Създаване на устройствена основа за 

промяна предназначението на ПИ с 

идентификатори №№ 10553.159.1 и 

10553.159.10 и за изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ в 

Къпиновския манастир

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1610 по 

Протокол № 61 от 

29.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/09/

13/obiavlenie-

105531591.pdf

42
94ИИ-10536-2/ 

05.07.2019 г.
И.П.С. ПУП - ПЗ −

Земл. на с. 

Малки чифлик - 

м. "Под селото"

⁻
ПИ с идентиф. № 

46532.640.23 

Създаване на устройствена основа за 

промяна предназначението имота от 

земеделска територия с НТП - „друг 

вид трайно насаждение” в 

урбанизирана територия с НТП – „за 

вилен отдих” и въвеждане на режим 

на застрояване в съответствие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и на предвижданията на 

ОУП на Община Велико Търново

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1611 по 

Протокол № 61 от 

29.08.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/09/

05/kmbt_215_00

819.pdf

43
94ЖЖ-324-2/ 

03.05.2019 г.
Ж.П.С. - Р. ПУП - ПРЗ −

Земл. на с. 

Присово - м. 

"Над село"

кв. 72 по 

предх. план - 

УПИ I-57 "за 

жил. стр." 

ПИ с идентиф. № 

58459.56.57 

Повторно вкл. в рег. на с. Присово; 

създ. на устр. основа за промяна 

предназн. на имота по реда на чл.30, 

ал.3 от ЗОЗЗ от т-я с трайно предназн. – 

„земеделска” и НТП - „нива” в урб. 

територия с НТП – „за жил. стр.”, както 

и установяване на режим на устр. и 

застр. в обособ. проект. УПИ I – 57 “за 

жил. стр.” от проект. кв. 72 по плана на 

с. Присово в съотв. с предв. на ОУП и с 

инв. намерения на заявителя

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1618 по 

Протокол № 62 от 

19.09.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

03/obiavlenie-

584595657.pdf

Стр. 13 от 24

2019/-40-_94ДД-2859-3_05.07.2019 г
2019/-40-_94ДД-2859-3_05.07.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1609.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1609.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1609.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
2019/-41-_34-10-2_01.03.2019 г
2019/-41-_34-10-2_01.03.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1610.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1610.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1610.pdf
2019/-42-_94ИИ-10536-2_05.07.2019 г
2019/-42-_94ИИ-10536-2_05.07.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1611.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1611.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/05/1611.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/09/05/kmbt_215_00819.pdf
2019/-43-_94ЖЖ-324-2_03.05.2019 г
2019/-43-_94ЖЖ-324-2_03.05.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1618.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1618.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1618.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-584595657.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-584595657.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-584595657.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-584595657.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-584595657.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-584595657.pdf
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устройствения 
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44
94ИИ-10192-3/ 

11.04.2019 г.
Й.О.Н. и А.С.Й. - Н. ПУП - ПЗ ⁻

Земл. на гр. 

Велико Търново 

- м. "Козлуджа"

⁻
ПИ с идентиф. № 

10447.520.245

Създаване на устр. основа за промяна 

предназн. на имота от т-я с трайно 

предназн.е – „земеделска” и НТП - 

„друг вид нива” в урб. т-я с НТП – „за 

жилищни нужди”, както и 

установяване на режим на устр. и 

застр. в съотв. с инв. намерения на 

заявителите – „нискоет. жил. сграда за 

сезонно ползване” и с  

предвижданията на ОУП 

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1619 по 

Протокол № 62 от 

19.09.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

03/obiavlenie-

10447520245.pd

f

45
5300-7925-1/ 

08.07.2019 г.

"Лозенска лоза" 

ООД
ПУП - ПП ⁻

Земл. на гр. 

Килифарево - м. 

"Мочура"

⁻

ПИ с идентиф. 

№№ 

36837.52.12,  

36837.69.141 и 

36837.69.148

Създаване на устр. основа за 

изграждане на външна електроразпр. 

мрежа за захр. с ток на обект „беседка-

навес” в ПИ с идентификатор № 

36837.71.15

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1620 по 

Протокол № 62 от 

19.09.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

09/obiavlenie-

368375212.pdf 

46
5300-15449-2/ 

17.06.2019 г.

"ТОМИ КОМЕРС" 

ЕООД
ПУП - ПП КТМ

Земл. на гр. 

Велико Търново 

и на с. Леденик

⁻

ПИ с идентиф. 

№№ 10447.15.2, 

10447.16.150, 

43253.21.135 и 

43253.106.2

Създаване на устр. основа за 

изграждане на локална лента на път I-4 

„Севлиево – Велико Търново - 

Търговище” при км 125+160 дясно, 

обслужв. ПИ с идентификатор № 

10447.15.470 по КККР на гр. Велико 

Търново, собственост на „ТОМИ 

КОМЕРС” ЕООД и съседен ПИ с 

идентификатор 43253.225.2 по КККР на 

с. Леденик, собств. на ЕТ „Сторум – 

Стоян Кючуков”

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 1621 по 

Протокол № 62 от 

19.09.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

03/obiavlenie-

1044716150.pdf

47
94СС-17061-5/ 

04.07.2019 г.
С.Е.П. и К.И.Р. ПУП - ЧИ на ПР ⁻ С. Присово

кв. 35 - УПИ V-

301 и УПИ VI-

300

ПИ № 300 и ПИ 

№ 301

Привеждане на общата странична рег. 

линия на УПИ V-301 и УПИ VI-300 в 

съотв. с материализираната на място 

ограда и с клаузите на предв. д-р/ 

01.07.2019 г.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1554/ 20.09.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

03/obiavlenie-vi-

300.pdf

Стр. 14 от 24

2019/-44-_94ИИ-10192-3_11.04.2019 г
2019/-44-_94ИИ-10192-3_11.04.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1619.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1619.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1619.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-10447520245.pdf
2019/-45-_5300-7925-1_08.07.2019 г
2019/-45-_5300-7925-1_08.07.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1620.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1620.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1620.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/09/obiavlenie-368375212.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/09/obiavlenie-368375212.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/09/obiavlenie-368375212.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/09/obiavlenie-368375212.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/09/obiavlenie-368375212.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/09/obiavlenie-368375212.pdf
2019/-46-_5300-15449-2_17.06.2019 г
2019/-46-_5300-15449-2_17.06.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1621.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1621.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/09/26/reshenie-1621.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/10/03/obiavlenie-1044716150.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/10/03/obiavlenie-1044716150.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/10/03/obiavlenie-1044716150.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/10/03/obiavlenie-1044716150.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/10/03/obiavlenie-1044716150.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/10/03/obiavlenie-1044716150.pdf
2019/-47-_94СС-17061-5_04.07.2019 г
2019/-47-_94СС-17061-5_04.07.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/09/rd22-1554.pdf
http://admin/zapovedi/2019/09/rd22-1554.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-vi-300.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-vi-300.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-vi-300.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-vi-300.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-vi-300.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/10/03/obiavlenie-vi-300.pdf


Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 
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РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител
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устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

48
94ММ-9518-1/ 

29.05.2019 г.
М.Н.П.

ПУП – ЧИ на ПР 

и ПЗ 

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за 

електрификация 

при 

необходимост

с. Радковци
кв. 4 - УПИ XII-

56 и УПИ XI-55 
ПИ с №№ 55 и 56

Създаване на устр. основа за 

придаването на описаната в предв. 

договор/  27.09.2018 г. част от УПИ XII-

56 към УПИ XI-55; привеждане на вътр. 

и външ. граници на УПИ XII-56 и УПИ XI-

55 в съотв. с границите на ПИ с №№ 55 

и 56, без промяна в конкретното 

предназн. на УПИ; въвеждане на 

режим на застр. в съотв.е с предвижд. 

на действащия ОУП на община Велико 

Търново, както и потвърждаване и вкл. 

в режима на застр. на същ. в УПИ XII-56 

и УПИ XI-55 сгради

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1589/ 01.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

04/obiavlenie-hii-

56.pdf

49
5300-5397-2/ 

14.08.2019 г.

"Царевец Авто" 

ЕООД
ПУП - ЧИ на ПР

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за 

електрификация 

при 

необходимост

гр. Велико 

Търново

кв.170 - УПИ V 

"за произв. и 

скл. дейности"

ПИ с идентиф. № 

10447.512.40

Разделяне на имота в съответствие с 

клаузите на предварителен договор/ 

30.07.2019 г. на два нови имота – УПИ 

XIX за ПИ с проектен идентификатор № 

10447.512.120 и УПИ XX за ПИ с 

проектен идентификатор № 

10447.512.121

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1641/ 07.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

09/obiavlenie-

10447512120.pd

f 

50

5300-789-3#2/ 

11.07.2019 г. и 

5300-789-4#1/ 

11.07.2019 г.  

"БТК" ЕАД 

/Виваком/ чрез 

"Ситиком Рила" 

ООД

КПИИ с ПП и 

План - схема по 

чл.108 от ЗУТ за 

далекосъобщен

ията

⁻ С. Момин сбор

незатворен кв. 

59 и на улица с 

№№ на о.т. 

144– 144а по 

плана на с. 

Момин сбор

ПИ с 

идентификатори 

№№ 

48951.33.34, 

48951.33.62, 

48951.33.61 и 

48951.33.23

Създаване на устройствена основа за 

изграждане на оптичен кабел

Кмет на Община 

Велико Търново 

Заповед № РД22-

1678/ 10.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

11/obiavlenie-

4895136207.pdf

51
5300-16514-7/ 

09.08.2019 г.

"Гарантинвест" 

ЕООД
ПУП – ЧИ на ПР ⁻

гр. Велико 

Търново

кв. 571 - УПИ 

XXII-145 „за 

адм. и битови 

нужди” и УПИ 

XXIII-145 „за 

общ. обсл.”

ПИ с 

идентификатор 

№ 10447.517.145 

Обединяване на двата УПИ в общ УПИ 

XXII-145 с регулационни линии, 

съвпадащи с външните граници на ПИ 

с идентификатор № 10447.517.145 и 

промяна на конкретното 

предназначение на УПИ на „за 

производствено – складови дейности”

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1679/ 10.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

11/obiavlenie-

upi-xhii-145.pdf 
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

52
94АА-720-2/ 

19.07.2019 г.
А.Н.А. и Л.Б.Т. ПУП – ЧИ на ПР ⁻ с. Момин сбор

кв. 22 - УПИ VI-

125 

ПИ № 125и 

общинск омясто 

между ПИ с №№ 

100 и 125

Привеждане на северните и южните 

регулационните линии на УПИ VI-125 в 

съответсвие с имотните граници на ПИ 

№ 125; включване в границите на УПИ 

VI-125 на общинско място между ПИ с 

№№ 100 и 125 и създаване на 

устройствена основа за закупуване му, 

без промяна в конкретното 

предназначение на УПИ VI-125

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1680/ 10.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

11/upi-vi-

125_y4vN9AY.pd

f

53
5300-11093-1/ 

09.07.2019 

"АНТОНОВ БГ" 

ЕООД
ПУП – ЧИ на ПР ⁻ гр. Дебелец

кв. 48 - УПИ VIII-

681 „за РПК” и 

УПИ X-681 „за 

общ. обслужв.”  

и улица с №№ 

на о.т. 185а – 

187а 

част от ПИ № 681

Привеждане на регулационните линии 

на УПИ VIII-681 „за РПК” и УПИ X-681 

„за обществено обслужване” от кв. 48 

по плана на гр. Дебелец в съответсвие 

с клаузите на предварителен договор/ 

03.12.2018 г.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1681/ 10.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

22/obiavlenie-

viii-_681.pdf 

54
94СС-1986-2/ 

14.05.2019 г.
Р.А.Т. чрез С.Р.Т. ПУП - ПРЗ ⁻ с. Шемшево

кв. 85 - УПИ XII-

780 и УПИ II-

773,774

ПИ №№ 780 и 

774

Промяна на регулационните граници, 

обединяването им в един общ и 

образуването на два нови УПИ XXI-773 

"за жилищни нужди" и УПИ XXII - 

780,774 "за автосервиз"; въвеждане на 

режим на застрояване в предложените 

УПИ XXI-773 "за жилищни нужди" и 

УПИ XXII - 780,774 "за автосервиз" в 

съответствие с инвестиционните 

намерения на възложителя и с 

предвижданията на ОУП на община 

Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1211/ 25.07.2019 г.

55
80-320-29/ 

13.02.2019 г.

Началник - отдел 

"Управление на 

собствеността"

ПУП - ЧИ на ПР ⁻ с. Миндя

кв. 11 - УПИ XII - 

66 "за 

училище"

⁻

Привеждане на регулационните 

граници на УПИ XII-66 "за училище" в 

съответсвие с кадастралния план на с. 

Миндя

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1488/ 12.09.2019 г.
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

56
94ММ-17550-2/ 

25.07.2019 г.
М.Н.С. ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻ с. Момин сбор

кв. 26 - УПИ II - 

91
⁻

Разделяне на УПИ II-91 на два нови 

УПИ VIII-91 и УПИ IX-91 и създаване на 

устройствен режим в новообособените 

имоти и установяване на конкретно 

предназначение в съответствие с 

устройствената зона по ОУП на община 

Велико Търново

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1672/ 10.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

11/upi-ii-

91_fR8zTYk.pdf 

57
94ДД-379-2/ 

27.08.2019 г.
Д.Л.Д. ПУП - ЧИ на ПР ⁻ с. Ресен

кв.96 - УПИ IX-

854, УПИ X-853 

и УПИ XIII-853

⁻

Промяна на дворищно- 

регулационните граници на УПИ, така 

че УПИ X-853 да получи излаз на ул. "Н. 

Вапцаров", а границата между УПИ IX-

854 и УПИ XIII-853 да бъде по 

съществуващата на терена сграда, 

запазвайки улично - регулационните 

линии и отреждането на имотите "за 

жилищни нужди"

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1721/ 16.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

26/obiavlenie-ih-

854.pdf

58
12-11-1/ 

15.04.2019 г.

Изпълнителния 

директор на ОбАП
ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻ с. Никюп

кв.1 - УПИ I- 

общ.
⁻

Разделяне на имота на три нови УПИ с 

отреждане "за обществено и делово 

обслужване" и въвеждане на режим на 

устройство и застрояване в 

предложените нови УПИ в 

съответствие с инвестиционните 

намерения на възложителя

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1723/ 16.10.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/10/

26/obiavlenie-

1723.pdf

59
94КК-2385-1/ 

14.08.2019 г.
К.Х.К. ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻ с. Нацовци

кв.6 - УПИ VIII-

57
ПИ № 57

Поставяне на дворищно - 

регулационните граници на УПИ VIII-57 

в съответсвие с тези на ПИ № 57 от кв.6 

по плана на с. Нацовци; създаване на 

режим в новообособения имот и 

установяване на конкретно 

предназначение в съответсвие с 

устройствената зона по ОУП

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1787/ 25.10.2019 г.

60
94КК-9488-2/ 

12.06.2019 г.

К.Х.П. и Н.В.И. чрез 

И.Г.И.
ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻ с. Ветренци кв.4 - УПИ III-23 ⁻

Разделяне на УПИ III-23 на нови УПИ XV-

23 и УПИ XVI-23 от кв.4 по плана на с. 

Ветренци; създаване на устройствен 

режим в новообособените имоти и 

установяване на конкретно 

предназначение в съответсвие с 

устройствената зона по ОУП

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1788/ 25.10.2019 г.
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Компетентен орган Акт
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интернет 

страницата на 

Община Велико 
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РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

61
94ИИ-3207-1/ 

26.07.2019 г.
И.Г.П. ПУП - ЧИ на ПР ⁻ с. Миндя

кв.41 - УПИ V-

472
ПИ № 472

Привеждане на границите на УПИ V-

472 в съответсвие с тези на ПИ №472 и 

промяна на уличната регулация по 

отношение на ОК ОК 164-172.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1789/ 25.10.2019 г.

62
94АА-720-2/ 

19.07.2019 г.
А.С.Д. ПУП – ЧИ на ПРЗ

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф. 

при 

необходимост

с. Вонеща вода

кв. 40 - УПИ III 

“за х-л, търг. 

комплекс, 

казино и 

дискотека”  и 

улици с №№ 

на о.т. 121-125-

126 и 122-124

ПИ № 83

Обособяване на самостоятелен УПИ IV-

83 „за жилищно застрояване и 

обществено обслужване” от кв.40 и 

въвеждане на режим на устройство и 

застрояване в съответсвие с 

инвестиционните намерения на 

възложителя и предвижданията на 

действащия ОУП 

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1539/ 20.09.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/11/

27/obiavlenie-

121-125-126.pdf

63
94ЙЙ-1528-3/ 

23.08.2019 г.
Й.И.Г. ПУП – ЧИ на ПР ⁻ с. Пчелище кв. 23 ПИ № 67

Обединяване на УПИ VIII-67 и УПИ IX-

67 от кв. 23 по плана на с. Пчелище в 

общ УПИ VIII-67, без промяна в 

конкретното предназначение и 

привеждане на регулационните линии 

на новия УПИ VIII-67 в съответствие с 

имотните граници на ПИ № 67, с 

изключение на общата регулационна 

линия с УПИ VIIa-68 от кв. 23 по плана 

на с. Пчелище

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1878/ 18.11.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/11/

27/obiavlenie-

upi-viii-67.pdf 

64
94ЙЙ-4871-1/ 

03.09.2019 г.
Й.Т.Д. ПУП – ЧИ на ПР ⁻

гр. Велико 

Търново 

кв. 180 - УПИ 

XII1774
⁻

Прокарване на нова вътрешна 

регулационна линия и обособяването 

на два нови урегулирани поземлени 

имота

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1949/ 02.12.2019 г.

65
5300-4838-1/ 

27.09.2019 г.
М.Д.Т. и Г.Д.Т. ПУП - ЧИ на ПР

План - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за 

електрификация 

при 

необходимост

с. Шемшево
кв. 85  - УПИ I-

771, 772

ПИ №№ 771 и 

772

Разделяне на УПИ I-771, 772 от кв. 85 

по плана на с. Шемшево на нови УПИ 

XXI-771 и УПИ XXII-772, без промяна в 

конкретното предназначение и в 

съответсвие с изискванията на чл.19, 

ал.4 от ЗУТ по отношение на лице и 

площ

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

1950/ 02.12.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/12/

18/obiavlenie-

upi-771.pdf 

Стр. 18 от 24

2019/-62-_94AA-12001-2_07.05.2019 г
2019/-62-_94AA-12001-2_07.05.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/09/rd22-1539.pdf
http://admin/zapovedi/2019/09/rd22-1539.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-121-125-126.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-121-125-126.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-121-125-126.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-121-125-126.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-121-125-126.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-121-125-126.pdf
2019/-63-_94ЙЙ-1528-3_23.08.2019 г
2019/-63-_94ЙЙ-1528-3_23.08.2019 г
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http://admin/zapovedi/2019/11/rd22-1878.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-upi-viii-67.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-upi-viii-67.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-upi-viii-67.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-upi-viii-67.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/11/27/obiavlenie-upi-viii-67.pdf
2019/-64-_94ЙЙ-4871-1_03.09.2019 г
2019/-64-_94ЙЙ-4871-1_03.09.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/12/rd22-1949.pdf
http://admin/zapovedi/2019/12/rd22-1949.pdf
2019/-65-_5300-4838-1_27.09.2019 г
2019/-65-_5300-4838-1_27.09.2019 г
http://admin/zapovedi/2019/12/rd22-1950.pdf
http://admin/zapovedi/2019/12/rd22-1950.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-upi-771.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-upi-771.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-upi-771.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-upi-771.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-upi-771.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-upi-771.pdf


Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

66
94ВВ-4542-2/ 

13.06.2019 г.
В.К.Г.

ЧИ на ОУП и ЧИ 

на ПУП
⁻

с. Присово - м. 

"Под плочите"
⁻

част от ПИ с 

идентификатор 

№ 58459.106.9 

(проектен ПИ с 

идентификатор 

№ 58459.106.22)

Промяна на устройствената категория 

от (Зз) „Земеделска земя” в (Пп) 

„Предимно производствена зона”, с 

цел създаване на устройствена основа 

за промяна предназначението на 

частта от имота и за последващо 

изграждане на кравеферма с 

екологично чиста животинска 

продукция

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 41 по 

Протокол № 3 от 

04.12.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/12/

18/obiavlenie-

58459.pdf 

67
94ВВ-11903-1/ 

07.06.2019 г.
В.П.Д.

Отказ за 

разрешаване 

изработването 

на проект за 

ПУП-ПР

⁻

Земл. на с. 

Шемшево - м. 

"Коралча"

⁻

ПИ с 

идентификатор 

№ 83586.106.372

Отказ за одобряв. на задание с мотиви, 

че в него не се обосновава необх. от 

изработв. на ПЗ, не е опред. необх. 

обем и съдърж. на ПУП, вкл. по отн. ел. 

на техн. инфр., както и че в него липсва 

инф. за предв. на действ. ОУП на общ. 

В. Търново и отказ за издаване на 

разреш.е за изработв. на проект за 

ПУП - ПР с цел създав. на устройств. 

основа за промяна предназн. на имота 

в урб. територия с НТП – „за жилищно 

строителство”, с мотиви, че исканата 

устройств. промяна противоречи на 

предвижданията на ОУП на общ. В. 

Търново и на ПН за неговото 

прилагане

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 42 по 

Протокол № 3 от 

04.12.2019 г.

по реда на АПК

Стр. 19 от 24

2019/-65-_5300-4838-1_27.09.2019 г
2019/-65-_5300-4838-1_27.09.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/12/10/41.pdf
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https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-58459.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-58459.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-58459.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/18/obiavlenie-58459.pdf
2019/-67-_94ВВ-11903-1_07.06.2019 г
2019/-67-_94ВВ-11903-1_07.06.2019 г
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/12/10/42.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/12/10/42.pdf
https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2019/12/10/42.pdf


Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново
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в землище
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Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

68
5300-11023-2/ 

25.02.2019 г.

"ЕЛТРОН ЕООД, 

"АЛУМИНА ЕЛИТ 

2003" ЕООД и "Л - С - 

КОМЕРС" ООД

ПУП - ЧИ на ПР ⁻
гр. Велико 

Търново

кв. 570 - УПИ 

XXXI-3 „за ТП”, 

УПИ XVI-6086, 

УПИ XX-6086 , 

УПИ XXI-17,64 , 

УПИ VI  и УПИ 

VII „произв. и 

скл. д-сти” и 

улица с №№ 

на о.т. 78 – 79 – 

80 – 81 - 83

ПИ с 

идентификатори 

№№ 

10447.517.140, 

10447.517.175, 

10447.517.176, 

10447.517.232, 

10447.517.233, 

10447.517.151 и 

10447.517.37

Изм. на общата стр. рег. л-я на УПИ XX-

6086 “произв. и скл. дейности”и на 

УПИ XXI- 17,64 „произв. и скл. 

дейности”, без пром. във конкр. им 

предназн., в съотв.е с клауз. на предв. 

д-р/ 22.11.2018 г. между „ЕЛТРОН” 

ЕООД и „АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД; 

заличаване на предвижд. за УПИ XXXI 

“за ТП” от кв. 570 и за задън. у-ци с 

№№ на о.т. 81-82-83 и 78-79-80-81 по 

плана на гр. В. Търново, като площта 

на същите се присъед. към УПИ XVI 

„произв. и скл. д-сти” и УПИ XXI- 17,64 

„произв. и скл. д-сти”, пром. се общ. 

им странична рег. линия, без да се 

изм. конкр. им предн., в съотв. с клауз. 

на предв. д-р/ 12.03.2019 г. между „Л – 

С - КОМЕРС” ООД и „ЕЛТРОН” ЕООД; 

обедин. на УПИ VII „произв. и скл. д-

сти” и УПИ VI “произв. и скл. д-сти” от 

кв. 570 по плана на гр. В. Търново – м. 

„Дълга лъка” за осиг. на трансп. достъп 

до всички УПИ и предн. на 298 кв. м от 

ПИ с идент. № 10447.517.175 по КККР 

за ул. регул. с цел посл. дарение на 

Общ. В. Търново, за осиг. на трансп. 

достъп до УПИ XVI “произв. и скл. д-

сти” от кв. 570 по плана на гр. В. 

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

2104/ 12.12.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2019/12/

18/obiavlenie-

10447517140.pd

f

69
12-11-2/ 

15.04.2019 г.

Изпълнителния 

директор на ОбАП

ПУП - ЧИ на ПР и 

ПЗ
⁻ с. Дичин 

кв. 1  - УПИ I-

"за 

ветеринарна 

лечебница"

Обособ. на 2 нови УПИ с отреждане „за 

общ. и делово обслужв.“ и "ТП", и 

въвеждане на режим на устр. и застр. в 

предл. нови УПИ I и  УПИ II от кв. 1 по 

плана на с. Дичин в съотв. с инвестиц. 

намерения на Възложителя и 

предвижданията на ОУП 

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

2103/ 12.12.2019 г.

70
94СС-6516-2/ 

17.09.2019 г.
С. И. П. ПУП - ЧИ на ПР ⁻ с. Пчелище

кв. 52  - УПИ III-

407 и УПИ IV-

408

Промяна на дворищно- 

регулационната линия между двата 

имота в съответсвие с договор за 

замяна на части ит недвижими имоти 

по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-

2144/ 27.12.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

04/obiavlenie-

upi-iii-407.pdf

Стр. 20 от 24

2019/-68-_5300-11023-2_25.02.2019 г
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

1
94ДД-8616-1/ 

25.06.2019 г.
Д. З. Д. ПУП - ПЗ

При 

необходимост 

план - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за електриф.

Земл. на с. 

Малки чифлик - 

м. "Под селото"

⁻

ПИ с 

идентификатор 

№ 46532.630.12

Създ. на устр. основа за промяна 

предназн. на имота от територия с тр. 

предназн. – „земеделска” и НТП - 

„друг вид трайно насаждение” в урб. 

територия с НТП – „за вилен отдих”, 

както и въвеждане на режим на устр. и 

застр. в съотв. с инв. намерения на 

заявителя и с предвижд. на ОУП – (Ов) 

„Вилна зона”

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-21/ 

08.01.2020 г., 

коригираната със 

Заповед № РД22-86/ 

16.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

31/obiavlenie-

4653263012.pdf 

2 ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Поправка на ОФГ в Заповед № РД22-

21/ 08.01.2020 г.

Кмет на Община 

Велико Търново

Заповед № РД22-86/ 

16.01.2020 г
по реда на АПК

3
94ГГ-4767-1-2/ 

16.12.2019 г.
Г. А. А. и К. А. А.

ЧИ на ПУП чрез 

план - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ

План - схема за 

електриф.

Земл. на гр. 

Велико Търново 

- м. "Картала"

⁻

ПИ с 

идентификатори 

№№ 10447.35.66 

и 10447.35.64

Създ. на устр. основа за захр. на ПИ с 

идент. № 10447.35.68 с ток в съотв. с  

изискв. в предв. дог. за присъед. на 

обект към ел. мрежа с изх. № ПУПРОК-

3697/ 27.06.2019 г. на „ЕРП Север” АД

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-118/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

27/obiavlenie-

104473564.pdf

4
94ББ-4248-1/ 

17.08.2018 г.
Б. П. П. ПУП - ПЗ

Необх. план-

схеми

Земл. на с. 

Леденик - м. 

"Саламатя"

⁻

ПИ с 

идентификатор 

№ 43253.64.25

Създаване на устр. основа за пров. на 

посл. проц. за пром. предн. на имота 

от т-я с трайно предн. - "зем." и НТП - 

"нива" в територия с трайно 

предназначение - "урб." и НТП - "за 

смес. обсл. и произв.-скл. нужди", 

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-119/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

29/obiavlenie-

432536425.pdf

5
94ДД-10895-1/ 

20.11.2019 г.
Д. Г. К. ПУП - ПЗ

План - схема за 

електриф.

Земл. на с. 

Малки чифлик - 

м. "Геновото"

⁻

ПИ с 

идентификатор 

№ 46532.680.24

Създ. на устр. основа за във.на режим 

на устр. и застр. в съотв. с предв. на 

ОУП и с инв. намерения на заяв.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-120/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

31/obiavlenie-

4653268024.pdf

6
94ВВ-9974-1/ 

28.11.2019 г.
В. Б. Ж. ПУП - ПЗ 

План - схеми за 

водосн. и 

електросн.

Земл. на с. 

Шемшево - м. 

"Гьол чеир"

⁻

ПИ с 

идентификатор 

№ 83586.43.24

Създ. на устр. основа за въвежд. на 

режим на устр. и застр. в съотв. с 

предв. на ОУП и с инв. намерения на 

заяв.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-121/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

29/obiavlenie-

835864347.pdf

2020
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

7
94ДД-2059-1/ 

28.10.2019 г.
Д. Х. К. ПУП – ЧИ на ПРЗ 

План - схеми за 

водосн. и електр. 

при необх.

Земл. на с. 

Малки чифлик - 

м. "Локвата"

⁻

ПИ с 

идентификатори 

№№ 

46532.12.40, 

46532.16.26 и 

46532.16.1

Създ. на устр. основа за замяна на 

частта от общ. път, която не се 

използва за път, за частта от нивата, 

която се използва за път, както и за 

пром. предн. на съотв. части от ПИ с 

идентификатори №№ 46532.16.26  и 

46532.16.1

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-122/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

31/obiavlenie-

465321626.pdf

8
94ММ-3105-1/ 

19.11.2019 г.
Д. С. Д. и Д. С. Д. ПУП - ПЗ 

План - схеми за 

водосн. и електр. 

при необх.

Земл. на с. 

Вонеща вода - 

м. "Кръста 2"

⁻

ПИ с  

идентификатор 

№ 12098.55.10 

Създ. на устр. основа за пром. предн. 

на ПИ по реда на ЗОЗЗ и във. на режим 

на устр. и застр. в съотв. с предв. на 

ОУП и с инв. намерения на възл. - П 

застр.– до 30%; К инт. – до 0.6; П озел. - 

над 65 % и H – 7 м (2 ет)

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-124/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

29/obiavlenie-

120985510.pdf

9
94ММ-13973-6/ 

05.11.2019 г.

П. Й. Д., В. Г. С., Д. 

Д. С., Т. Н. и М. С. Р.

ПУП - ЧИ на ПР и 

ПЗ

План - схеми за 

водосн. и 

електриф. при 

необх.

с. Присово

кв. 47 - УПИ 

XXVI-512 и УПИ 

XLIV-512

ПИ № 512

Създ. на устр. основа за пром. на общ. 

им вътр. рег. л-я към дъно в сев. 

посока и въвежд. на реж. на устр. и 

застр. в обхв. на проектн. УПИ XXVI-512 

и УПИ XLIV-512 от кв. 47 по плана на с. 

Присово в съотв. с инвест. намерения 

на възл. и предв. на ОУП на общ. 

В.Търново 

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище и 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-125/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

27/obiavlenie-

hhvi-512.pdf

10
94ИИ-10497-2/ 

30.10.2019 г.
И. Г. А. ПУП – ПЗ 

План - схема за  

електриф.

Земл. на с. 

Беляковец - м. 

"Енева могила"

⁻

ПИ с  

идентификатор 

№ 03798.19.263

Създ. на устр. основа за пром. предн. 

на ПИ по реда на ЗОЗЗ и въвежд. на 

режим на устр. и застр. в съотв. с 

предв. на ОУП и с инв. намерения на 

възл. - П застр.– до 30%; К инт. – до 0.6; 

П озел. - над 65 % и H – 7 м (2 ет)

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-126/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

29/obiavlenie-

0379819263.pdf 

11
5300-13005-1/ 

02.09.2019 г.
"АНИМЕКСС" ЕООД

КПИИ с ПП и 

план - схема по 

чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за трасе на 

електропр.

План - схема за 

електриф.

Земл. на гр. 

Велико Търново 

и строителните 

граници на 

града

част от улици с 

№№ на о.т. 

6101-61-63-63а-

64; 61-62-154 и 

6101-6102 и 

УПИ VI „за 

общ. обслужв. 

и произв.-скл. 

д-сти” от кв. 

573

ПИ с 

идентификатори 

№№ 

10447.26.18, 

10447.26.16, 

10447.26.17, 

10447.25.23, 

10447.517.39 и 

10447.517.69

Устр. и инв. обезпечаване на трасе на 

възд. Електропр.за захр. на мачтов ТП 

в обхвата на ПИ с идентификатор № 

10447.26.18

Кмет на Община 

Велико Търново 

Заповед № РД22-128/ 

23.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

27/obiavlenie-

104472618.pdf

12
94АА-3193-1#2/ 

18.11.2019 г.

Н. С. Р., Т. М. К., И. 

П. М. и Е. П. М., 

чрез 

упълномощено 

лице -А. Г. К.

ПУП – ЧИ на ПР ⁻ С. Къпиново

кв. 47 - УПИ XIV-

281, УПИ III-281 

и УПИ XV-281

ПИ № 281

Приобщ. на части от УПИ XV-281 към 

УПИ XIV-281 и УПИ III-281 и 

привеждане на външните им рег. 

линии в съотв. с имотните граници на 

ПИ № 281, без да се променя конкр. 

им предн. (функц. отр.)

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-137/ 

27.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

31/obiavlenie-iii-

281.pdf
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

13
94НН-312-2/ 

03.12.2019 г.
Н. Г. Б. и М. Б. Б. ПУП – ЧИ на ПР ⁻ С. Къпиново

кв. 31 - УПИ I-

общ., УПИ II-55 

и УПИ VII-55

⁻

Обедин. на УПИ II-55 и УПИ VII-55 в нов 

общ УПИ XI-55 от кв.31, без промяна в 

конкр. предн. (функц. отреждане)

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД22-138/ 

27.01.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/01/

31/obiavlenie-ii-

55.pdf

94ИИ-364-

1_27.08.2019 г.
И. Н. Б.

94АА-7601-

1_29.07.2019 г.
А. Р. И.

15
80-263-6/ 

09.12.2019 г.

Общинска агенция 

за приватизация
ПУП - ЧИ на ПРЗ

План-схема за 

водоснабд. и при 

необх. за 

електриф. и 

далекосъобщ.

С. Шемшево

кв. 111 - УПИ II 

""за общ. - 

обсл.д-сти, 

търг. и услуги"

⁻

Обособ. на улица с №№ на о.т. 354а-

335а по направл. на същ. асф. улица и 

свърз. с това разд. на същ. кв.111 на 

нови кв.111 и кв. 111А;  разд. на същ. 

УПИ II “за общ. обсл. д-сти, търг. и усл.” 

от кв.111 на нови УПИ II “за общ. обсл. 

д-сти, търг. и усл.” в пр. кв.111 и УПИ IV 

, УПИ V и УПИ VI “за общ. обсл. д-сти, 

търг. и усл.” в проект. кв. 111А; във. на 

реж. на устр. и застр. в проект. УПИ II 

от кв.111 и новообр. УПИ IV , УПИ V  и 

УПИ VI от проект. кв.111А, който 

режим да е в съотв. с инв. намер. на 

възлож. и с ОУП на общ. В. Търново – H 

- до 10 м, П застр. - 20÷60%, К инт. - 

0.5÷1.2, П озел. - 40÷60%, като 1/3 от 

необх. озел. площ тр. да бъде осигур. 

за озел. с дърв. раст.

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД-22-

198/ 04.02.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/02/

12/obiavlenie-

111a.pdf

Великотърновски 

общински съвет въз 

основа на 

предложение на 

Кмета на Община 

Велико Търново

Решение № 117 по 

Протокол № 4 от 

30.01.2019 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/02/

12/obiavlenie-

65200126677.pd

f

14 ПУП - ПРЗ

План-схеми за 

водоснабд. и 

електриф.

с. Самоводене
до кв. 59 и 

кв.60 

ПИ с 

идентификатори 

№№ 

65200.126.677, 

65200.126.678, 

65200.126.679 и 

65200.126.815 

Създ. на устр. основа за обедин. на ПИ 

в общ УПИ I - 126.850 „за жил. нужди” 

и създ. на УПИ III-126.815 „за жил. 

нужди”, пром. предн. на ПИ от зем. т-я 

с НТП - „нива” в урб. т-я с НТП – „за 

жил. нужди” и във. на режим на 

застр.е в съотв. с инв. нам. на възл. и 

на предв. на ОУП на общ. В. Т. – H - до 

10 м, П застр. - 20÷60%, К инт. - 0.5÷1.2, 

П озел. - 40÷60%, като 1/3 от необх. 

озел. пл. тр. да бъде осигур. за озел. с 

дърв. раст.
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Компетентен орган Акт

Обявление на 

интернет 

страницата на 

Община Велико 

Търново

Населено 

място/ местност 

в землище

Стр. кв. - УПИ ПИ
Пореден №

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (2019 - 2020)

Заявление № Заявител

Вид на 

устройствения 

план

Части към 

устройствения 

план

Обхват

Цел

16
39-25-4/ 

01.11.2019 г.
ПКИ "Царевец" ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻

гр. Велико 

Търново

кв.162 - УПИ III 

"за ТПК 

Царевец"

ПИ с 

идентификатор 

№ 10447.513.264

Разд. на УПИ III "за ТПК Царевец" на 2 

нови УПИ - УПИ XXIX "за общ. обсл." и 

УПИ III "за произв.-скл., търг. и обсл. 

дейности"; урег. на новообр. имоти по 

същ. имотни граници на ПИ с идент. № 

10447.513.264 и прив.  на ул. рег. от 

запад по владение на имота; във. на 

режим на устр. и застр. в новообособ. 

УПИ XXIX в съотв. с инв. намер. и с 

предв. на ОГП

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД-22-

209/ 06.02.2020 г.

17
94ИИ-1111-8/ 

25.10.2019 г.
И. Т. Ж. ПУП - ЧИ на ПРЗ ⁻ с. Беляковец 

кв.48 - УПИ I-

388 и УПИ II-

389 

⁻

Обединяване на УПИ I-388 и УПИ II-389 

в общ УПИ I - 388,389, създаване на 

устройствен режим и установяване на 

конкретно предназначение в 

съответствие с предвижданията на 

ОУП

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД-22-

230/ 10.02.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/02/

12/obiavlenie-i-

388.pdf

18
94ММ-7200-1/ 

27.11.2019 г.
М. Л. П. и К. Л. П.

КПИИ с ИП, ПУП - 

ПРЗ и РУП
⁻ с. Арбанаси 

кв. 14 - УПИ II-

274 и УПИ XIX-

10 и улица с 

№№ на ОК 54-

56

⁻

Обединяване на УПИ II-274 и УПИ XIX-

10 и улица с №№ на ОК 54-56 в общ 

УПИ II-274, 10; създаване на устр. 

режим и установяване на конкр. 

предн. в съотв. с предвижданията на 

ПУП

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД-22-

231/ 10.02.2020 г.

19
94ЙЙ-5076-2/ 

04.07.2019 г.
Й. Д. Ц. ПУП - ПЗ ⁻

Земл. на гр. 

Дебелец - м. 

"Ливадито"/ м. 

"Под баира"

⁻

ПИ с 

идентификатор 

№ 20242.26.14 

по КККР , 

идентичен с ПИ 

№ 026014 по КВС

Създ. на устр. основа за пром. предн. 

на имота от т-я с тр. предн. – „зем.” и 

НТП - „изоставено тр. насаждение” в 

урб. т-я с НТП – „за жил. стр.”, както и 

уст. на режим на устр. и застр. в съотв. 

с инв. намерения на заявителя  и с  

предв. на ОУП – (Жм) „Жил. устр. зона 

с преобл. застр. с малка височина” -  П 

застр. – 20÷60%; К инт.– 0.5÷1.2; П озел. 

- 40÷60%, като 1/3 от озел. площ тр. да 

е с дърв. растителност; височина – до 

10 м

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на 

предложение на 

Главния архитект на 

Община Велико 

Търново

Заповед № РД-22-

232/ 10.02.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/02/

12/obiavlenie-

202422614.pdf

20
94ПП-7853-1/ 

08.01.2020 г.

Д. М. Д. чрез П. К. 

П. и С. З. А. чрез В. 

З. К.

ПУП - ЧИ на ПР ⁻ с. Беляковец 

кв.43 - УПИ I-

466 и УПИ XIII-

466

ПИ № 466
Промяна на дворищната регулация 

между двата имота

Кмет на Община 

Велико Търново въз 

основа на становище 

на Главния архитект 

на Община Велико 

Търново

Заповед № РД-22-

236/ 14.02.2020 г.

https://www.veli

ko-

tarnovo.bg/medi

a//filer/2020/02/

24/obiavlenie-

hiii-446.pdf 
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