
 

 

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 

 

Приложение 
към заповед № 58/03.02.06 г. 

Регистър 
на издадените Разрешения за строеж 

за 2012 година 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Собственик 

 
Наименование 
на обекта 

 
УПИ, кв., 
нас. място 

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

 
1 

 
27.01.2012 г 

1. ЯАА 
2. ЕАП 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа със ЗП= 
128,28 кв.м. и РЗП= 243,43 кв.м. 

І - 004003, /Ид.№ 004072/ 
 з-ще с.Гълъбово, м-ст “Царина” 
 

 
2 

 
21.02.2012 г 

”КЦМ” АД ОБЕКТ: ”Ново оловно производство“ 
ПОДОБЕКТ:” Проектен код 0103&0106”-TSL пещ  
ЗП=1237 кв.м. и РЗП=6315 кв.м. 

ІІ-1.764,произв.дейности, 
от масив 01 местността ”Орта хан“, 
землището на гр.Куклен 

 
3 

 
23.02.2012 г 

СПД 
 

Надстройка с преустройство на съществуваща 
едноетажна сграда – компютърна зала и интернет в 
жилищна сграда ЗП=89,68 кв.м. и РЗП=191,5 кв.м. 

І- 800, кв. 40, гр.Куклен,  
 

 
4 

 
12.03.2012 г 

НРР 
 

Подземно барбекю и беседка на кота +0,00, ЗП=57,8 
кв.м. на кота -2,40 ,  
ЗП беседка =13,6кв.м. и тераса 69,6кв.м. на кота +0,00 

ІІ-111028, масив 111, з-ще с.Яврово, м-ст 
''Друма'' 

5 12.03.2012 г  “АГРИЯ” АД Преустройство на съществуваща едноетажна сграда-
пропуск в агроаптека ЗП= 45кв.м. 

І-произв.скл.дейн.адм.,кв 1 а , 
з-ще гр.Куклен 

 
6 

 
15.03.2012 г  

1. ЯАА 
2. ЕАП  
3.Община Куклен 

Уличен водопровод с дължина 91,40 м. за захранване І- 
004003, жил.застр. 

003414-полски път, з-ще с.Гълъбово,м-ст 
“Царина” 

 
7 

 
19.03.2012 г  

“НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД  
 

ОБЕКТ: Надземно цифрово радиоразпръскване с 
национален обхват /DVB-T/ 
ПОДОБЕКТ: SMO 8305 – PPTC “Здравец” 

000177, з-ще с.Яврово, м-ст “Кара мандра” 

http://www.kuklen.org/
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8 

 
19.03.2012 г  

“ПРОМИШЛЕНО 
ТЪРГОВСКА ЗОНА-
КУКЛЕН” АД  
 

Складова база и фотоволтаична електроцентрала на 
покрива,  
РЗП=3900 кв.м. 

ХХХІІІ-011417,416,произв.,скл. 
дейн. и ФЕЦ, масив 011, з-ще гр.Куклен  

 
9 

 
19.032012 г  

“ПРОМИШЛЕНО 
ТЪРГОВСКА ЗОНА-
КУКЛЕН” АД  

Складова база и фотоволтаична електроцентрала на 
покрива,  
РЗП=3900 кв.м. 

ХХХІV-011416,произв. и скл. 
дейн. и ФЕЦ, масив 011, з-ще гр.Куклен  

 
10 

 
22.03.2012 г  

БКК 
 

Стопанска постройка до 35 кв.м. 18, с.Руен - §4, м-ст “Кушла” 

 
11 

 
22.03.2012 г 

ЦПР 
 

Стопанска постройка до 35 кв.м. 007118, масив 007, з-ще с.Добралък, м-ст 
“Гергиева черква” 

 
12 

 
23.03.2012 г  

“АГРИЯ” АД ОБЕКТ: Разширение и модернизация на обособено 
производство дитиокарбамити 
ПОДОБЕКТ: Разширение и преустройство на реакторно 
отделение ЗП=37,55 кв.м., РЗП=74,48 кв.м. 

ІV- произв.и скл.дейн.(ПИ с идентификатор 
40467.1.441), масив 001, з-ще гр.Куклен,  

 
13 

 
23.03.2012 г  

1. ЙПВ 
2.Община Куклен 

Уличен водопровод с 70м за захранване на УПИ ХХ-66  по улицата от о.т.125, кв.10, с.Гълъбово 

 
14 
 

 
23.03.2012 г  

“АГРИЯ” АД ОБЕКТ: Технологична модернизация на “АГРИЯ” АД 
ПОДОБЕКТ: Лентов филтър в реакторно отделение 

ІV- произв.и скл.дейн.(ПИ с идентификатор 
40467.1.441), масив 001, з-ще гр.Куклен,  

 
15 

 
26.03.2012 г 

 БДК 
 

Пристройка към съществуваща сезонна жилищна 
сграда за отдих ЗПпр.=48,5кв.м., РЗПпр=73 кв.м. 

154,жил.застр., з-ще с.Гълъбово-§4, м-ст 
“Драгул” 

 
16 

 
30.03.2012 г  

1.Община Куклен 
2.”СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД  
 

ОБЕКТ: Газоснабдяване на Община Куклен 
ПОДОБЕКТ: Разпределителен газопровод извън 
границите на урбанизираната територия на Община 
Куклен, ТТР 13В.11 - етап 2 

011318,011320,011037,011255, 
011183,011222,014333,013260, 
013258,013316 и 017120 з-ще гр.Куклен 

 
17 

 
09.04.2012 г 

ИГА 
 

Плътна ограда по вътрешна регулация с Н=220см. от по-
ниския терен с дължина 69,60м 

Х-1675,кв.36,гр.Куклен 

 
18 

 
09.04.2012 г 

ГПД 
 

Жилищна сграда за отдих на един етаж  
ЗП=36кв.м. 

ІІ-006164,жил.застр.,масив 006, з-ще 
с.Гълъбово, 
м-ст “Юрукалан” 

 
19 

 
17.04.2012 г 

“МАЙОНИНКО-
БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

Жилищна сграда на два етажа с изба- 
ЗПсгр.=673,85кв.м.,РЗПсгр.=1885,14кв.м 

І – 183,184,453,898,899,902,920, 

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 

 

и подземен гараж за селскостопанска техника - 
ЗП=496,35 кв.м - І етап 

912 жил.застр., з-ще с.Гълъбово, м-ст 
“Поляни” 

20 17.04.2012 г  1.“ПТЗ КУКЛЕН” АД  
2.”БУЛГАРТРАНСГАЗ”  
 

Промяна и изместване на участък от преносен 
газопровод на “Булгартрансгаз” ЕАД с дължина 
1141,32м 

011214,011320,011363,011364, 
011372,011374,011375,014378, 
з-ще гр.Куклен, м-ст “Капсида” 

 
21 

 
23.04.2012 г  

БСЧ 
 

Гараж със ЗП=27,14 кв.м. ХІV- 587, кв.53, гр Куклен,  

 
22 

 
24.04.2012 г  

ДИС 
 

Жилищна сграда на един етаж  
ЗП=70,4 кв.м. 

І – 013052,жил.застр., масив 013 
з-ще с.Руен, м-ст “Св.Илия” 

 
23 

 
24.04.2012 г  

Е*Д 
 

Пристройка, реконструкция и надстройка на 
съществуваща сезонна жилищна сграда, ЗП 
пристр.=15,35 кв.м. 
РЗП пристр.и надстр.=136,55 к.м 
РЗП общо =171,55 кв.м. 

ІІІ – 180021, жил.застр.,масив 18 
з-ще с.Руен - §4, м-ст “Гробът” 

 
24 

 
26.04.2012 г 

1.  ЕЗЧ 
2. ВАЧ 
 

Жилищна сграда на два етажа  
ЗП=95,5 кв.м., РЗП=172,0 кв.м. 

І-016052, жил.застр., масив 16, 
з-ще гр.Куклен, м-ст “Кайнаклъка” 

25 03.05.2012 г  ДАК Допълващо застрояване за лятна кухня  
ЗП=55,6 кв.м. 

ХІХ – 35, кв.2, з-ще с.Добралък 

 
26 

 
07.05.2012 г  

ДРР 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  ЗП=80,0 
кв.м., РЗП=213,0 кв.м. 

ХVІ – 1085,1087, кв.103, гр.Куклен,  

 
27 

 
17.05.2012 г 

СТС 
 

Навес с площадка за поставяне на каравана, ЗП навес = 
48 кв.м. 

ІІ-1129,жил.застр., з-ще с.Гълъбово-§4, м-ст 
“Св.Илия” 

 
28 

 
21.05.2012 г  

“МАЙОНИНКО-
БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

Обслужваща стопанска постройка  
ЗП= 220,81 кв.м., РЗП= 441,62 кв.м. 

І – 183,184,453,898,899,902,920, 
912 жил.застр., з-ще с.Гълъбово, 
м-ст “Поляни” 

 
29 

 
28.05.2012 г  

ПИП 
 

Допълващо застрояване- барбекю ЗП=39,6 кв.м – 2 бр., 
лятна кухня  
ЗП=27 кв.м. и стопанска постройка  
ЗП=14,26 кв.м. 

ІV – 002891,425 жил.застр.,з-ще с 
Гълъбово,м-ст “Царина” 

 
30 

 
28.05.2012 г 

ЯАА 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  ЗП=70,0 
кв.м., РЗП=154,4 кв.м. 

ХІІ – 167, кв.9, с.Руен 

http://www.kuklen.org/
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31 

 
29.05.2012 г  

1.ВАН  
2. АВН 
3. РВН 
 

Преустройство на съществуващо кафе – бърза закуска в 
бърза закуска за дюнери и пици, ЗП=49,42 кв.м. 

V – 140, кв.33, гр.Куклен,  

 
32 

 
29.05.2012 г  

ИХБ 
 

Жилищна сграда на два етажа и сутерен  
ЗП=79,38 кв.м., РЗП сгр.=232 кв.м. 

VІ – 103,жил.застр., масив 22,  
з-ще с.Добралък, м-ст”Бяла черква” 

 
33 

 
29.05.2012 г  

КДЩ 
 

Еднофамилна жилищна сграда на един етаж ЗП=145,0 
кв.м. 

V – 195, кв.7, гр.Куклен,  

 
34 

 
04.06.2012 г  

СТС 
 

Ажурна ограда по улична и вътрешна регулация с 
плътна част 60 см.и ажурна 140 см. с дължина 91,0 м  

ІІ-1129,жил.застр.,з-ще с.Гълъбово-§4,м-ст 
”Св.Илия” 

 
35 

 
04.06.2012 г  

  РГК 
 

Лека ограда от телена мрежа закрепена на 
стоманобетонни колове 

014066, з-ще с.Руен, м-ст “Св.Георги” 

 
36 

 
11.06.2012 г  
 

ЙПВ 
 

Жилищна сграда на един етаж  
ЗП=106,0 кв.м. 

ХХ-66, кв.10, с.Гълъбово 

 
37 

 
12.06.2012 г  

КГС 
 

Жилищна сграда на два етажа и сутерен  
ЗП=67,2 кв.м., РЗП сгр.=198,90 кв.м. 

І-33, кв.§4, з-ще с.Яврово, м-ст “Варовита 
вода” 

 
38 

 
14.06.2012 г  

1.”ЕВН България 
Електроразпределение” 
АД  
2. Община Куклен 

Кабелна линия 20KV за захранване “Фабрика за 
преработка на пластмаси” в УПИ Х-011343, кв.011. в м-
ст “Капсида” с дължина 445 м. 

011262 – полски път, масив 011, з-ще 
гр.Куклен, “Капсида” 

 
39 

 
20.06.2012 г  

1 Община Куклен 
2.Мекалит България 
ЕООД  

ОБЕКТ: “Mecalit-фабрика за преработка на пластмаси” 
ПОДОБЕКТ:Разпределителна уредба – 
20kV;Оборудване на трафопост с два броя 
трансформатори 1000KVA;Кабели Ср.Н 20 kV от РУ 20 kV 
до трафопоста на фабриката 

 

 
40 

 
25.06.2012 г  

1. ГСС 
2.КИИ  
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  ЗП=70,22 
кв.м., РЗП=154,94 кв.м. 

ІІІ – 1765, кв.44, гр.Куклен,  

 
41 

 
27.06.2012 г  

НАА  Стопанска постройка до 35 кв.м. 39, кв.§4, з-ще с.Цар Калоян,  
м-ст “Ханъм кайнак” 

42 27.06.2012 г  ДГШ 
 

Стопанска постройка до 35 кв.м. 018054, масив 18, з-ще гр.Куклен, м-ст 
“Ружка” 

http://www.kuklen.org/
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43 

 
27.06.2012 г 

1. МГК 
2. ЕГК 
3. МКД 
4. РСА 
 

Стопанска постройка до 35 кв.м. 002157,масив 002, 
з-ще с.Добралък,м-ст”Узунала” 

 
44 

 
27.06.2012 г  

1. СМГ 
2. ГКГ 
 

Сезонна жилищна сграда на два етажа 
ЗП= 70,0 кв.м.,РЗП=150 кв.м. 

І – 180066, с.Руен - §4, м-ст “Гробът” 

 
45 

 
27.06.2012 г  

1. СМГ 
2.ВИГ  
 

Сезонна жилищна сграда на два етажа 
ЗП=70 кв.м., РЗП=150 кв.м. 

ІІ – 180066, с.Руен - §4, м-ст “Гробът” 

 
46 

 
28.06.2012 г 

“МАНДИЕВ ГРУП” ЕООД  
 

Рекреационен комплекс – къщи за семеен отдих 3 бр., 
на един етаж – РЗП=600,30кв.м. с обслужваща сграда – 
ЗП=214,96 в.м. 

VІ-37, имот 019053, масив 019,  
з-ще с.Цар Калоян, м-ст “Юрукалан” 

 
47 

 
28.06.2012 г 

1.АКА 
2.РКА  
 

Плътна ограда от северозапад с Н до 2,20м. от по-
ниския терен с дължина 40,50 м 

ІІІ-814, кв.63, гр.Куклен,  

 
48 

 
28.06.2012 г 

Община Куклен  
 

ОБЕКТ: Ремонт и модернизация на градски стадион 
ПОДОБЕКТ: Ажурна ограда с плътна част до 60 см. и 
ограда с предпазна текстилна мрежа с височина 4м. от 
североизточната страна 
 

002054, з-ще гр.Куклен, м-ст “Михов орех” 

 
49 

 
02.07.2012 г  

ЕТ “Златка Попиванова” 
 

ОБЕКТ: Ремонт и преустройство на съществуващ навес в 
помещение за хладилни камери – ЗП=60,9кв.м. 
ПОДОБЕКТ: Помещение за хладилни камери – 
ЗП=92кв.м. 

ХV- 93, стоп.дейн., кв.36, гр.Куклен  

 
50 

 
04.07.2012 г 

ДДБ 
 

Подпорна стена от запад с Н до 2,0 м. 455, масив 002, з-ще с.Гълъбово, м-ст 
“Царина” 

 
51 

 
04.07.2012 г  

“БЪЛГАРСКА БИЛКА 
1893” ЕООД 
 

Вътрешно преустройство на производствени, складови 
дейности и пакетиране на билки ЗП= 121,0 кв.м. 

ІV – 115, кв.13, с.Руен,  

 
52 

 
04.07.2012 г 

1.СМГ 
2.ГКГ  

Ажурна ограда по вътрешна и улична  регулация с Н до 
2,20 м. от по ниския терен с дължина 79,0 м. 

І – 180066, с.Руен - §4,  
м-ст ”Гробът” 

http://www.kuklen.org/
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53 

 
04.07.2012 г 

1.СМГ  
2.ВИГ  
 

Ажурна ограда по вътрешна и улична  регулация с Н до 
2,20 м. от по ниския терен с дължина 99,70 м. 

ІІ – 180066, с.Руен - §4,  
м-ст ”Гробът” 

 
54 

 
12.07.2012 г 

ХАБ 
 

Преустройство на част от съществуващо магазинно 
помещение в аптека за готови лекарствени 
форми,ЗП=48,2 кв.м. 

ІІІ – 1765, кв.44, гр.Куклен,  

55 16.07.2012 г ЛАА 
 

Ажурна ограда по улична и вътрешна регулация с 
плътна част 60 см и Н до 2,20 м. 

ХІХ-65, кв.10, с.Гълъбово 

 
56 

 
16.07.2012 г 

1.ЕЗЖ  
2.ВВЖ 
 

Ажурна ограда по улична регулация с L=22,24 м. и 
плътна ограда от северозападната и североизточната 
граница по вътрешни регулационни линии с Н до 2,20м 
от по ниския терен с L=35,67м 

ХVІІІ-1736, кв.46, гр.Куклен,  

 
57 

 
16.07.2012   

1.ЕЗЖ  
2.ВВЖ 
 

Ажурна ограда по улична регулация с L=18,25 м. и 
плътна ограда от северозападната и североизточната 
граница по вътрешни регулационни линии с Н до 2,20м 
от по ниския терен с L=36,00м 

ХVІІІ-1737, кв.46, гр.Куклен,  

 
58 

 
23.07.2012 г 

ЛАА 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  ЗП=98,37 
кв.м., РЗП=166,61 кв.м. 

ХІХ-65, кв.10, с.Гълъбово 

 
59 

 
23.07.2012 г  

ПЕА 
 

Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна 
сграда със ЗП=73,90 кв.м. и РЗП=193,98 кв.м. 

ХХІІ-1162, кв.35, гр.Куклен,  

 
60 

 
23.07.2012 г 

ММК 
 

Пристройка и надстройка към съществуваща двуетажна 
жилищна сграда със ЗП=26,85кв.м. и РЗП=53,70кв.м 

ІV-413, кв.28, гр.Куклен,  

 
61 

 
23.07.2012 г  

Община Куклен 
 

Авариен ремонт на водопроводи по улици “Войнишка 
слава” – 260м и “Никола Гълъбов” – 119 м 

С.Гълъбово 

62 24.07.2012 г 1.ИИА 
2. Община Куклен 
 

Кабел НН 1kV от Ел.табло до Разпределително табло за 
захранване на УПИ 007105,жил.застр.с дължина 180м 

000178-полски път, з-ще с.Яврово, м-ст 
“Кара мандра” 

 
63 

 
26.07.2012 г  

“АГРИЯ” АД Технологична модернизация на съществуваща 
инсталация за регенерация за манганов сулфат в 
съществуваща и запазваща се промишлена сграда 

V-произв. и скл.дейн.(ПИ с идентификатор 
40467.1.441), масив 001, з-ще с.Куклен, 
Асеновградско шосе 

64 26.07.2012 г  ИИА 
 

Вилна сграда на два етажа със  
ЗП=61 кв.м. и РЗП=171кв.м. 

007105,жил.застр., з-ще с.Яврово,м-ст 
“Кара мандра” 

http://www.kuklen.org/
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65 

 
26.07.2012 г 

ИАЧ 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  ЗП=51,42 
кв.м., РЗП=128,42 кв.м 

ХХІ-91, з-ще с.Гълъбово, х.Здравец 

 
66 

 
26.07.2012 

СДК 
 

Ажурна ограда по уличната и вътрешна регулация с 
плътна част 60см и Н до 2,20м 

VІ-39, кв.5, с.Цар Калоян 

 
67 

 
31.07.2012 г 

ИХП 
 

Склад за селскостопанска продукция ЗП=541,4кв.м. ХІV-1218,стоп.дейн., кв.111,стоп.двор, 
гр.Куклен 

 
68 

 
15.08.2012 г 

ССС  Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  
ЗП=131,04кв.м., РЗП=449,18 кв.м 

003436,жил.застр., з-ще с.Гълъбово, м-ст 
“Св.Влас” 

 
69 

 
15.08.2012 г  

ПГС 
 

Торова лагуна за съхранение на течна оборска тор; 
склад за селскостопанска продукция ЗП=166,48 кв.м. и 
навес за селскостопанска продукция ЗП=162,87кв.м 

014263, овчарник, з-ще гр.Куклен, м-ст 
“Гьол къра” 

 
70 

 
20.08.2012 г 

ЙПВ  Плътна ограда по източната граница и ажурна по 
северна, южна и западна граница с плътна част до 60см 
и Н до 2,20м 

ХХ-66, кв.10, с.Гълъбово 

 
71 

 
21.08.2012 г 

КГШ 
 

Плътна ограда по западна регулационна  граница и 
ажурна по улична регулация с плътна част до 60см и Н 
до 2,20м 

ІІ-109, кв.7, с.Руен 

 
72 

 
21.08.2012 г 

КДП 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  
ЗП=134,0кв.м., РЗП=216,96 кв.м 

016084, жил.застр.,масив 016, 
з-ще гр.Куклен,  
м-ст ”Кайнаклъка” 

 
73 

 
24.08.2012 г 

КГТ 
2.СГТ  
 

Преустройство и надстройка на едноетажна жилищна 
сграда със ЗП=51,80кв.м. и РЗП=90,88кв.м 

ІІІ-212, жил.застр., масив 006, 
з-ще с.Гълъбово,  
м-ст “Юрукалан” 

 
74 

 
24.08.2012 г  

1.ЕШМ  
2.АНМ  
3.ННХ  
 

Надстройка на едноетажна жилищна сграда със ЗП 
същ=23,20 кв.м  
ЗП надстр.=29,34 кв.м 

ХV-471, кв.58, гр.Куклен,  

 
75 

 
03.09.2012 г 

“РИНГ-П” ЕООД  
 

Пристройка за външен асансьор и тераси към 
съществуващ Еко-хотел “Здравец” със ЗП=162,25 кв.м. 

І-32,288, поч.база,  
з-ще с.Гълъбово, масив 000, 
з-ще с.Цар Калоян, масив 019, м-ст 
“Юрукалан” 

 
76 

 
03.09.2012 г 

1.ЕЗЖ  
2.ВВЖ  

Жилищна сграда на два етажа 
ЗП= 115,0 кв.м , РЗП=219,10 кв.м. 

ХVІІІ-1736, кв.46, гр.Куклен,  

http://www.kuklen.org/
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77 

 
 
10.09.2012 г 
 
 

ДДМ  
 

Плътна ограда по уличната и вътрешна регулационна 
граница с Н до 2,20м 

002837,жил.застр.,масив 002,  
з-ще с.Гълъбово,  
м-ст ”Минчеви ливади” 

78 11.09.2012 г  ”КЦМ” АД ОБЕКТ: ”Ново оловно производство“ 
ПОДОБЕКТ:”Съоръжение за мокра очистка на газа 
(смог) и съоръжение за сярна киселина (СКК)” с 
проектни кодове: 
1.” Съоръжение за мокра очистка на газа”-проектен код 
0300 – РЗП-2181кв.м 
2.” Съоръжение за сярна киселина” –  
проектен код 0400 – РЗП-3200кв.м 
3.”Съоръжения за хидратирана варова суспензия” – 
проектен код 0401 –  
РЗП-44 кв.м. 

ІІ-1.764,произв.дейности, 
от масив 001 м-ст ”Орта хан“, 
 з-ще на гр.Куклен; ПИ с идентификатор 
40467.1.764 по КК и КР,одобрен със 
Заповед РД-18-16-2/14.03.2011г. на 
Началника на СГКК –Пловдив; 
гр. Пловдив,  
 

79 20.09.2012 г РНМ 
 

Водопроводно отклонение за захранване на ПИ 180034 180067-полски път,  
з-ще с.Руен-§4, м-ст ”Гробът” 

80 20.09.2012 г  МПГ 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  
ЗП=80,75кв.м., РЗП=199,25 кв.м 

І-007020, жил.застр. 
з-ще с.Яврово 
м-ст “Кара мандра” 

81 25.09.2012 г 1.ГСС  
2.КИИ  
 

Ажурна ограда по уличната регулационна граница ІІІ-1765, кв.44, гр.Куклен,  

82 25.09.2012 г МПГ 
 

Ажурна ограда по уличната и вътрешна регулационна 
граница с Н до 2,20 м 

І-007020, жил.застр. 
з-ще с.Яврово 
м-ст “Кара мандра” 

83 25.09.2012 г ИХП 
 

Плътна ограда по уличната и вътрешна регулационна 
граница с Н до 220 см 

ХІV-1218,стоп.дейн., кв.111, стоп.двор, 
гр.Куклен 

84 08.10.2012 г МХМ 
 

Пристройка към съществуваща жилищна сграда; 
ЗП=101,15кв.м; РЗП=277,61кв.м. 

ІІІ-1081, кв.104, гр.Куклен,  
 

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 

 

85 08.10.2012 г  1.РФБ  
2.ВШХ 
 

Плътна ограда по уличната и вътрешна регулационна 
граница с Н до 220 см 

009355,скл.кожи, масив 009, 
з-ще гр.Куклен,  
м-ст”Хайва чешма” 

86 08.10.2012 г ПЛВ 
 
 

Плътна ограда по уличната и вътрешна регулационна 
граница с Н до 220 см 

VІ-11,стоп.дейн., кв.112, стоп.двор, 
гр.Куклен 

87 10.10.2012 г  ДДБ 
 

ОБЕКТ: Жилищна сграда с допълващо застрояване – 
стопанска постройка и лятна кухня 
ПОДОБЕКТ: 1.Еднофамилна жилищна сграда на два 
етажа ЗП= 497,96 кв.м. и РЗП= 1062,51 кв.м. 
2.Допълващо застрояване – стопанска постройка и 
лятна кухня ЗП=158,25кв.м. 

1004003455, жил.застр., з-ще с.Гълъбово, 
м-ст “Царина” 

 
88 

 
16.10.2012 г 

”КЦМ” АД 
 

Разширение за инсталация на ХВО – ЗПсъщ. = 903,82 
кв.м. ЗПразшир.=206,77кв.м.;РЗП=206,77кв.м. 

ІІ-1.764,произв.дейности, 
от масив 001,м-ст ”Орта хан“,  
з-ще на гр.Куклен; ПИ с идентификатор 
40467.1.764 по КК и КР,одобрен със 
Заповед РД-18-16-2/14.03.2011г. на 
Началника на СГКК –Пловдив; 
гр. Пловдив,  

 
89 

 
16.10.2012 г 

”КЦМ” АД 
 

Транспортиране и зареждане на черно олово в 
рафинация ЗП= 315,0 кв.м. 

ІІ-1.764,произв.дейности, 
от масив 001,м-ст ”Орта хан“,  
з-ще на гр.Куклен; ПИ с идентификатор 
40467.1.764 по КК и КР,одобрен със 
Заповед РД-18-16-2/14.03.2011г. на 
Началника на СГКК –Пловдив; 
гр. Пловдив,  

 
90 

 
12.11.2012 г  

САН 
 

Плътна ограда Н=220см. по източната граница и ажурна 
по южната ,северната и западната граница с плътна 
част 60см. и Н=220см. 
 

І-006075, с.Гълъбово,  
м-ст”Скелята” 

 
91 

 
19.11.2012 г 

ТАК 
 

Плътна ограда Н=160см. по западната граница VІІ-851, кв.71, гр.Куклен,  

http://www.kuklen.org/
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92 

 
20.11.2012 г  

1.РФГ  
2.ВЙГ  
 

Преустройство на съществуващ гараж от жилищна 
сграда в магазин за жива риба ЗП=22,60 кв.м. 

VІІІ-620, кв.55, гр.Куклен, 
 

 
93 

 
20.11.2012 г 

НТВ 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с ЗП=73,45 
кв.м. и  
РЗП=157,24 кв.м. 

ІІ-220, кв.18, с.Яворово 

 
94 

 
20.11.2012 г 

ПХК Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с ЗП=98,66 
кв.м. и  
РЗП=188,90  кв.м. 

VІІ-205, кв.11, с.Добралък 

 
95 

 
20.11.2012 г 

ЕГО 
 

Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с ЗП=48,30 
кв.м. и  
РЗП=67,45  кв.м. 

ІХ-181, кв.8, с.Добралък 

 
96 

 
20.11.2012 г 

ИИС 
 

Допълващо застрояване за лятна кухня с РЗП=37,30 
кв.м. 

ХVІІІ-450, кв.49, гр.Куклен, 
 

97 20.11.2012 г ИСЧ 
 

Допълващо застрояване за гараж с РЗП=70,00 кв.м. ІХ-187, кв.20, гр.Куклен,  

 
98 

 
20.11.2012 г 

ЦАФ 
 

Допълващо застрояване за гараж с РЗП=48.30 кв.м. V-579,581, кв.53 А, гр.Куклен 
 

99 26.11.2012 г ”КЦМ” АД ОБЕКТ: ”Ново оловно производство“ 
ПОДОБЕКТ:”Сектор за подготовка на изходни 
материали (СПИМ)” с проектни кодове: 
1.” Стоманена етажерка на сектор за шихтоподготовка 
и конвейри”-проектен код 0101 
2.” Площадка с резервоари” – проектен код 0105 
РЗП=5659 кв.м. 

ІІ-1.764,произв.дейности, 
от масив 001 м-ст ”Орта хан“, 
 з-ще на гр.Куклен; ПИ с идентификатор 
40467.1.764 по КК и КР,одобрен със 
Заповед РД-18-16-2/14.03.2011г. на 
Началника на СГКК –Пловдив; 
гр. Пловдив,  

100 26.11.2012 г ППН 
 

Стопанска постройка до 35 кв.м. 180, з-ще с.Руен §4,  
м-ст “Гробът” 

 
101 

 
26.11.2012 г 

ИМК 
 

Преустройство на гараж в “Магазин за промишлени 
стоки”  
ЗП=27.83 кв.м. 

ХІV-1035, кв.100, гр.Куклен 
 

 
102 

 
26.11.2012 г 

НТС 
 
 

Еднофамилна ,едноетажна жилищна сграда с частична 
изба  
ЗП=115,0 кв.м.; РЗП=156,0 кв.м. 

Х-985, кв.97, гр.Куклен,  
 

http://www.kuklen.org/
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103 

 
28.11.2012 г 

ТАК 
 

Еднофамилна жилищна сграда с изба и магазин за 
хранителни стоки 
ЗП=120,0 кв.м.; РЗП=410,25 кв.м. 
І ЕТАП – Изба и магазин за хранителни стоки;ЗП=120,0 
кв.м.; РЗП=240,0 кв.м 

VІІ-851, кв.71, гр.Куклен,  
 

104 
 

28.11.2012 г ИСЧ 
 

Плътна ограда Н=2,20 м. към западната вътрешна 
регулационна граница и с Н=1,30 м. откъм южната 
вътрешна регулационна граница  

ІХ-187, кв.20, гр.Куклен,  

105 15.12.2012 г ”КЦМ” АД ОБЕКТ: ”Ново оловно производство“ 
ПОДОБЕКТ:”Съоръжения за деминерализиране на 
вода” с проектен код 109-РЗП – 220 кв.м. 

ІІ-1.764,произв.дейности, 
от масив 001 м-ст ”Орта хан“, 
 з-ще на гр.Куклен; ПИ с идентификатор 
40467.1.764 по КК и КР,одобрен със 
Заповед РД-18-16-2/14.03.2011г. на 
Началника на СГКК –Пловдив; 
гр. Пловдив 

106 15.12.2012 г  КВШ 
 

Стопанска постройка до 35 кв.м. 022124, масив 022, з-ще с.Добралък, м-ст 
“Бяла черква”  

 
 

http://www.kuklen.org/

