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Регистър 

на издадените Разрешения за строеж 

за 2020 година 
 

 

№ 

по 

ред 

 

Дата 

 

Собственик 

 

Наименование 

на обекта 

 

УПИ, кв., 

нас. място 

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

1 06.01.2020 “ЮПИТЕР 05” 

 

„Вътрешно преустройство на цех за горещо 

поцинковане” 

УПИ IV-011411-произв. и скл. 

дейност, масв 001, м-ст. 

„Капсида”, з-ще гр. Куклен 

2 17.01.2020 „Вили Елбе Аутомотив 

България”ЕООД 

„Нов бетонов комплектен трансформаторен 

пост/БКТП/”Вили” до 1х800 kVa,20/0.4 Kv и кабели 20 

Kv 

УПИ XXXIII-011433-произв. и 

скл. дейност, ЕКАТТЕ 40467,м-ст. 

„Капсида”, з-ще гр. Куклен 

3 17.01.2020 Б.Н.И „Пристройка и надстройка към съществуваща 

жилищна сграда” със ЗП пристр.=52,90кв.м.;РЗП 

пристр. И надстр.=102,64кв.м. и ЗП 

общо=145,90кв.м.;РЗП общо=288,64кв.м. 

УПИ  XII-657, кв. 60, гр. Куклен 

4 22.01.2020 „КЦМ” АД „Сграда за преместване на съществуваща 

късобарабанна пещ (КБП) №1” 

УПИ II-1.764, произв. дейности, 

масив 01, м-ст.”Орта Хан”, з-ще 

гр. Куклен 

5 10.02.2020 1.“Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен 

 

„Външно електрозахранване 1 kV на „СОТ, осветление, 

косачка и циркуляр” в имот №013347, м-ст. „Сеймен 

тарла”, землище на гр. Куклен-L=320м. 

 

6 21.02.2020 1.К.И.М „Нискоетажно , свободно застрояване за жилищна УПИ III-14-жил. застр., м-ст. 

http://www.kuklen.org/


2. И.Б.М 

 

сграда с гараж” „Гробът”, з-ще с.Гълъбово 

7 21.02.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен 

 

„Нови кабели 1kV за външно ел.захранване на 

„Предприятие за добив на червено месо с транжорна и 

пречиствателна станция на производствени отпадъчни 

води”  

УПИ II-002205- за кланица  

8 26.02.2020 1. Държавна агенция 

„Електронно управление”  

2. Община Куклен 

 

„Проектиране и изграждане на комуникационна 

свързаност посредством ЕЕСМ за общински 

администрации на територията на южна България, 

община Куклен, област Пловдив” L=1095,00м. 

Трасето преминава през улици: 

„П.Яворов”, „В.Левски”, 

„Бузлуджа”, „Хр.Г.Данов”-

общинска публична собственост 

9 04.03.2020 А.Р.А 

 

„Еднофамилна двуетажна жилищна сграда със 

ЗП=55,00 кв.м. и РЗП=110,00 кв.м.” 

УПИ II-016071-жил.застр., 

„Кайнаклъка” 

10 10.03.2020 1.Е.А.Д 

2. Община Куклен 

 

„Уличен водопровод до еднофамилна жилищна сграда 

с обща дължина L=60,50м.” 

УПИ V-002337,жил.застр.,м-

ст.”Св.Влас”, з-ще с.Гълъбово 

11 12.03.2020 „КЦМ” АД „Открит обществен паркинг и ограда „ УПИ 11.443, общ.обслужване и 

паркинг, м-в. 011, м-

ст.”Капсида”,з-ще гр. Куклен 

12 12.03.2020 

Отменена 

„Страгруп-Профис”ЕООД „Склад за строителни материали” със 

ЗП=РЗП=198,40кв.м. 

УПИ XV-1858,кв.35(малка 

промишлена зона), гр. Куклен 

13 18.03.2020 М.И.Г 

 

„Едноетажна еднофамилна жилищна сграда” със 

ЗП=РЗП=73,51 кв.м. 

УПИ I-022249-жил.застр, м-

ст.”Бяла черква”, с. Добралък 

14 23.03.2020 Община Куклен 

 

„Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни 

участъци на общински път/ III-8604/ Явроро-Добралък 

при км.5+900,км.10+350 и км.10+930-община Куклен, 

област Пловдив 

общински път/ III-8604/ Явроро-

Добралък при км.5+900,км.10+350 

и км.10+930-община  Куклен, 

област Пловдив 

15 24.03.2020 1. А.С.М. 

2. А.А.М 

„Допълващо застрояване за гараж” със 

ЗП=РЗП=47,90кв.м. 

УПИ V-1146, кв.90, гр. Куклен 

16 25.03.2020 Ю.О.Ш 

 

„Подпорна стена по вътрешната, югозападна 

регулационна граница с височина – Н=2,00м. от 

прилежащия терен и дължина-от.1 до т.2-L=12,66м” 

УПИ II-61, кв.8, с. Гълъбово 



17 31.03.2020 М.Б.Ч 

 

„Еднофамилна двуетажна жилищна сграда” със 

ЗП=119,72кв.м. и РЗП=229,67кв.м. 

УПИ 040750-жил. застр., м-

ст.”Терасите и Вриш”, з-ще гр. 

Куклен 

18 03.04.2020 „ЕЙЧ-РИТЕЙЛ 

АУТОМЕЙШЪН 

БЪЛГАРИЯ”  

„Ажурна ограда с височина до 2,40м. от прилежащия 

терен и открита площадка за временно складиране на 

строителни отпадъци” 

УПИ XXV-011525.372- произв. и 

скл. дейност, м-в. 011, м-ст. 

„Капсида”, з-ще гр. Куклен 

19 07.04.2020 Г.Р.Р „Жилищна сграда с гараж” със ЗП=106,81кв.м. и 

РЗП=218,99кв.м. 

УПИ XXI-1641, кв.111, гр. Куклен 

20 27.04.2020 1. З.Р.Х 

2. Ш.К.Р 

 

„Реконструкция и промяна вида на покрива на 

съществуваща жилищна сграда със ЗП=42,40кв.м. 

УПИ VIII-1103,1104, кв.92, гр. 

Куклен 

21 27.04.2020 З.Н.У 

 

„Плътна ограда по вътрешната източна, регулационна 

граница с височина Н=2,20м. от прилежащия терен и 

дължина-от т.1 до т.2-L=11,64м.” 

УПИ I-009274, скл. дейн., м-ст. 

„Пранга дере”, гр. Куклен 

22 30.04.2020 1. Г.Н.В 

2. З.А.В 

 

„Допълващо застрояване за лятна кухня” със 

ЗП=РЗП=34,30кв.м. 

УПИ XI-336,кв.34, по 

регулационния план на с.Гълъбово 

23 05.05.2020 Г.Н.Г 

 

„Плътна ограда по вътрешната източна, регулационна 

граница с височина Н=2,20м. от прилежащия терен и 

дължина-от т.1 до т.2-L=15,38м.” 

УПИ 150.314-жил.застр., м-ст. 

„Сай дере”, по плана на 

новообразуваните имоти в 

територията на §4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ с.Яврово, община Куклен 

24 05.05.2020 1. А.Й.Б 

 

„Плътна ограда по вътрешната западна, регулационна 

граница с височина Н=2,20м. от прилежащия терен и 

дължина-от т.1 до т.2-L=29,45м.” 

УПИ I-017097, жил.застр.,м-ст. 

„Исака”, з-ще гр. Куклен 

25 11.05.2020 1. С.К.Т 

2. А.И.П-Т 

„Еднофамилна жилищна сграда, допълващо 

застрояване-гараж и ограда(участък 1-ажурна, участък 

2,3,4-плътна) 

УПИ 001462-жил.застр., с. 

Гълъбово, м-ст. „Св. Петка”, 

община Куклен 

26 14.05.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

 

Външно кабелно електрозахранване 1kV на 

обект:”Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в 

УПИ IX-020009,землище на с.Добралък, м-ст. 

Трасето на кабела  1kV  преминава 

през ПИ 20.34-път, общинска 

публична собственост; ПИ 20.191-



2.Община Куклен 

 

„Студенец”, община Куклен, L=122м. път, общинска публична 

собственост 

27 15.05.2020 Ф.С.М 

 

„Плътна ограда (между т.1,2,3,4) с височина Н=2,20м. 

от прилежащия терен и дължина-от т.1 до т.2-

L=29,90м.; от т.2 до т.3- L=20,00м.;от т.3 до т.4- 

L=19,00м.;Общо- L=101,70м.” 

УПИ XXVI-1041, кв. 100, гр. 

Куклен 

28 15.05.2020 1. Ю.И.Д 

2. Р.М.С. 

 

„Допълващо застрояване за гараж-ЗП=РЗП=26,00 кв. и 

плътна ограда по вътрешната западна, регулационна 

граница с височина Н=2,20м. от прилежащия терен и 

дължина-от т.А до т.В-L=16,07м.” 

УПИ XI-603, кв.54, гр. Куклен 

29 15.05.2020 Обединена Божия Църква 

Божи Дом-Ерусалим 

 

„Нискоетажна сграда за молитвен дом” със 

ЗП=184,54кв.м. и РЗП=225,24кв.м. 

II-024078 за църква, м-в 24, м-ст 

„Шабан дере”, з-ще гр. Куклен 

30 20.05.2020 Ц.Ц.Ж 

 

„Жилищна сграда” със ЗП=197,35 кв.м. и РЗП=245,50 

кв.м. 

УПИ VI-002337, жил.застр., м-ст.  

31 26.05.2020 „ЕЙЧ-РИТЕЙЛ 

АУТОМЕИШЪН 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

„Предприятие за производство на метални изделия и 

апаратура за търговско обзавеждане - ИИП 

УПИ XXV-011525,372-произв. и 

скл. дейност, м-в. 011, м-ст. 

„Капсида” 

32 29.05.2020 „РИВА ТРЕЙД” ООД 

 

„Фотоволтаична инсталация с мощност 29,7kWp върху 

покрива на съществуваща сграда-работилница за 

шиене на чанти 

УПИ X-магазин(ПИ №1699), 

кв.15, гр. Куклен 

33 27.05.2020 Т.Б.А 

 

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж УПИ XXVI-1211, кв. 3А, гр. 

Куклен 

34 29.05.2020 1. В.А.К 

2. В.И.К 

„Допълващо застрояване за лятна кухня” със 

ЗП=РЗП=42 кв.м. 

УПИ 40.1-жил. застр., м-ст. „Вриш 

и Терасите”, з-ще гр. Куклен 

35 02.06.2020 1. Даниел Ангелов 

Ставрев 

2. Христина Антонова 

Иванова 

  

36 05.06.2020 „Тургай Делен” ЕООД „Еднофамилна жилищна сграда-основно застр.” със 

ЗП=212,80кв. и РЗП=327,10кв.м. 

УПИ 016043-жил. застр., м-ст. 

„Кайнаклъка”, з-ще гр. Куклен 



37 05.06.2020 Ф. Н. Е. „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” със 

ЗП=120,90кв. и РЗП=246,30кв.м. 

УПИ I-364-жил.застр., м-ст. 

„Хайва чешма”, з-ще гр. Куклен 

38 05.06.2020 „Леи Проспект” ЕООД „Жилищна сграда”-ниско свободно  застрояване със 

ЗП=253,68 кв.м. и РЗП=253,68кв.м. 

УПИ 008171.201-жил. застр., м-ст. 

„Делница”, з-ще с. Руен 

39 12.06.2020 Ц. Ф. П.-Б. Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” със 

ЗП=85,13кв. и РЗП=188,34кв.м. 

УПИ I-40.662-жил. застр., м-ст. 

„Вриш и Терасите”, з-ще гр. 

Куклен 

40 16.06.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен 

 

„Подмяна на съществуваща кабелна линия 20 kV от 

съществуващ ТП „ Радиорелейна: по плана на 

землището на с.Яврово, общ. Куклен до ТП 

„Строителни войски” по плана на землището на с. 

Яврово, общ. Куклен – L=540м 

Трасето на кабела минава през ПИ 

7.178-местен път 

41     

42 16.02.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен 

 

„Подмяна на съществуваща кабелна линия 20 kV от 

кабелни муфи по плана на землището на с.Яврово, 

общ. Куклен до ТП „Стъкларски завод” по плана на 

землището на с. Яврово, общ. Куклен – L=422м 

Трасето на кабела минава през ПИ 

7.178-местен път 

43 19.02.2020 „Астрагруп-Профис” 

ЕООД, ЕИК 160137314 

„Нискоетажно свободно застрояване-„Жилищна сграда 

и магазин” със ЗП=198,00 кв. и РЗП=396,00кв.м. 

УПИ XV-1858, кв. 35, гр. Куклен 

44 23.06.2020 Д. А. В. 

 

„Пристройка към жилищна сграда” УПИ 40.775-жил. застр.м-ст. 

„Вриш и Терсите” 

45 01.07.2020 „Полли Ко” ООД „Жилищна сграда-двуфамилна” със ЗП=218,38кв.м. и 

РЗП=503,50кв.м. 

УПИ I-6038-жил.застр., м-ст. 

„Скелята”, з-ще с. Гълъбово 

46 23.07.2020 1. Н. Н. С. 

2. Д. Б. С. 

„Жилищна сграда”-ново ниско свободно застрояване 

със ЗП=77,60 кв.м. и РЗП=158,07 кв.м. 

УПИ VI-433, кв.27, с. Гълъбово 

47 30.07.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен 

 

„Нова въздушна кабелна линия НН за захранване на 

„Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ 003359-жил. 

застр.,(ПИ № 003486), м-ст. „Царина”, з-ще с. 

Гълъбово 

УПИ 003359-жил. застр.,(ПИ № 

003486), м-ст. „Царина”, з-ще с. 

Гълъбово 

48 30.07.2020 1. „А1 България” ЕАД 

2.Община Куклен 

„Изграждане на нова физическа инфраструктура за 

електронна съобщителна мрежа на „А1 България” ЕАД 

м-ст. „Капсида”, з-ще гр. Куклен 



 за захранване на нови абонати в м-ст „Капсида”, 

община Куклен, L=1865,6м. 

49 30.07.2020 1. „ТВ САТ КОМ” ООД- 

собственик на строеж 

2.Община Куклен-

собственик на терена 

„Изграждане на нова физическа инфраструктура за 

електронна съобщителна мрежа от съществуваща 

шахта на територията на община Куклен – L=5918м. 

община Куклен 

50 10.08.2020 М. Г. П. 

 

„Вътрешно преустройство на складово помещение към 

съществуваща жилищна сграда във фризьорски салон, 

бръснарски салон и маникюр” със ЗП=45,18кв.м. 

УПИ XIV-797, кв..40, гр. Куклен 

51 11.08.2020 М. Г. В. „Жилищна сграда на един етаж” със ЗП=61,55кв.м и 

РЗП=129,50кв.м. 

УПИ 138-жил. застр., м-ст. 

„Царина , з-ще с. Гълъбово 

52 19.08.2020 „БЕ ПЕТ” ЕООД 

 

„Вътрешно преустройство на част от складова сграда и 

нова пристройка към нея за цех за обработка на 

метали” 

УПИ 011268,91 – бенз.,газстанция 

и скл. дейност, м-ст. „Капсида”, з-

ще гр. Куклен 

53 24.08.2020 „ЕЙЧ РИТЕЙЛ 

АУТОМЕЙШЪН 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

„Трафопост тип бктп 1х800kVA към обект 

:”Предприятие за производство на метални изделия и 

апаратура за търговско обзавеждане” 

УПИ XXV-011525,372-произв. и 

скл. дейност, м-в. 011, м-ст. 

„Капсида” 

54 01.09.2020 1. Христо Георгиев 

Василев 

2..Община Куклен 

„Сградно водопроводно отклонение от РЕ-НD ф32 с 

L=51,00м. за ПИ №000170, м-ст. „Юрукалан”, з-ще с. 

Гълъбово,община Куклен 

ПИ №000170, м-ст. „Юрукалан”, з-

ще с. Гълъбово 

55 08.09.2020 „НУКОН БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД 

„Пожароизвестителна система на склад за метали в 

производствена, административна и складова база” 

УПИ 011271-автосалон и 

автосервиз, м-в. 11, м-ст. „Бунар 

Йолу”, з-ще гр. Куклен 

56 11.09.2020 1. „Тургай Делен” ЕООД, 

ЕИК 203820411 

2.  Община Куклен 

„Уличен водопровод РЕ-HD Ф90 в общински път с ИД 

40467.16.77” с дължина L=112м. 

УПИ 016043-жил. застр., м-ст. 

„Кайнаклъка”, з-ще гр. Куклен 

57 11.09.2020 С. Ф. Ал. 

 

„Реконструкция и промяна вида на покрива на 

съществуваща жилищна сграда с надстрояване на 

надзида до 1,45м. със ЗП=93,08кв.м.” 

УПИ XII-1039, кв. 105, гр. Куклен 

58 15.09.2020 А. Е. М. 

 

„Плътна ограда по вътрешните регулационни граници 

с височина Н=2,20м. от прилежащия терен и дължина – 

УПИ VII-334, кв. 34, с. Гълъбово 



от.Б до т.В-L=16,47м.;от т. В. до т.Г-L=12.64м.; от т. Г 

до т. Д-L=26,30м.; от т.Д до т.Е-L=11,34м.; от т.Е до 

т.А-L=10,45м.;Общо плътна ограда – L=77.20м. и 

ажурна ограда по уличната регулационна линия от т.А 

до т.Б – L=19,90м.” 

     

59 25.09.2020 1.Община Куклен 

2.Р. В. Вл.-Ст. 

3.В. П. Вл. 

„Подмяна водопроводно отклонение” УПИ VII-114, кв.39, гр. Куклен 

60 01.10.2020 Р. Й.Н.  

 

„Еднофамилна жилищна сграда” УПИ II-017090-жил.застр., м-ст. 

„Св. Георги”, з-ще с.Руен 

61 06.10.2020 И. К. П. 

 

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж със 

ЗП=106,45кв.м. и РЗП=175,67кв.м. 

УПИ I-029148, жил. застр., м-в.29, 

м-ст. „Вриш”, з-ще гр. Куклен 

62 06.10.2020 О. Р. Р. 

 

„Плътна ограда (между т.1,2,3,4,5 и т.7,8,1) и ажурна 

ограда с височина Н=2,20м. от прилежащия терен и 

дължина- между т.1 и т.2-18.06м.; т.2 и т.3-11.33м.; т.3 

и т.4-14.01м.; т.4 и т.5-21.23м.;т.5 и т.6-10.82м.; т.6 и 

т.7-3.16м.; т.7 и т.8-21.69м.; т.8 и т.1-23.63м.;Обща 

дължина на оградата – L=95.97м.” 

УПИ VIII-1051,кв. 100, гр. Куклен 

63 09.10.2020 Н. И. А. 

 

„Реконструкция на съществуващ водопровод е ф150, 

минаващ през ПИ 40467.11.494, з-ще гр. Куклен с обща 

дължина – L=117,00м. 

ПИ 40467.11.494, з-ще гр. Куклен 

64 14.10.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

  

2.Община Куклен 

„Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН, 

захранвана от ТП 4 „Църква”, върху регулационния 

план на гр. Куклен, община Куклен- с дължина: 

въздушна линия 1kV L=1445м.”  

ул. „ Хр. Смирненски”, ,”Райна 

Княгиня”, „Славянска”, „Плиска”, 

„Явровска”, „Самуил”, „Топола’, 

„Вела Пеева”, „Речна”, „Никола Й. 

Вапцаров”, „Иван Вазов” 

65 14.10.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен-  

 

„Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН, 

захранвана от МТП 7, върху регулационния план на гр. 

Куклен, община Куклен- с дължина: въздушна линия 

1kV L=1565м.” 

ул. „Люляк”, „Студенец”, 

„Ивайлово”, „Велико Търново”, 

„Димчо Дебелянов”, „Гергана”, 

„Ропотамо”, „Вела Пеева”, 



„Речна”, „Никола Й. Вапцаров”, 

„Иван Вазов”…….. 

66 14.10.2020 И. Д. К. 

 

„Жилищна сграда, гараж, ограда и сондаж” със ЗП 

жил.сгр.=152,13кв.м. и РЗП жил.сгр.=278,43кв.м.;ЗП 

гараж=РЗП гараж=56,25кв.м.;дължина на 

оградата=223,72м.  

УПИ 006035-жил.  застр. (ПИ 

18277.6.35), м-ст. „Скелята, з-ще с. 

Гълъбово 

67  

14.10.2020 

М. Д. П. 

 

„Вътрешно преустройство на подземен гараж в избено 

помещение в съществуваща жилищна сграда с покрит 

басейн, фитнес и подземен гараж” със ЗП преустр. = 

592кв.м. 

УПИ I-020060,020063-жил. застр.. 

м-ст. „Студенец”, з-ще с. 

Добралък, община Куклен 

68 15.10.2020 „КЦМ” АД „Инсталация за извеждане на соли” ЗП-239,40кв.м.; 

РЗП-536,82кв.м. 

УПИ II-1.764, произв. дейности, м-

в. 01, м-ст. „Орта хан”, з-ще гр. 

Куклен 

69 15.10.2020 1.”Електроразпределение 

Юг” ЕАД 

2.Община Куклен 

 

„Външно кабелно електрозахранване на обект : 

„Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ 

V-002337, м-ст. „Св. Влас”, землище на с. Гълъбово-

L=62м.” 

Трасето на кабел 1kV преминава 

през ПИ 18277.2.281-

селскостопански път-общинска 

публична собственост 

70 16.10.2020 С. Х. П. 

 

„Допълващо застрояване за лятна кухня” със 

ЗП=35,00кв.м. и РЗП=35,00кв.м. 

УПИ X-100, кв. 37, гр. Куклен 

71 16.10.2020 П. Г. Д. 

 

„Сезонна жилищна сграда” със ЗП=64,84 кв.м. и 

РЗП=64,84 кв.м. 

УПИ II-40.662-жил. застр., м-ст. 

„Вриш и терасите”, з-ще гр. 

Куклен 

72 27.10.2020 1. Б. И. С. 

2. Община Куклен  

 

Външно кабелно електрозахранване 1kV за ПИ 

18277.6.484 по КК на с. Гълъбово /ПИ 000169 по КВС/, 

местност „Юрукалан”, община Куклен – L=65,13м. 

 

73 28.10.2020 1. Б. Н. Н. 

2. Д. З. Н. 

 

„Две еднофамилни жилищни сгради” 

1. „Еднофамилна жилищна сграда 1” със ЗП=70,30 

кв.м.; РЗП=124,80кв.м. 

2. „Еднофамилна жилищна сграда 2” със ЗП=70,30 

кв.м.; РЗП=124,80кв.м. 

УПИ III-007069-жил. застр., м-ст. 

„Кара Мандра”, з-ще с. Яврово, 

община Куклен 

74 06.11.2020 К. Ж. К. „Еднофамилна жилищна сграда” със ЗП=185,96кв.м. и УПИ V-1826, кв.6, гр. Куклен 



 

 РЗП=185,96 кв.м. 

75 06.11.2020 1.С. М. Ч. 

2. И. С.  Ч. 

 

„Пристойка към съществуваща жилищна сграда” със 

ЗП=53,00кв.м. и РЗП=53,00кв.м. 

УПИ IX-187, кв.20, гр. Куклен 

76 11.11.2020 1.К. Д. С. 

2.С. А. С. 

 

„Плътна ограда с височина Н=2,20м. и обща дължина 

L=97,82м. по всички регулационни граници 

I-1022-жил.застр., м-ст. „Драгул”, 

з-ще с. Гълъбово 

77 12.11.2020 К. М. Ел-Х. 

 

„Складово помещение за части от разглобени стари 

автомобили” със ЗП=259,03кв.м. и РЗП=259,03кв.м. 

УПИ001027-скл.база с автоморга, 

м-ст. „Орта Хан”, з-ще гр. Куклен 

78 18.11.2020 Б. Н. Н. 

 

„Еднофамилна жилищна сграда” със ЗП 

жил.сгр.=70,30кв.м. и РЗП жил.сгр.=124,80кв.м. 

УПИ II-007069-жил.застр., м-ст. 

„Кара Мандра”, з-ще с. Яврово 

79 19.11.2020 Г. Т. М. 

 

„Селскостопанска постройка за съхранение на 

селскостопанска продукция” 

ПИ с иден.63238.14.19, м-

ст.”Св.Геогри”, з-ще с.Руен 

80 24.11.2020 1.Р. Г. М 

2.Ц Г. Х. 

 

„Еднофамилна жилищна сграда и сондаж” със 

ЗП=66,09кв.м. и РЗП=135,54кв.м. 

УПИ 002996-жил.застр., м-

ст.”Кутел”, з-ще с. Гълъбово 

81 10.12.2020 1. Б. Я. Г. 

2. Е. Т. Г. 

3.Е. Я. Г. 

„Еднофамилна жилищна сграда” със ЗП жил.сгр.=РЗП 

жил.сгр.=127,48кв.м. 

УПИ VI-307, кв.12 по РП на гр. 

Куклен 

82 14.12.2020 „Самиташ Металбау” 

ЕООД 

„Пристройка към съществуваща масивна сграда”, ЗП 

пристр.=РЗП пристр.=216,87кв.м. 

IV=63-скл. дейност, м.002, м-ст. 

„Михов орех”, з-ще гр. Куклен 


