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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С. ЧУПРЕНЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от  Ваньо Костадинов Костин 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

ОТНОСНО: Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и 

план за застрояване на ПИ 145007, от КВС на с.Репляна, общ.Чупрене, обл.Видин и 

промяна предназначението на земята. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

  

В община Чупрене е постъпило заявление вх.№193 от 06.02.2017 г. от 

„ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД с ЕИК 200280522  за разрешение за изработване на 

ПУП /Подробен устройствен план/. 

   Изготвянето на ПУП е с цел промяна на предназначението на земята – за  

«рекреация», касаещо част от поземлен имот с № 145007, от КВС на с.Репляна Община 

Чупрене. Имота е собственост на „ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД, девета категория с 

начин на трайно ползване - ливада. 

В средата на имота има съществуваща триетажна масивна сграда със ЗП 117,89 м2 и 

РЗП 333,74 м2 която също е собственост на „ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД. 

   Моля за Вашето решение за Изработване на подробен устройствен план - план 

за регулация и план за застрояване на част от ПИ 145007,  от КВС на с.Реплана 

общ.Чупрене, обл. Видин с цел промяна предназначението на земята в имота, съгласно 

приложеното Задание за изработване ПУП /ПЗ/ПР, както следва: 

 

1. „На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, 

Общинският съвет разрешава изработването на подробен устройствен план - 

план за регулация и план за застрояване на ПИ 145007 с площ 50,841дка,  от 

КВС на с.Репляна общ.Чупрене, обл. Видин, да се раздели на шест отделни 

имота – проектен имот №145010 с площ от 6333 кв.м да се урегулира „за 

рекреация”. За достъп до урегулирания имот да се предвиди да се урегулира 

проектен имот №145011 с площ 738 кв.м – с предназначение – улица за 

достъп до същия. Проектни имот с №№ 145009,145012ь145013 и 145014 да 

си останат за земеделска дейност.    

 

 

С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 


