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Приложение  
към  заповед № 58 / 03.02. 06 г. 

 

Регистър 
на издадените разрешения за строеж 

за 2002 година 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Собственик 

 
Наименование 
на обекта 

 
УПИ, кв., 
населено място 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
1 

 
13.02.02г. 

КНЩ Ажурна ограда на  П.Х. – 327, кв. 8 по вътрешните 
регулационни линии откъм западната част, плътна 
до 0,60 м. над прилежащия терен. 

.№ Х – 327, квартал 8, с. Куклен, 

 
2 

 
18.02.02 г. 

ДАК Ажурна ограда на имот 002365 в землището на с. 
Гълъбово- плътна ограда 0,60 м. над прилежащия 
терен. 

 № 002365 -  с. Гълъбово 

 
3. 

 
13.03.02г. 

Община Куклен  Надстройка на втори и трети етаж на 
административна сграда на с. Куклен. 

 ХV – СНС и поща - с. Куклен, кв. 8 

 
4 

 
13.03.02г. 

ИПЗ Пристройка към съществуваща жилищна сграда и 
частично вътрешно преустройство. 

. № ХІІ – 300 -с. Куклен, кв. 12,  

 
5 

 
25.04.02г. 

Пловдивска Митрополия – хр. 
„Св. Богородица” с. Куклен с 
представител протоирей Иван 
Щътов 

Работилница за тестени изделия – приустройство 
на приземен етаж от съществуваща сграда. 

 № ХІ – „Св. Богородица”, кв.  

 
6 

 
26.04.02г. 

1.ЙМС 
2.МПС 
3.ЙДС 

 
ГАРАЖ 

. № ХІ – 103 -  с. Куклен, квартал 37, 
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7 

 
14.05.02г. 

КСП Плътна ограда към улична регулация на парцел ХІІІ 
– 707 кв. 12 – с. Гълъбово с височина до 2,20 м. – 
стъпаловидно изпълнена. 

 № ХІІІ – 707, кв. 12 с. Гълъбово. 

 
8 

 
14.05.02г. 

1.ВСА 
2.ЕСШ  
3.ПСЛ 

Подпорна стена от към северната улична 
регулационна линия. 

. № ХІІІ – 87 квартал 10, с. Цар Калоян 

 
9 

 
21.05.02г. 

КЦМ- АД  ПЛОВДИВ- землище с. 
Куклен – Асеновградско шосе 

„Проект за намаляване индустриалното 
замърсяване от производствена  дейност на КЦМ – 
Пловдив 
Подобекти:1. Пържилен цех (код А) 
2.Цех за сярна киселина (код С) 
3. Газоочистителна станция (код В)           
 

№. 404677010001 – землище с. 
Куклен. 

 
10 

 
21-05.02 г. 

КЦМ – АД ПЛОВДИВ –землище 
с. Куклен- Асеновградско шосе 

„Проект за намаляване индустриалното 
замърсяване от производствена дейност на КЦМ – 
Пловдив 
Подобекти: 1.Генплан и пътни връзки 

 № 404677010001 в землището на с. 
Куклен 

 
11 

 
23.05.02г. 

АИК Кафе- аперитив с кухненски блок /сезонно/  № І-224, с. Руен, кв. 9, местност 
„Гьолът” 

 
12 

 
28.05.02 г. 

СГП  
ГАРАЖ 

№ ХХV – 47, с. Гълъбово кв. 10 

 
13 

 
12.06.02 г. 

ЕТ „РАДИ-ХМЛ-ЛЮБОМИР 
ЯНКОВ- ЛХЯ 

Плътна масивна ограда с височина до 2,20 м. № 001361 -  местност „Орта хан” кв. 
001 

 
14. 

 
28.06.02 г. 

ИЛК Пристройка към стопанска сграда за VVС 
помещение в /УПИ/ VІ – 268, кв 18 – ЗЗП 9, окв. и 
кота корниз 2.40  

 № VІ – 268 с. Яворово, кв. 18 

 
15 

28.06.02 г. САП Едноетажна стопанска сграда със застроена площ 
до 35 кв. м. за селско стопанска продукция и 
инвентар , с помещение за обитаване с височина 
до 3,60 м. 

  
№ 53  – с. Яворово, кв. масив 097 
мест. „Кичер” 

 
`16 

 
12.07.02 г.  

КЦМ – АД ПЛОВДИВ с изп. Д. 
Инж. Никола Добрев  

Ограда с плътна част до 60 см. и ажурна до 2,20 м. 
на профилакториум „Копривките” 

№. 008066, 008068, 008069 а с. 
Яворово, масив 008, местн. „Кара 
мандра” 

http://www.kuklen.org/
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17 

 
12.07.02 г. 

ЕДЛ Ажурна ограда по външната регулационна линия с 
Н = 2,20 м. 

№. 38  -  Цар Калоян –  § 4, кв. 
„Шанкини череши”, съгл. Чл. 28 от 
ППЗСПЗЗ 

 
18 

 
15.07.02г. 

КИК Ограда с плътна част до 60 см. и ажурна до 2,20 м. 
по вътрешните регулационни линии и откъм 
уличната регулация 

. № ХІХ – 861 -  с. Куклен, кв. 73,  

 
19 

 
16.07.02 г. 

КЦМ – АД и и. д. Н. Добрев Нов склад за сярна киселина – ІІ блок с РЗП = 1420 
кв. м. 

. №  404677010001 -  с. Куклен , 
Асеновградско шосе 

 
20 

 
01.08.02 г. 

КСМ Преустройство на съществуващ гараж в магазин за 
хранителни стоки 

 № ХІІІ – 1092 -  с. Куклен, кв. 102,  

 
21 

 
06.08.02 г.  

1.ИЦК 
2. ВДД  

Ограда с плътна част до 60 см. и ажурна част до 
2,20 м. по вътрешната регулационна линия откъм 
южната страна към УПИ ХІV – 808 и плътна до 2,20 
м. откъм  източнатастрана към УПИ ІІ – 810 

№ І – 809  -  Куклен, кв. 63 

22 
 

    

 
23 

 
12.08.02 г.  
 

ВАК Жилищна сграда на два етажа с височина Нк = 4,30 
м и РЗП = 119, 27 кв. м. 

 с. Гълъбово, кв 26 а 

 
24 

 
 13.08.02 
г.  

ИБЯ 
 

Плътна масивна ограда с височина 2,20 м.   № Х – 328 -  Гълъбово, кв. 33 

 
25 

 
16.08.02 г.  

„ЦИНКОВИ ПОКРИТИЯ” АД 
ПЛОВДИВ  

„ЦЕХ ЗА ТОПЛО ПОЦИНКОВАНЕ”  
ПОДОБЕКТИ: 
Производствен корпус 
Пречиствателна станция 

 № 001365 – произв. дейност,  
Местност „Орта хан”, землище с. 
Куклен 

 
26 

 
20. 08. 
02г.  

БГС Външен водопровод за водоснабдяване на имот № 
021001 

 № 022001  - с. Добралък, масив 022, 
местност „Бяла черква” 

 
27 

 
21.08. 02 
г.  

ЗИК Външен водопровод за допълнително 
водоснабдяване на ловно – риболовна база с. Руен 

№. 009232  - с. Руен, кв: масив 009 
мест. „Гьолът” 

28     

http://www.kuklen.org/


 

 

гр. Куклен 4101, област Пловдив, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www.kuklen.org 

 

 
29 

 
24.09.02 г. 

1. ТРД  
2. ДСД  

Стопанска сграда до 35 м. № 006 001  - с. Яворово, кв.: масив 
006, местност „Кара мандра” 

 
30 

 
26.09.02 г.  

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”ЕАД 
Предприятие  

„Ел. захранванена с. Яворово от съществуващ 
електропровод 20 кV” 
ПОДОБЕКТИ: 
Мачтов трансформаторен пост с. Яворово- 
общинска зеленина в кв. 22 на с. Яворово 
Трасе на Ел. провод 20 кV – І-ви вариант в 
землището на с. Яворово по горски път № 380, 
имот 143 и О.Т. 136 и О.Т.137 с дължина 160 м.  
Кабелни изводи 1 кV О.Т. 153, 136, 137 и 135 с 
дължина 160 м. и 4 бр. бетонови стълба. 

 

31     

32 31.10.02 г. М * Б Временно разполагане нафургон № 165 -  с. Гълъбово, кв.: масив 6 м. 
„Юрукалан”х. „Здравец” 

33 19.11.02 г. 1. ЙСУ 
2. САУ 

Пристройка и надстройка към съществуваща 
жилищна сграда на два етажа с РЗП 515 кв. м.  

 № Х – 78, 709 – с. Гълъбово, кв.: 12 

 
34 

 
20.11.02 г. 

„АГРИЯ” – АД и. Д. Сергей 
Георгиев  

„АГРИЯ” – АД Пловдив 
ПОДОБЕКТ: 
Склад за натриева основа с РЗП = 270, 00 кв. м. 

 № 001354  - с. Куклен, масив: 001, 
Асеновградско шосе 

 
35 

 
21.11.02 г. 

„ПЪТИЩА” – АД и.д. Ангел 
Петков Коджаманов  

Ограда в /УПИ/ 001365 – произв. дейност – плътна 
и ажурна с височина до 2,20 м. с обща дължина 
362, 25 м.  

№ 001365 - с. Куклен, масив: 001 на 
Асеновградско шосе 

 
36 

 
 22.11.02 
г.  

ГБК Гараж и масивна ограда към улична регулация  № 002365 – жил. стр. - с. Гълъбово, 
кв.: масив „Свети Влас” 

 
37 

 
22.11.02 г.  

БАК Жилищна сгрда на два етажа с РЗП  = 265 кв. м. № ХІІ – 381  -  с. Куклен, кв. 13  

 
38 

 
29.11.02 г.  

СГ С ГАРАЖ №  ІІІ – 1 по плана на с. Куклен,: кв. 2а,  

 
39 

 
09.12.02 г.  

1. ЦПН 
 2.МТН-М 
3.СТ В  

Реконструкция на външно електро-захранване – 
ниско напрежение за имот № 488, местност „Св. 
Илия” - § 4, с. Гълъбово, Община Куклен 

№ 488 -  с. Гълъбово - § 4, местност 
„Св. Илия” 
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