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Договор 4900/30.01.2015 г. Актуализация на идеен проект и изработване 

на Подробен устройствен план, План за регулация и застрояване и 
Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по 

проект: „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – 
София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък 

Видин – Медковец“ 
Държава България 
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ИНФРАСТРУКТУРА” 

Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите 
на техническия проект по настоящия проект се извършва от фирма: 

ЕТ Ел Транс Инженеринг - ВМ 
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Подобект: землище: с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778, общ. Димово, 
обл. Монтана 

Съдържа: 

Задача 7.2   
Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване на нова гара Воднянци, попадаща в 
землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Монтана 

Фаза: Окончателен проект 
Част: ПУП 
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ОПИС – СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

1. Титулна страница 

2. Копия от документи за проектантска правоспособност 

3. Информационна страница 

4. Опис – съдържание 

5. Обяснителна записка 

6. Регистър на засегнатите имоти и площи за отчуждаване 

7.  Баланси на територията 

- Баланс на територията по начин на трайно ползване (НТП) 

- Баланс на територията по вид собственост 

- Баланс на територията по предназначение 

- Баланс на територията по категория на земята 

8. Рекапитулация на площите за отчуждаване 

9. Регистър с координатите на точки от новоформиран УПИ I за жп гара, кв.59 

10.  Чертеж 1 – Проект за ПУП-ПР за УПИ I-за жп гара, кв. 59 - М 1:1000 

11. Чертеж 2 – Проект за ПУП-ПЗ за УПИ I-за жп гара, кв. 59 - М 1:1000 

12. Чертеж 3 – План-схема на водоснабдяване и канализация за УПИ I-за жп гара, 

кв. 59 - М1:1000 

13. Чертеж 4 – План-схема на електроснабдяване за УПИ I-за жп гара, кв. 59 - М 

1:1000 

14. Чертеж 5 – Cхема на осигуряване на захранване на електро и ВиК мрежите за 

УПИ I-за жп гара, кв. 59 - М 1:5000 

15. Чертеж 6 – Cхема на осигуряване на достъп и включване в съществуващи 

пътища - М 1:5000 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 
 

към Проект за 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ 

 
на нова гара Воднянци, попадаща в землището на с. Воднянци, общ. Димово, 

обл.Видин 
 

ОБЕКТ: Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план, 
План за регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект на 
жп участък Видин – Медковец по проект: „Проектиране на строителство на 
железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка 
на железопътен участък Видин – Медковец“ 

 
ЧАСТ: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  
 
ФАЗА: ОКОНЧАТЕЛЕН  ПРОЕКТ 
 

На основание §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и §1 от 
Допълнителните разпоредби от Закона за държавната собственост железопътната 
линия Видин - София е обект с национално значение (обявен за такъв с решение на 
Министерски съвет № 509/08.07.2011г.).  

Същата представлява част от европейски коридор IV: Дрезден/ Нюрнберг – 
Прага – Виена/ Братислава – Гьор – Будапеща -  Арад – Констанца/ Крайова – София 
– Пловдив/ Солун – Истанбул.  

Попадащите в обхвата на проекта имоти са необходими за изграждане на 
национален обект, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за 
устройство на територията. Съгласно чл. 33, ал.4 от Закона за държавната 
собственост отчуждените за задоволяване на държавни нужди имоти стават публична 
държавна собственост. 

Изработването на проекта за Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване (ПУП-ПРЗ) е във връзка с реализирането на обект „Проектиране на 
строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и 
подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“.  

Проектът е изготвен съгласно Заповед № РД-02-15-19/02.03.16г. на заместник-
министъра на регионалното развитие и благоустройство и  одобрено задание по чл. 
125 от ЗУТ. 

Проектната разработка включва неурегулирани поземлени имоти, земеделска 
територия, в землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин и засегнати от 
трасето на железопътната линия от км 111+521 до км 111+600. Изготвена е въз основа 
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на актуални данни от КВС. След преобразуване на КВС в КККР, проектът е преработен 
на база на актуални данни от КККР. 

Основната цел на проекта е осигуряване и урегулиране на необходимите 
площи за изграждане на нова железопътна гара Воднянци. 

 
I. ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ 

 
Проектът за подробен устройствен план - план за регулация  (ПУП-ПР) е 

направен на базата на данни от актуалната карта на възстановената собственост и на 
база на технически проект за обект Актуализация на идеен проект и подготовка за 
строителство на железопътен участък Видин-Медковец по проект „Проектиране на 
строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта и 
подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”, Обособена позиция 2: 
Актуализация на идеен проект и изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проект 
за жп участък Видин-Медковец. 

В землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, новопроектираното 
трасе на железопътната линия преминава през неурегулирана територия. За 
осигуряване на необходимата територия за изграждане на проектното трасе извън 
обхвата на гарата е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-
ПП).  

Проектът за ПУП-ПР е изработен за територията на нова гара Воднянци.  
С писмо от община Димово с изходящ № УТ-7000-105/1/13.12.17г. e 

предоставен номер на квартал. 
Проектът за ПУП-ПР формира нов квартал с № 59 и нов урегулиран поземлен 

имот (УПИ) I, с отреждане за жп гара.  
Към проекта за ПУП - ПР са изготвени: 
- Регистър на засегнатите имоти и площите за отчуждаване;  
- Баланс на територията по начин на трайно ползване (НТП); 
- Баланс на територията по вид собственост; 
- Баланс на територията по предназначение; 
- Баланс на територията по категория на земята. 
- Рекапитулация на площите за отчуждаване; 
- Регистър с координатите на точки от новоформиран УПИ I за жп гара, кв.59. 

 
ПУП – ПР е изчертан в М 1:1000 върху един лист. 
Изготвеният чертеж съдържа: 
- Имоти от актуална КК в обхвата на разработката - в черен  цвят; 
- Проектна ос и километраж на  новопроектираната железопътна линия - в 

светло лилав цвят; 
- Границата за отчуждаване и границата, показваща различното 

предназначение на отчуждаваните площи според проект за ПУП-ПП - в 
тъмно лилав цвят. 
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Проектът е  изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от 
14 юни 2001г. (последно изменение от 10.02.2015г.) за обема и съдържанието на 
устройствените планове. 
 

II. ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ 
Проектът за подробен устройствен план - план за застрояване  (ПУП-ПЗ) е 

направен на базата на изработения технически проект за проект „Проектиране на 
строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и 
подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“. и изготвен ПУП – ПР за 
територията на нова гара Воднянци, в настоящата документация. 

Нова гара Воднянци  ще се разположи в неурегулирана територия, в 
землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин, през която преминава 
новопроектираното трасе на железопътната линия. 

Със стартиране на процедура за проектиране и изграждане на Нова гара 
Воднянци, Изпълнителят е изготвил проект за застроително решение, с конкретното 
разположение и ситуационни параметри на сградата и необходимите площи и 
съоръжения около нея.   

С одобрения инвестиционен проект е определена необходимата площ и 
разположение на застройката, съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003 год.за правила и 
норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Подробният устройствен план – ПРЗ, има за задача да насочи териториално 
предвижданията на Застроителното решение за изграждане на железопътната гара, 
като създаде устройствена основа и специфицира устройствените мерки за 
изграждане на техническата инфраструктура на обекта. 

С Подробния устройствен план се определя устройствена територия  - Терени 
за транспортна инфраструктура (Тти). 

С писмо от община Димово с изходящ № УТ-7000-105/1/13.12.17г. e 
предоставен номер на квартал. 

Проектът за ПУП-ПР формира нов квартал с № 59 и нов урегулиран поземлен 
имот (УПИ) I, с отреждане за жп гара.  

Устройствените зони за ж.п. инфраструктура и за транспортна инфраструктура, 
не се нормират с градоустройствени параметри. Бъдещо застрояване в тях да се 
предвижда в съотвествие с действащите санитарно – хигиенни и противопожарни 
изисквания. 

 
ПУП – ПЗ е представен в М 1:1000 върху един лист. 
 
Изготвеният чертеж съдържа: 
- Имоти от актуална КК в обхвата на разработката - в черен  цвят; 
- Проектна ос и километраж на  новопроектираната железопътна линия - в 

черен цвят; 
- Границата за отчуждаване и границата, показваща различното 

предназначение на отчуждаваните площи според проект за ПУП-ПП - в черен цвят. 
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Проектът е  изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 от 
14 юни 2001г. (последно изменение от 10.02.2015г.) за обема и съдържанието на 
устройствените планове. 

 
III. ПЛАН - СХЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
План – схемите на техническата инфраструктура са изготвени на базата на 

данни от: 
- Aктуалната кадастрална карта на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин; 
- Технически проект за обект Актуализация на идеен проект и подготовка за 

строителство на железопътен участък Видин-Медковец по проект 
„Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: 
Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-
Медковец”, Обособена позиция 2: Актуализация на идеен проект и 
изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проект за жп участък Видин-
Медковец; 

- Проект за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец за питейно-
битово водоснабдяване, противопожарни и други цели на нова гара 
Воднянци; 

- Проект за водоснабдяване и канализация на приемното здание на нова гара 
Воднянци; 

- Проект за електрозахранване на нова гара Воднянци; 
- Проект за външно ел. захранване на нетягови консуматори; 
- Технически проект за нов асфалтов път Г9, осугуряващ достъп до нова гара 

Воднянци; 
- Технически проект за нов обслужващ път от км 111+650 до жп км 112+075; 
- Технически проект за реконстукция на съществуващ електропровод (ВЛ) 20 

kV „Рациария” при жп км 113+302; 
 
Ha територията на УПИ I - за жп гара и в близост до него няма изградени 

водопроводна и канализационна мрежа. Водоснабдяването се осигурява чрез тръбен 
кладенец (сондаж). От него водата постъпва в резервоар за питейно-битови и 
противопожарни нужди, откъдето се подава към сградната водопроводна инсталация 
и към противопожарния площадков водопровод. Проектирана е канализационна 
мрежа (дъждовна и битова канализация). Заустването на отпадъчните води от 
приемното здание на нова гара Воднянци става в изгребна яма, а дъждовните води се 
отвеждат към площадкова канализация за дъждовни води. 

Ha територията на УПИ I - за жп гара няма изградена електрическа мрежа. В 
техническия проект за нова гара Воднянци е предвидено изграждане на трафопост в 
приемното здание на гарата. Неговото захранване с електричество се осъществява 
посредством изградената за нуждите на железопътната инфраструктура електрическа 
мрежа. Включването към съществуващата електропреносна мрежа става във ВЛ 20 
kV„Рациария” при км 113+291 (съгласно изискванията дадени със становище 
No1201962535/2015год. на електроразпределителното дружество действащо на 
територията на новата гара („ЧЕЗ България” ЕАД)). 
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За осигуряване на достъп до нова жп гара Воднянци е изработен проект за нов 
асфалтов път (Г9) осигуряващ връзка със съществуващ републикански път III-1142. 
Проектът на железопътната линия предвижда и изграждане на пътни връзки със 
съществуващ селскостопански път . 

От жп км 111+650 до жп км 112+075 е проектиран нов еднолентов път с цел да 
обслужва участъка от нов асфалтов път (Г9), представляващ връзка между гара 
Воднянци и съществуващ републикански път III-1142, до новопроектирано обръщало 
при жп км 112+075.  

 
Изготвени са следните схеми: 
- план-схема на водоснабдяване и канализация в М 1:1000; 
- план-схема на електроснабдяване в М 1:1000; 
- схема на осигуряване на захранване на електро и ВиК мрежите в М 1:5000; 
- схема на осигуряване на достъп и включване в съществуващи пътища М 

1:5000. 
 
 
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ БЕДСТВИЯ КВАРТАЛИ И ПОЗЕМЛЕНИ 

ИМОТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪОБРАЗНО КАРТИТЕ, ИЗГОТВЕНИ ПО РЕДА НА 
НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 6, АЛ. 2 И ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ 
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И НАЧИН НА УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА 

Община Димово е предоставила изготвения във връзка с чл.6, ал.2 от Закона 
за защита при бедствия Общински план за защита при бедствия. В него като най-
характернии и възможни бедствия са посочени наводнения, земетресения, 
снегонавявания, обледявания, свлачища, масови горски пожари, а най-характерни и 
възможни аварии са тези в обектите и фирмите работещи с промишлени отрови и в 
други предприятия, в които биха възникнали силни взривове и пожари свързани с 
отделянето на токсични газове. Община Димово е застрашена и от аварии с 
трансграничен характер, както и от авария в АЕЦ „Козлодуй“. 

Във връзка с това са предприети следните превантивни мерки: 

- Проектът е съобразен с плана за управление на риска от наводнение. С писмо 
изх.№ 4197 от 03.09.2016г Басейнова дирекция „Дунавски район“, е констатирала, 
че предвидените в техническия проект за железопътен участък Видин Медковец 
дейности не са в противоречие с целите за опазване на околната среда заложени 
в плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010г-2015г и 2016г-2021г. 
и с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от 
наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, 
стопанска дейност, околна среда и културното наследство към ПУРН 2016г-2021г.  

Община Димово не попада в Район със значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН). 
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- Проектът е изготвен в съответствие с нормите за проектиране в земетръсни 
райони. 

- Изготвен е план за поддържане в готовност на хора и техника за бързо реагиране 
при снегонавявания и отстраняване на повреди при обледяване, както и при 
възникване на масови горски пожари. 

- Съгласно предоставената информация с писмо изх.№82/18.05.2015г. от 
„Геозащита Плевен“ ЕООД, на територията на община Димово няма регистрирани 
свлачища, през които да преминава проектното железопътно трасе. 

- Техническия проект, въз основа на който е изготвена настоящата разработка е 
съгласуван от ГД „ПБЗН“ с писмо рег №1983пс-42, екз №2/30.08.2019г. Със 
становището е констатирано, че инвестиционния проект съответства на 
изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност. 

- С писмо изх. 44-00-64/27.07.2018г. МОСВ е предоставило информация, че в 
близост до терените в обхвата на плановете не се намират 
предприятия/съоръжения, класифицирани по реда на глава 7, раздел I на ЗООС. 

 

Съставили: 

 
 
 
 
 

………………………………                             .................................. 
                      арх.. М. Бошнакова                                                      инж. В. Петрова  
 

 
 
 
 
 

 
 

................................... 
инж. Пл. Моновска 
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Авторски колектив на лицата, участвали в проектирането: 

 
 

 

Проектант Документ за 
правоспособност Подпис 

арх. Магдалена Николаева Бошнакова 
Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност, 
регистрационен № 00515 

 

инж. Валерия Георгиева Петрова 

Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност 
по част/и геодезия, приложна 
геодезия, вертикално 
планиране, трасировъчни 
проекти и планове, планове за 
регулация, регистрационен № 
42556 

 

инж. Пламена Веселинова Моновска 

Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност 
по част/и геодезия, приложна 
геодезия, вертикално 
планиране, трасировъчни 
проекти и планове, планове за 
регулация, регистрационен № 
42952 
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Кадастрална координатна система 2005

общинска 
собственост

държавна 
собственост

ЗЛАТКА ГЕНКОВА 
БОЖИНОВА 2307273275 гр.Лом, ул.РАЙКО 

ДАСКАЛОВ №11 1/3

РУЖКА ГЕНКОВА 
ПАВЛОВА 3204083217

с.Дондуково, 
ул.ХАДЖИ 

ДИМИТЪР №5
1/3

ВЕНЕЛИН 
ГЕНКОВ 

ГЕОРГИЕВ
3604053276 гр.Варна 1/3

2 11778.32.2 032002 Земеделска 
територия Нива РАЗДОЛЦИ III 32.505 0.048 32.457 Частна

ДРАГОМИР 
КИРИЛОВ 
ИВАНОВ

8511073207
гр.София, 

ул.Проф.Борис 
Йоцов №14

Нотариален акт за продажба на 
земеделска земя № 156, 

27.12.2016, том 8, дело 859, 
рег.2987; КМЕТСТВО 

С.ВОДНЯНЦИ

от остатъчната площ на 
имота с ПУП-ПП се 

отчуждават 
допълнително 7.824 дка

3 11778.32.24 032024 Земеделска 
територия Нива РАЗДОЛЦИ III 18.004 0.019 17.985 Частна

МЛАДЕН 
АНДРЕЕВ 
НИКОЛОВ

0703101767 с.Воднянци

Решение на ПК по чл.17, ал.1 от 
ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за 
възстановяване на правото на 

собственост с план за 
земеразделяне № 00050, 

16.07.1997, том , дело , рег.; 
ОС"ЗГ" - ДИМОВО

от остатъчната площ на 
имота с ПУП-ПП се 

отчуждават 
допълнително 1.161 дка

4 11778.32.31 032031 Земеделска 
територия

За 
селскостоп., 

горски, 
ведомствен 

път

РАЗДОЛЦИ 0 19.807 0.136 19.671 Общинска 
публична

ОБЩИНА 
ДИМОВО 9996_0005698975 с.Воднянци

Решение на ПК по чл.17, ал.1 от 
ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за 
възстановяване на правото на 

собственост с план за 
земеразделяне № 00050, 

16.07.1997, том , дело , рег.; 
ОС"ЗГ" - ДИМОВО

от остатъчната площ на 
имота с ПУП-ПП се 

отчуждават 
допълнително 2.373 дка

4 бр. имоти 88.822 3.855 0.136 0.000 84.831

Нотариален акт за собственост 
върху недвижим имот, придобит 

по наследство № 1477, 
10.06.1998, том 1, дело 1507, 

рег.; РАЙОНЕН СЪД 
БЕЛОГРАДЧИК

от остатъчната площ на 
имота с ПУП-ПП се 

отчуждават 
допълнително 6.042 дка

14.718 Частна

Общо:

Площ на имотите, които се 
отнемат без обезщетяване  

/дка/Площ за 
отчуждаване 

/дка/

 Стар № от 
КВС 

3.7881 032001 Земеделска 
територия Нива РАЗДОЛЦИ III 18.506

Вид територия

11778.32.1

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци, 
попадаща в землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин

Местност
Начин на 
трайно 

ползване

Ка
те

го
ри

я

Вид 
собственост

Площ на 
имота 
/дка/ И

д.
 ч

ас
т

Адрес на 
собственика

Собственик /име, 
презиме, 
фамилия/

Остатъчна 
площ  /дка/ ЗабележкаДокумент за собственостРегистр.№/ 

ЕГН/Вх.№
Номер 
по ред

Регистър на засегнатите имоти и площи за отчуждаване

 Имот № от 
КK
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общинска 
собственост

държавна 
собственост

1 Нива 3 69.015 3.855 0.000 0.000

2 За селскостоп., горски, 
ведомствен път 1 19.807 0.000 0.136 0.000

ВСИЧКО: 3 88.822 3.855 0.136 0.000

общинска 
собственост

държавна 
собственост

1 Частна 3 69.015 3.855 0.000 0.000

2 Общинска публична 1 19.807 0.000 0.136 0.000

ВСИЧКО: 4 88.822 3.855 0.136 0.000

общинска 
собственост

държавна 
собственост

1 Земеделска територия 4 88.822 3.855 0.136 0.000

ВСИЧКО: 4 88.822 3.855 0.136 0.000

общинска 
собственост

държавна 
собственост

1 III Трета 3 69.015 3.855 0.000 0.000

2 Без категория 1 19.807 0.000 0.136 0.000

ВСИЧКО: 4 88.822 3.855 0.136 0.000

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване на нова гара Воднянци, попадаща в землището на с. 

Воднянци, общ. Димово, обл. Видин

 БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

№
Начин на трайно 

ползване на 
територията

Брой 
имоти Площ /дка/

Площ за 
отчуждаване  

/дка/

Площ на имотите, които се 
отнемат без обезщетяване  /дка/

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ

№ Вид собственост Брой 
имоти Площ /дка/

Площ за 
отчуждаване  

/дка/

Площ на имотите, които се 
отнемат без обезщетяване  /дка/

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

№
Трайно 

предназначение на 
територията

Брой 
имоти Площ /дка/

Площ за 
отчуждаване  

/дка/

Площ на имотите, които се 
отнемат без обезщетяване  /дка/

 БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО КАТЕГОРИЯ НА ЗЕМЯТА

№ Категория на земята Брой 
имоти Площ /дка/

Площ за 
отчуждаване  

/дка/

Площ на имотите, които се 
отнемат без обезщетяване  /дка/
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Брой 
имоти

Площ /дка/
Брой 

имоти
Площ /дка/

Брой 
имоти

Площ /дка/
Брой 

имоти
Площ /дка/

Брой 
имоти

Площ /дка/

с. Воднянци,    
ЕКАТТЕ 11778 4 3 3.855 1 0.136 0 0.000 4 3.991 0 0.000

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци, 
попадаща в землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин

Територия за отчуждаване и отнемане без обезщетяване Територия , подлежаща на промяна на 
предназначението

Рекапитулация на площите, подлежащи на промяна на предназначението, в т.ч. 
отчуждаване

Землище, ЕКАТТЕ

Имоти, земеделска 
територия, 

подлежащи на 
промяна на 

предназначението

Имоти, горска 
територия, 

подлежащи на 
промяна на 

предназначението

Брой 
засегнати 

имоти

Имоти за 
отчуждаване

Имоти общинска 
собственост, 

които се отнемат 
без обезщетяване

Имоти държавна 
собственост, 

които се отнемат 
без обезщетяване 
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Регистър с координатите на точки от новоформираното  
УПИ I за жп гара, кв. 59 

 
Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара 

Воднянци, попадаща в землището на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин 
 

 
 

            Кадастрална координатна система 2005 
 

 № X[m] Y[m] 

1 4845590.42 289269.41 

2 4845566.45 289317.45 

3 4845554.52 289311.49 

4 4845546.77 289327.01 

5 4845541.04 289324.15 

6 4845545.10 289316.01 

7 4845509.45 289298.23 

8 4845539.81 289235.69 

9 4845578.96 289255.22 

10 4845575.58 289262.01 

11 4845590.42 289269.41 



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт"

ОБЕДИНЕНИЕ CE-22

 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДП"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

И
з
п
ъ
л
н
и
т
е
л
:

В
ъ
з
л
о
ж
и
т
е
л
:

Договор 4900/30.01.2015 г. Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план , План за

регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект :

„Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на

железопътен участък Видин – Медковец“

Р-л екип:

Име:  Подпис: 

Код на чертеж: 

Лист: 1/1Проектант:

инж. В. Михайловски

Дата:

Фаза:
Участък: Видин - Медковец

Част:

Ревизия:

Мащаб: 1:1000

Водещ проектант:

/инж. Т. Георгиев/

Землище: с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778

Окончателен проект

10.2019г.

ПУП

3

CE22-VM-UPS-00-221-3T

общ. Димово, обл. Монтана

Съдържа: Координатна система : ККС 2005Проект за ПУП -ПР за УПИ I-за жп гара, кв.59

инж. В. Петрова

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци , попадаща в

землището на с .Воднянци, общ. Димово, обл. Видин





Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт"

ОБЕДИНЕНИЕ CE-22

 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДП"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
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Договор 4900/30.01.2015 г. Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план , План за

регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект :

„Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на

железопътен участък Видин – Медковец“

Р-л екип:

Име:  Подпис: 

Код на чертеж: 

Лист: 1/1Проектант:

инж. В. Михайловски

Дата:

Фаза:
Участък: Видин - Медковец

Част:

Ревизия:

Мащаб: 1:1000

Водещ проектант:

/инж. Т. Георгиев/

Землище: с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778

Окончателен проект

10.2019г.

ПУП

3

CE22-VM-UPS-00-223-3T

общ. Димово, обл. Монтана

Съдържа:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци , попадаща в

землището на с .Воднянци, общ. Димово, обл. Монтана

Координатна система : ККС 2005

План-схема на водоснабдяване и канализация  за УПИ I-за жп гара, кв. 56

ЛЕГЕНДА

битова канализация тръби от PVC

ревизионна шахта

водопровод за питейно-битови нужди тръби от PE

противопожарен водопровод тръби от PE-HD/PN 10

воден резервоар

дъждовна канализация тръби от PVC

Проектна ос и километраж на  железопътната линия

Граница за отчуждаване според проект за ПУП -ПП

Граница, показваща различното предназначение на

отчуждаваните площи според проект за ПУП -ПП

Имот с идентификатор от КК

Регулационна линия

отводнителна канавка

отводнителна решетка

инж. В. Петрова



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт"

ОБЕДИНЕНИЕ CE-22

 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДП"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
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Договор 4900/30.01.2015 г. Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план , План за

регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект :

„Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на

железопътен участък Видин – Медковец“

Р-л екип:

Име:  Подпис: 

Код на чертеж: 

Лист: 1/1Проектант:

инж. В. Михайловски

Дата:

Фаза:
Участък: Видин - Медковец

Част:

Ревизия:

Мащаб: 1:1000

Водещ проектант:

/инж. Т. Георгиев/

Землище: с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778

Окончателен проект

10.2019г.

ПУП

3

CE22-VM-UPS-00-224-3T

общ. Димово, обл. Монтана

Съдържа:

Координатна система : ККС 2005

План-схема на електроснабдяване за УПИ I-за жп гара, кв. 59

ЛЕГЕНДА

Проектна ос и километраж на  железопътната линия

Граница за отчуждаване според проект за ПУП -ПП

Граница, показваща различното предназначение на

отчуждаваните площи според проект за ПУП -ПП

Имот с идентификатор от КК

Регулационна линия

Ел. кабел

Типово заземление

Ел. шахта 

Ел. табло

,

Разклонителна кутия

Ел. кабел, захранващ ТП

в приемно здание

инж. В. Петрова

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци , попадаща в

землището на с .Воднянци, общ. Димово, обл. Монтана



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт"

ОБЕДИНЕНИЕ CE-22

 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДП"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
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Договор 4900/30.01.2015 г. Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план , План за

регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект :

„Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на

железопътен участък Видин – Медковец“

Р-л екип:

Име:  Подпис: 

Код на чертеж: 

Лист: 1/1Проектант:

инж. В. Михайловски

Дата:

Фаза:
Участък: Видин - Медковец

Част:

Ревизия:

Мащаб: 1:5000

Водещ проектант:

/инж. Т. Георгиев/

Землище: с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778

Окончателен проект

10.2019г.

ПУП

3

CE22-VM-UPS-00-225-3T

общ. Димово, обл. Монтана

Съдържа:

Координатна система : ККС 2005

Cхема на осигуряване на захранване на електро и ВиК мрежите за  УПИ I-за жп гара, кв.59

ЛЕГЕНДА

Имот от КК

Проектна ос и километраж на

железопътната линия

водопровод за питейно-битови

нужди

противопожарен водопровод

водопровод за водоснабдяване

на нова гара Воднянци

Новоформиран

УПИ I за жп гара, кв. 38

присъединяване към

съществуващ електропровод

електрозахранване от ТП в

приемно здание

инж. В. Петрова

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци , попадаща в

землището на с .Воднянци, общ. Димово, обл. Монтана
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Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт"

ОБЕДИНЕНИЕ CE-22

 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДП"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

И
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Договор 4900/30.01.2015 г. Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план , План за

регулация и застрояване и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект :

„Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на

железопътен участък Видин – Медковец“

Р-л екип:

Име:  Подпис: 

Код на чертеж: 

Лист: 1/1Проектант:

инж. В. Михайловски

Дата:

Фаза:
Участък: Видин - Медковец

Част:

Ревизия:

Мащаб: 1:5000

Водещ проектант:

/инж. Т. Георгиев/

Землище: с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778

Окончателен проект

10.2019г.

ПУП

3

CE22-VM-UPS-00-226-3T

общ. Димово, обл. Монтана

Съдържа:

Координатна система : ККС 2005

Cхема на осигуряване на достъп и включване в съществуващи пътища

ЛЕГЕНДА

Hовопроектиран път

Cъществуващ път , от който

се осигурява достъп

Имот от КК

Проектна ос и километраж на  железопътната линия

Граница за отчуждаване според проект за ПУП -ПП

Граница, показваща различното предназначение на

отчуждаваните площи според проект за ПУП -ПП

инж. В. Петрова

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нова гара Воднянци , попадаща в

землището на с .Воднянци, общ. Димово, обл. Монтана

Новоформиран УПИ I за жп гара, кв.59
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