ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПИ ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА
2017год..
№
П
О
РЕ
Д
1

2

3.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ОБЕКТА

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

КВ.
ПАР.

Допускане на ПУП- ПРЗ на
ПИ 03719.202.2, ПИ
03719.202.3 и ПИ
03719.202.37 по КККР на гр.
Белослав, община Белослав,
обл.Варненска, във връзка с
обединяването им и смяна на
отреждането им от “друг вид
производствен, складов
обект” за “Пристанище за
обществен транспорт с
регионално значение за
насипни и наливни неопасни
товари-гр.Белослав”,
Допускане
на ПУП
ПУП-ПРЗ на УПИ ІV кв.24
(идентичен
с
ПИ
03719.501.3097 по КК и КР на
гр.Белослав) по плана на
гр.Белослав, обл.Варненска.

КККР-Белослав

ПИ
03719.202.3 и
ПИ
03719.202.37
по КККР на
гр. Белослав,
община
Белослав

Заповед № 55/
25.01.2017 год. на
Кмета на Община
Белослав

Гр.Бело
слав

Заповед
№69/01.02.201
7 год.

Заявление
вх.№
.
ДИПУ-28/01.12.2016
год.,
на
Алиосман
Нурилов
Ахмедов
и
Фазиле
Мехмедова
Ахмедов от гр.Белослав
кв.”Белопал”, бл. 1, вх.В,
ет. 2, ап.4.

Допускане на /ПУП-ПЗ
/подробен устройстветн планПлан за застрояване на ПИ
69673.25.24 по КККР на
с.Страшимирово,
общ.Белослав, обл.Варненска

КККРс.Страшим
ирово

УПИ ІV
кв.24
(идентичен с
ПИ
03719.501.309
7 по КК и КР
на
гр.Белослав)
по плана на
гр.Белослав,
обл.Варненска
.
ПИ
69673.25.24
по КККР на
с.Страшимиро
во,

КККРс.Ст
рашимиро
во

Рещение № 240 от
пр.19/19.01.2017
ОбС-Белослав

Заявление вх.№ ДИПУ32/13.12.2016 год. от
“Сигда Транс” ООД с
адрес гр.Девня- 9160
жк”Южна Промишлена
зона-юг”
с управител

КККР-Белослав

КВС

ЗАПОВЕД ЗА
ДОПУСКАНЕ

Заявление №......
Решение
№
т.
№..................... от ЕСУТ/
............ протокол...........
№/......дата...........
Заявление
вх.№
ДИПУ-3/12.01.2017 год.
на “Бора Инвест“ ООД с
адрес за кореспонденция
гр.Варна,
бул:”Княз
Борис
І
№
111,
Бизнесцентър ет. 9, чрез
Мирослава
Иванова
Стефаниева.

ЗАБЕЛЕЖ-КА

Заповед за
одобряване
№
Заповед за
одобряване
№

, във връзка със смяна
предназначението на имота
от земеделска земя с начин на
трайно ползване “земеделска
земя” за “Складова , ремонта
и търговска дейност”

Стоян
Димитров
Щърбаков
и Йоана
Стоянова Щърбакова с
адрес за кореспонденция
гр.Варна, ул. ”Плиска” №
13

4

Допускане на /ПУП-ПЗ
/подробен устройстветн планПлан за застрояване на ПИ
69673.25.22 по КККР на
с.Страшимирово,
общ.Белослав, обл.Варненска
, във връзка със смяна
предназначението на имота
от земеделска земя с начин на
трайно ползване “земеделска
земя” за “Складова , ремонта
и търговска дейност”

КККРс.Страшим
ирово

ПИ
69673.25.22
по КККР на
с.Страшимиро
во,

КККРс.Ст
рашимиро
во

Рещение № 241 от
пр.19/19.01.2017
ОбС-Белослав

Заявление вх.№ ДИПУ31/13.12.2016 год. от
“Сигда Транс” ООД с
адрес гр.Девня- 9160
жк”Южна Промишлена
зона-юг”
с управител
Стоян
Димитров
Щърбаков
и Йоана
Стоянова Щърбакова с
адрес за кореспонденция
гр.Варна, ул. ”Плиска” №
13

5.

Общински съвет дава
съгласие за изработване на
ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-кв.24
по плана на гр.Белослав/ПИ
03719.501.3097;03719.501.604
1. По КККР на гр.Белослав,
без промяна на отреждането.

ПИ
03719.501.3097;0
3719.501.6041.
По КККР на
гр.Белослав, ПИ
03719.501.3097;0
3719.501.6041.
По КККР на
гр.Белослав,

КККР на
гр.Белосл
ав,

Рещение № 242 от
пр.19/19.01.2017
ОбС-Белослав

Заявление вх.№ . ДИПУ28/01.12.2016 год., на
Алиосман
Нурилов
Ахмедов
и
Фазиле
Мехмедова Ахмедов от
гр.Белослав
кв.”Белопал”, бл. 1, вх.В,
ет. 2, ап.4.

6.

Допускане на ПУП-ПЗ на ПИ
03719.714.15 по КККР на
гр.Белослав ,
местност”Манастира”, във
връзка със смяна
предназначението от
НТП”Нива” за “Изгражданет
на обект:” Оранжерия за
производство на зеленчуци”

ПИ 03719.714.15
по КККР на
гр.Белослав ,
местност”Манас
тира”

ПИ
03719.501.309
7;03719.501.60
41. По КККР
на
гр.Белослав,
ПИ
03719.501.309
7;03719.501.60
41. По КККР
на
ПИ
03719.714.15
по КККР на
гр.Белослав ,
местност”Ман
астира”

гр.Белосл
ав ,
местност”
Манастир
а”

Заповед №
167/14.03.2017 год.

По заявлевие вх№
ДИПУ - 7/27.01.2017г. на
Кремена Данаилова
Стоянова от
с.Константиново,обл.Вар
ненска, относно
допускане на ПУП -ПЗ за
ПИ 03719.714.15 по
КККР на гр.Белослав,
община Белослав,

обл.Варненска, местност
“Манастира”, във връзка
съ ссмяна
предназначението от
НТП”Нива”за“Изграждан
е на обект “Оранжерия за
зеленчукопроизводство”
7.

Допускане на ПУП-ПРЗ за

8.

ПУП-ПЗ
за
ПИ
27125.33.86 по КККР на
с.Езерово,
община
Белослав,
обл.Варненска,
във

УПИ ХХІV-499, кв.37
/ПИ03719.502.499/; УПИ ХХV298 кв.37/ПИ 03719.502.498/ и
УПИ ХХVІ-495 кв.37/ПИ
03719.502.495/ по КККР на
гр.Белослав, община Белослав,
обл.Варненска, във връзка с
обединяването им в общ УПИ с
ново отреждане”За безвредни
производствени дейности и
магазин”

УПИ ХХVІ-495
кв.37/ПИ
03719.502.495/ по
КККР на
гр.Белослав,
община Белослав,

УПИ ХХVІ-495
кв.37/ПИ
03719.502.495/
по КККР на
гр.Белослав,
община
Белослав,

по КККР
на
гр.Белосла
в, община
Белослав,

Заповед № 166 от
14.03.2017 год.

заявление вх .№ ДИПУ6/24.01.2017г. на
Костадинка Костадинова
Липчева с адрес
гр.Белослав, ул:”Иван
Вазов” № 18, Милен
Димитров Маринов с адрес
гр.Белослав, ул:”Иван Вазов
“ № 18, “Денислав“ ЕАД с
адрес с.Аврен, ул:”Изгрев”
№ 10, Пламена Димитрова
Драганова, с адрес
с.Константиново,
обл.Варненска ул:”В.Левски
№ 42 и Станислав Стоянов
Драганов, с.Константиново,
ул:”В.Левски “ № 42,
относно допускане на ПУППРЗ за УПИ ХХІV-499,
кв.37 /ПИ03719.502.499/;
УПИ ХХV-298 кв.37/ПИ
03719.502.498/ и УПИ
ХХVІ-495 кв.37/ПИ
03719.502.495/ по КККР на
гр.Белослав, община
Белослав, обл.Варненска,
във връзка с обединяването
им в общ УПИ с ново
отреждане”За безвредни
производствени дейности и
магазин”

ПИ
27125.33.86
по КККР на
с.Езерово,
община

ПИ
27125.33.86
по КККР на
с.Езерово,
община

по
КККР
на
с.Езеров
о,

Решение № 262 от
протокол №
21/16.03.2017
год.на ОбСБелослав

заявление
вх.№
ДИПУ-1/09.01.2017
год. на “КПГ-Инвест
“ ООД с адрес за
кореспонденция:

9.

връзка
със
смяна Белослав,
предназначението
от обл.Варненск
НТП”Нива”
с а,
отреждането на същия за
“Станция
за
компресиран природен
газ,
сервиз,
административна сграда
и склад”

Белослав,
община
обл.Варненс Белосла
ка,
в,
обл.Вар
ненска,

ПУП-ПЗ
за
ПИ
03719.601.5 по КККР на
гр.Белослав,
община
Белослав,
обл.Варненска,
във
връзка
със
смяна
предназначението
от
НТП”друг
вид
земеделска
земя”
с
отреждането на същия за

ПИ
03719.601.5
по КККР на
гр.Белослав,
община
Белослав,
обл.Варненс
ка

ПИ
03719.601.5
по КККР на
гр.Белослав,
община
Белослав,
обл.Варненск
а

, ПИ
03719.60
1.5 по
КККР
на
гр.Белос
лав,
община
Белосла
в,

гр.Варна, ул:”Райко
Попович”
8,
представлявано
от
Иван
Димитров
Тодоров, с постоянен
адрес
гр.Варна,
ж.к.”Младост”
бл.141
относно
допускане на ПУППЗ
за
ПИ
27125.33.86 по КККР
на с.Езерово, община
Белослав,
обл.Варненска, във
връзка със смяна
предназначението от
НТП”Нива”
с
отреждането
на
същия за “Станция за
компресиран
природен газ, сервиз,
административна
сграда и склад”
Решение № 263 от
протокол №
21/16.03.2017
год.на ОбСБелослав

заявление
вх.№ДИПУ2/09.01.2017г.
на
Петър Павлов Колев
от
гр.Белослав,
ул.”Св.Св.Кирил и
Методий” № № 24
относно допускане
на ПУП-ПЗ за ПИ
03719.601.5 по КККР

“Складови дейности”

10
.

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV
и УПИ ХХV, кв.69 по
регулационния план на
гр.Белослав,
община
Белослав,
област
Варненска”
/
ПИ
03719.502.1944 по КККР
на гр.Белослав /, във
връзка с разделянето на
урегулирания поземлен
имот и преотреждането
на
новообразуваните
УПИ
за
“Жилищно
строителство”

обл.Вар
ненска

ПИ
03719.502.194
4 по КККР на
гр.Белослав /,

ПИ
03719.502.1
944 по
КККР на
гр.Белослав
/,

ПИ
03719.50
2.1944
по
КККР
на
гр.Белос
лав /,

на
гр.Белослав,
община
Белослав,
обл.Варненска, във
връзка със смяна
предназначението от
НТП”друг
вид
земеделска земя” с
отреждането
на
същия за “Складови
дейности”
Решение № 264 от
протокол №
21/16.03.2017
год.на ОбСБелослав

заявление
вх.№
ДИПУ-4/12.01.2017
год.
на
Деница
Тодорова-Директор
Дирекция “ИПСД”
Община
Белослав,
относно допускане
до ПУП-ПРЗ за УПИ
ХХІV и УПИ ХХV,
кв.69
по
регулационния план
на
гр.Белослав,
община
Белослав,
област Варненска” /
ПИ 03719.502.1944
по
КККР
на
гр.Белослав /, във
връзка с разделянето
на
урегулирания
поземлен имот
и
преотреждането на
новообразуваните
УПИ за “Жилищно

строителство”
11
.

ПУП-ПРЗ на УПИ ХІс. Разделна
“Културен дом, здравен
дом и библиотека” в
кв.11 по плана на с.
Разделна и разделянето
му на два нови УПИ за
нуждите на “Детски кът”
и -“Културен дом,
здравен дом и
библиотека”

с. Разделна

с.
Разделн
а

Решение № 265 от
протокол №
21/16.03.2017
год.на ОбСБелослав

докладна записка на
Кмета на с.Разделна
г-н Галин Георгиев,
вх.. № 1001/31.01.2017 год.
относно допускането
на ПУП-ПРЗ на УПИ
ХІ-“Културен дом,
здравен дом и
библиотека” в кв.11
по плана на с.
Разделна и
разделянето му на
два нови УПИ за
нуждите на “Детски
кът” и -“Културен
дом, здравен дом и
библиотека”

12
.

ПУП-ПЗ
за
ПИ
27125.12.11 по КККР на
с.Езерово,
община
Белослав,
обл.Варненска, местност
“Куртманлък”,
във
връзка със смяна статута
на земята за изграждане
на обект:
“База за подръжка и
сервиз на лекотоварна и
тежкотоварна
транспортна техника “

ПИ
27125.12.11
по КККР на
с.Езерово,
община
Белослав,
обл.Варненс
ка

ПИ
27125.12
.11 по
КККР
на
с.Езеров
о,
община
Белосла
в,
обл.Вар
ненска

Решение № 267 от
протокол №
21/16.03.2017
год.на ОбСБелослав

заявление
вх.№ДИПУ5/18.01.2017г.
на
“Пластхим-Т” АД с
адрес
гр.Тервел,
ул:”Хан Аспарух” №
97,
чрез
пълномощника
си
Мария
Русева
Атанасова, с адрес за
кореспонденция
бул:”Сливница” №
100, офис 3 относно

ПИ
27125.12.11
по КККР на
с.Езерово,
община
Белослав,
обл.Варненск
а

допускане на ПУППЗ
за
ПИ
27125.12.11 по КККР
на с.Езерово, община
Белослав,
обл.Варненска,
местност
“Куртманлък”, във
връзка със смяна
статута на земята за
изграждане
на
обект:
“База за подръжка и
сервиз
на
лекотоварна
и
тежкотоварна
транспортна техника
“
13

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ и
УПИ VІІ-209, кв.22 по
регулационния план на
с.Разделна,
община
Белослав, / във връзка с
обединяването им в общ
УПИ
и
преотреждането
на
новообразуваните УПИ
за “Търговска дейноставторемонтна
ралотилница,
гапаж,
вулканидатор , магазин
авточасти и магазин
стр.материали”
по

УПИ VІ и
УПИ VІІ209, кв.22 по
регулационни
я план на
с.Разделна,
община
Белослав,

УПИ VІ и
УПИ VІІ209, кв.22
по
регулацион
ния план на
с.Разделна,
община
Белослав,

/ УПИ
VІ и
УПИ
VІІ-209,
кв.22 по
регулац
ионния
план на
с.Раздел
на,
община
Белосла
в,,

Заповед №
350/19.05.2017
год. на Кмета
на Община
Белослав

заявление вх. №
ДИПУНТ1/13.04.2017 год. на
Цветелин Веселинов
Василев
от
гр.Белослав,
ул”Рила” № 9”а
относно допускане
до ПУП-ПРЗ за УПИ
VІ и УПИ VІІ-209,
кв.22
по
регулационния план
на
с.Разделна,
община Белослав, /
във
връзка
с

заявление
вх.
№
ДИПУНТ-1/13.04.2017
год.
на
Цветелин
Веселинов Василев от
гр.Белослав, ул”Рила” №
9”а”

обединяването им в
общ УПИ
и
преотреждането на
новообразуваните
УПИ за “Търговска
дейноставторемонтна
ралотилница, гапаж,
вулканидатор
,
магазин авточасти и
магазин
стр.материали”

14

ПУП-ПР за УПИ ХІІ1810,кв.36
по
регулационния план на
гр.Белослав,
община
Белослав, / във връзка с
разделянето им на два
нови пи по заявление
вх.
№
ДИПУ10/15.03.2017 год. на
ЕТСтойчо Михов-СМ-92
с адрес гр.Белослав, ул:”
Г.Бенковски “ № 1 и
ЕТ”Димитър
Михайлов”кв.”Младост ,
бл.1, вх.2,ет.4, ап.25

УПИ ХІІ1810,кв.36 по
регулационни
я план на
гр.Белослав,
община
Белослав, /

15

Допускане на ПУП-ПР на УПИ ХХVІІІУПИ ХХVІІІ-.209 в кв. 23 .209 в кв. 23 с
с идентификатор № 27125. идентификатор

УПИ ХІІ1810,кв.36
по
регулацион
ния план на
гр.Белослав,
община
Белослав, /
,

УПИ
ХІІ1810,кв.
36 по
регулац
ионния
план на
гр.Белос
лав,
община
Белосла
в, /
идентиф
икатор
03719.50
2.1810

Заповед №
432/21.06.2017
год. на Кмета
на Община
Белослав

заявление вх. №
ДИПУ-10/15.03.2017
год. на ЕТСтойчо
Михов-СМ-92
с
адрес
гр.Белослав,
ул:” Г.Бенковски “ №
1 и ЕТ”Димитър
Михайлов”кв.”Млад
ост , бл.1, вх.2,ет.4,
ап.25

УПИ
ХХVІІІ-.209
в кв. 23 с

УПИ
ХХVІІІ.209 в кв.

Заповед
със заявление вх. №
№501/24.07.201 ДИПУ-14/09.06.2017
Ерджан
7 год., на Кмета год. на

501.343 по КККР на с. № 27125.
Езерово, обл.Варненска
501.343 по
КККР на с.
Езерово,
обл.Варненска

идентификат
ор № 27125.
501.343 по
КККР на с.
Езерово,
обл.Варненск
а

23 с
на
Община
идентиф Белослав .
икатор №
27125.
501.343
по КККР
на с.
Езерово,
обл.Варн
енска

Алидов Мехмедов от
с.Езерово,
ул:”Крайбрежна “ № 7,
чрез
Нуржихан
Кадирова Мехмедова с
адрес
с.Езерово
ул:”Крайбрежна № 7,
относно

