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

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ОБЕКТА

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

КВ.
ПАР.

КВС

Заповед за
одобряване №

ПУП-Парцеларен план /ПУППП/ за обект “Изграждане на
нова кабелна линия 20кV за
захранване на трафопост тип
МТТ/находящ се
в ПИ
27125.2516
по
КККР
с.Езерово от съществуващ
ЖР стълб на ВЕЛ “Етър” , в
землището на с.Езерово ,
Община
Белоклав,
обл.Варненска, като вместо
“ПИ 27125.25.16” да се
чете”27125.25.19”,.

в ПИ 27125.2516
по КККР
с.Езерово от
съществуващ
ЖР стълб на
ВЕЛ “Етър” , в
землището на
с.Езерово ,
Община
Белоклав,
обл.Варненска

в ПИ
27125.2516 по
КККР
с.Езерово от
съществуващ
ЖР стълб на
ВЕЛ “Етър” , в
землището на
с.Езерово ,
Община
Белоклав,
обл.Варненска

КККР
с.Езерово

№ 243/от
протокол №
19/19.01.2017
год. на
Общински
съвет-Белолав

ПУП-ПЗ /като част от
КПИИ/ на ПИ 017017 в
землището на с.Разделна ,
обл.Варненска, с нов
изентификатор 61741.17.17
КККР на с.Разделназа

ПИ 017017 в
землището на
с.Разделна ,
обл.Варненска, с
нов
изентификатор

ПИ 017017 в
землището на
с.Разделна ,
обл.Варненска
, с нов
изентификато

КККР на
с.Разделна
,
обл.Варне
нска

Заповед №
168/14.03.2017 год.

Заявление №......
Решение
№
т.
№..................... от ЕСУТ/
............ протокол...........
№/......дата...........

ДИПУ-14/3/12.07.2016
год.на
“Агромаркет
Интернешънъл” ООД с
адрес
за
кореспонденция
гр.Варна, ул:” Кирил и
Методий”
№
73”а”относно
одобряване
и
обявяване на ПУП-ПП
за
обект:”Трафопост
тип
МТТ
в
ПИ
27125.25.19 по КККР
с.Езерово
,общ
Белослав,
обл.Варненска и нова
кабелна линия 20кV от
съществуващ
Ж.Р.стълб на ВЕЛ
извод”ЕТЪР”
до
трафопост”
заявление вх. № РДИК1/2/22.11.2016 год. на
БГ”Екоферма” ООД

ЗАБЕЛЕЖ-КА

поправка

Заповед за
одобряване
№

“Животновъдна ферма” за
изграждане на
обект;”Овцевъден комплекс
за овце и техните приплоди”
3.

ПУП-ПЗ

на

61741.17.17
КККР на
с.Разделназа

ПИ ПИ 000168 /с

000168
/с
нов
идентификационен
№
61741.18.17 по КККР на
с.Разделна,
община
Белослав,
обл.Варненска–одобрена
със заповед № РД-18110/15.12.2016 год. на
Директора на АГКК/“За складово и силозно
стопанство-за
производствена база за
съхранение, чистене и
сушене на зърно и
маслодайни култури”

нов
идентификац
ионен №
61741.18.17
по КККР на
с.Разделна,
община
Белослав,

р 61741.17.17
КККР на
с.Разделназа

ПИ 000168

/с нов
идентифика
ционен №
61741.18.17
по КККР на
с.Разделна,
община
Белослав,

с.Раздел
на,
община
Белосла
в,

Заповед № 155 от
14.03.2017

заявление
вх.№
вх.№ДИПУ27/2/10.01.2017г. на
“Олива” АД със
седалище и адрес на
управление:
гр.Кнежа
обл.Плевен,
ул:”Марин
Боев”
№1, чрез Милен
Дончев Милетиев, с
адрес: гр.София, Ж.К
“Захарна фабрика”
124,
относно
одобряване
и
обявяване на ПУППЗ на ПИ 000168 /с
нов
идентификационен
№ 61741.18.17 по
КККР на с.Разделна,
община
Белослав,
обл.Варненска–
одобрена със заповед
№
РД-18110/15.12.2016 год.
на Директора на
АГКК/- “За складово
и
силозно
стопанство-за

производствена база
за
съхранение,чистене
и сушене на зърно и
маслодайни култури.
4

5.

Подробния устройствен план
е
неразделна
част
от
Комплексен
проект за
инвестиционна инициатива за
строеж на обект; “Изместване
на съществуваща въздушна
електропроводна линия/ВЕЛ/
20КV,
извод
“Роса”,преминаваща през ПИ
27125.15.441
местност”Чалътърла”,
по
КККР на с.Езерово, Община
Белослав, обл.Варненска.

ПИ 27125.15.441
местност”Чалът
ърла”, по КККР
на с.Езерово,
Община
Белослав,
обл.Варненска.

Подробен устройствен
план-план за регулация
/ПУП-ПР/ на УПИ VІ-424

УПИ VІ-424
кв.33
/идентичен с
ПИ
03719.502.424
/ по КККР
на
гр.Белослав

кв.33 /идентичен с ПИ
03719.502.424/ по
КККР на гр.Белослав и
разделянето му на два
нови УПИ ХІХ-424 и
ХХ-424-

ПИ
27125.15.441
местност”Чал
ътърла”, по
КККР на
с.Езерово,
Община
Белослав,
обл.Варненска
.

КККР
с.Езерово,
Община
Белослав,
обл.Варне
нска

УПИ VІ-424
кв.33
/идентичен
с ПИ
03719.502.4
24/ по
КККР на
гр.Белослав

КККР
на
гр.Белос
лав

Решение № 266/ от
протокол №
21/16.03.2017 год.
на Общински
съвет –Белослав

Заявление вх.№
ДИПУ-14/20.08.2015
год.
“Агромаркет
Интернешънъл” ООД,
ул:”Кирил
и
Методий”№73
гр.Варна
за
изработване
на
Подробния устройствен
план е неразделна част от
Комплексен проект за
инвестиционна
инициатива за строеж на
обект; “Изместване на
съществуваща въздушна
електропроводна
линия/ВЕЛ/ 20КV, извод
“Роса”,преминаваща през
ПИ
27125.15.441
местност”Чалътърла”, по
КККР
на
с.Езерово,
Община
Белослав,
обл.Варненска

Заповед № 349/
19.05.2017 год на
Кмета на Община
Белослав

заявление
с
вх.№ДИПУ26/2/17.01.2017г. на
Никола
Богданов
Колев
от
гр.Белослав, ул”Иван
Вазов“ № 10, Бисер
Христов
Атанасов

6.

ПУП-ПЗ на ПИ

ПИ

ПИ

27125.17.25 по КККР на
с.Езерово, във връзка
със смяна
предназначението от
НТП”Нива” за нуждите
на “Логистичен център
/за съхранение на
пакетирани хранителни
и нехранителни стоки “

27125.17.25
по КККР на
с.Езерово,

27125.17.25
по КККР на
с.Езерово,

КККР
на
с.Езеров
о,

от
гр.Белослав,
бл.22, вх.Б, ап.20,
ет.2, Ани Христова
Парашкевова
от
с.Константиново,
ул”Средна гора“ №
29 , Христо Атанасов
Маринов
гр.Белослав,
ул:”Иван Вазов” №
10,
относно
одобряване
и
обявяване на ПУППР
на
ПИ
03719.502.424,
находящ
се
на
ул:”Иван Вазов” №
10 гр.Белослав и
разделянето му на
два нови УПИ-със
запазване
на
отреждането
348/19.05.2017 год. заявление
на Кмета на
вх.№ДИПУОбщина Белослав
4/4/01.12.2016г. на
“Бе Ге Реал
Консулт” ЕООД –
Варна ” със
седалище и адрес на
управление: ул:”
Мир”, ет.7,ап.19 чрез
управител Димитър
Тодоров Димитров,
за одобряване и

7.

Подробен устройствен
план-план за регулация
/ПУП-ПР/ на УПИ ХХ212 и ХХІ-213 , кв.25 по
плана на с.Разделна,
сливането им в един общ
УПИ ХХVІІІ-212,213 със
запазване имотните
граници като
регулационни,
ликвидирането на УПИ Х16,; ХІ-16,;ХV-13,;ХVІ-13
;ХVІІ-11; VІ-221 и
създаването на нови УПИ;
ХХІІ-221,ХХІІІ-16,ХХІV16,ХХV-13,ХХVІ-13
ХХVІІ-11,

плана на
с.Разделна

плана на
с.Разделна

обявяване на
Подробен
устройствен план/ПЗ/План за
застрояване на ПИ
27125.17.25 по
КККР на с.Езерово,
във връзка със смяна
предназначението от
НТП”Нива” за
нуждите на
“Логистичен център
/за съхранение на
пакетирани
хранителни и
нехранителни
стоки“,
433/21.06.2017
год.
плана на
заявление
с.Разделн на Кмета на
вх.№ДИПУа

Община Белослав

14/2/27.03.2017 год. на
Ваня Илиева Иванова
от
гр.Варна,
ул:”Лазурна“ № 5 и
Борислав Радославов
Борисов от гр.Варна,
ул:” Плевен“ № 18,
относно одобряване и
обявяване на ПУП-ПР
на кв. 25 , УПИ ХХ212 и ХХІ-213 ,
сливането им в един
общ УПИ ХХVІІІ212,213 кв. 25 и
запазване на имотните
граници
като

регулационни .

8

Подробен устройствен план ПЗ на ПИ 03719.714. 15 по
КККР на гр.Белослав, “За
изграждане на оранжерии за
зеленчукопроизводство”

ПИ 03719.714.
15 по КККР на
гр.Белослав, “За
изграждане на
оранжерии за
зеленчукопроизв
одство”

ПИ 03719.714.
15 по КККР на
гр.Белослав,
“За
изграждане на
оранжерии за
зеленчукопрои
зводство”

КККР на
гр.Белосл
ав

със заповед
№499/24.07.2017
год. на Кмета на
Община Белослав

заявление вх.№ДИПУ7/2/25.04.2017 год. на
Кремена Данаилова
Стоянова от с.
Константиново ,
обл.Варненска,
ул:”В.Левски “ № 42 за
одобряване на Подробен
устройствен план-ПЗ на
ПИ 03719.714.15 по
КККР на гр.Белослав,
общ.Белослав,
обл.Варненска “За
изграждане на оранжерии
за
зеленчукопроизводство”

9

ПУП-ПРЗ на ХХІV-499 кв. 37
по плана на гр.Белослав /ПИ
03719.502.499; УПИ ХХV-498
кв.37 по плана на
гр.Белослав /ПИ
03719.502.498; УПИ ХХVІ495 кв.37 по плана на гр.
Белослав/ПИ 03719.502.495/
и преотреждането му от
“Жил.строителство” за “За
безвредни производствени
дейности и магазин”

ХХІV-499 кв. 37
по плана на
гр.Белослав /ПИ
03719.502.499;
УПИ ХХV-498
кв.37 по плана
на гр.Белослав
/ПИ
03719.502.498;
УПИ ХХVІ-495
кв.37 по плана
на гр.
Белослав/ПИ
03719.502.495

по плана на
гр.Белослав
/ПИ
03719.502.499;
УПИ ХХV498 кв.37 по
плана на
гр.Белослав/П
И
03719.502.498;
УПИ ХХVІ495 кв.37 по
плана на гр.
Белослав/ПИ
03719.502.495
КККРБелослав

По
регулацио
нния план
на гр.
Белослав;
по КККРБелослав

заповед
№500/24.07.201
7 год. на Кмета
на Община
Белослав

заявление вх.№ДИПУ6/2/05.04.2017 год. на
“Денислав“ ЕАД с
адрес с. Аврен ,
ул:”Изгрев” №
10,Кремена Данаилова
Драганова
,с.Константиново, ул:”
В.Левски “ № 42,
Пламена Димитрова
Драганова,
ул:”В.Левски “ № 42,
Станислав Стоянов
Драганов от
с.Константиново,
ул”В.Левски “ 42 , за

одобряване на
Подробен
устройствен план-

ПУП-ПРЗ на УПИ
ХХІV-499 кв. 37 по
регулационния план на
гр.Белослав /ПИ
03719.502.499 по
КККР на гр.Белослав;
УПИ ХХV-498 кв.37
по регулационния
план на гр.Белослав
/ПИ 03719.502.498по
КККР гр.Белослав;
УПИ ХХVІ-495 кв.37
по регулационния план
на гр. Белослав/ПИ
03719.502.495 по
КККР на гр.Белослав/
и обединяването им в
един общ УПИ
ХХХVІ-499,498,495 в
кв.37 по
регулационния план
на гр.Белослав, с
преотреждането му от
“Жил.строителство” за
“За безвредни
производствени
дейности и магазин
10

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

УПИ ХІ“Културен дом,
здравен дом и
библиотека” в
кв.11 по плана
на с. Разделна,
общ.Белослав,

УПИ ХІ“Културен
дом, здравен
дом и
библиотека”
в кв.11 по
плана на с.
Разделна,
общ.Белосла
в,

по плана
на с.
Разделна,
общ.Бело
слав,

заповед
№502/24.07.201
7 год. на Кмета
на Община
Белослав е
одобрен ПУППРЗ на УПИ
ХІ-“Културен
дом, здравен

Докладна записка с
вх.№1001/31.01.2017 год.на
Кмета на с.Разделна Галин Георгиев,
относно разделянето
на УПИ ХІ
"Културен дом,
здравен дом и

библиотека”

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”

библиотека» и
“Детски кът"

