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Регистър на Обектите въведени в експлоатация от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 
 

№ на 
удостов
е-рение 

или 
отказ 

Дата 
Вх. № на искане 
за регистрация 

Строеж (Наименование, височина, етажност, РЗП, 
брой посетители,брой работни места) 

КАТЕГОРИЯ Местонахождение 

Възложител                                                   
(физ. лице - три имена, юридич. 

лице, представлявано от 
................) 

Лице-
упражняващо 

строителен 
надзор - 

(свидетелство 
за 

оправомощава
не  № 

.........от........ г.               
Лиценз № 

........от..... г.) 

Обработил 
преписката, служител, 

упълномощен от 
органа, издал 

разрешението за 
строеж (име, 

фамилия, длъжност) 

З 
А 
Б 
Е 
Л 
Е 
Ж
 

К 
А 

1 09.01.2015 г. 6071/29.12.2014 г. 
Жилищна сграда на два етажа с височина НК-4,30 м.и 
РЗП=119,27 кв.м. 

пета категория 
УПИ ХХI-409, кв.26а 
с.Гълъбово 

В.*К.ЕГН**********гр.П.ул.Р.№2 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

2 21.01.2015 г. 177/14.01.2015 г.  
Външно ел.захранване на двуфамилна жилищна 
сграда на два етажа и изба 

пета категория 
УПИ ХII-1958, кв.95 
гр.Куклен 

ЕВН Б-я Е. ЕИК********* 
гр.П.ул.Х.*Д.№37 

5-та категория 
не се изискв 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

3 18.02.2015 г. 636/11.02.2015 г. 
Преустройство на еднорелсов транспортен път в цех 
за поцинковане 

четвърта 
категория 

УПИ V-365 
спот.дейност,масив1 
м-ст "Орта хан" з-ще 
Куклен 

ЗГП Б-я АД ЕИК*********гр.П.кв.К. 
"Консултантска 
инжинерингова 
груп" ООД 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

4 18.02.2015 г. 1963/23.04.2015 г. 

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 

пета категория 

УПИ 1004003455 
жил.застрояване, м-ст 
"Царина" з-ще 
Гълъбово 

И.*Б.гр.П.ул.В.С.№5 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

4 18.02.2015 г. 4160/08.09.2014 г. 
"Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с 
РЗП=167,0кв.м.ик.к.+6,33,к.к.+7,70," 

пета категория 
УПИ - XV- СНС, кв.10Б 
гр.Куклен 

В.*К. ЕГН**********гр.К.ул.С.№26 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

6 14.05.2015 г. 2482/18.05.2015 г. Еднофамилна жилищна сграда със ЗП=83 кв.м. пета категория 
УПИ VII-205, кв.11 
с.Добралък 

П.*К.ЕГН**********гр.П.ул.Б.№86 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

6 14.05.2015 г. 2189/07.05.2015 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа и изба с 
РЗП=288,0 кв.м. 

пета категория 
УПИ 1015-А, м-ст 
"Драгул" 

1.В.*Г.ЕГН**********гр.П.ул.Й.Й.№10;2
.З.*В.ЕГН**********гр.П.ул.Р.№12 

пета категория 
не се изисква 

    

8 14.05.2015 г. 1931/22.04.2015 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа и 
сутерен със ЗП=145,32 кв.м.и РЗП=521,68 кв.м. 

пета категория 
УПИ XXIII-220, кв.20 
с.Гълъбово 

З.*М.ЕГН**********гр.П.ул.С.С.№58 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

9 14.05.2015 г. 854/23.02.2015 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с 
РЗП=180,00 кв.м.ЕТАП А 

пета категория 
УПИ IV-
002874,жил.застр. кв.2 
с.Гълъбово 

Н.*В.ЕГН**********гр.П.ул.С.№3 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

10 29.06.2015 г. 3173/24.06.2015 г. 
Жилищна сграда на три етажа със РЗП=310,00 

кв.м.к.к.+5,6,+7,08,+8,48,к.ц.+0,00 
пета категория 

УПИ XVIII-855, кв.74 
гр.Куклен 

1.К.*У.ЕГН**********гр.К.2.Е.*У.ЕГН****
******гр.К.;3.Н.*У.ЕГН**********гр.К.;4.А
.*У.ЕГН**********гр.К. 

пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

11 29.06.2015 г. 3173/24.06.2015 г. Гараж с РЗП=20,00 кв.м. пета категория 
УПИ XVIII-855, кв.74 
гр.Куклен 

1.К.*У.ЕГН**********,гр.К.2.Е.*У.ЕГН***
*******гр.К. 

пета категория 
не се изисква 

    

12 10.08.2015 г. 4093/07.08.2015 г. Жилищна сграда със ЗП=67,80 кв.м.,РЗП=107,00 кв.м. пета категория 
УПИ XII-251, кв.25 по 
плана на гр.Куклен 

1.С.*Р.ЕГН**********гр.С;2.Н.*Р.ЕГН***
*******гр.С.;3.Е.*Д.ЕГН**********гр.С. 

пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

http://www.kuklen.org/


13 10.08.2015 г. 4428/28.08.2015 г. 

Инфраструктурно осигуряване на промишлено-
търговска зона Куклен, местност "Капсида" 
гр.Куклен;Подобект:Водоснабдителна мрежа-втори 
етап-РЕ-HD Ф160/9,5мм/1,0 МРА-339М 

четвърта 
категория 

Местност "Капсида", з-
ще гр.Куклен 

1.Община Куклен Б-т*********;2.ВиК 
гр.П.ЕИК********* 

"Стандарт 
Системс"ООД 
Пловдив 

    

14 28.08.2015 г. 4410/27.08.2015 г. 
Канализационна мрежа за УПИ ХХХIII-011433 HA 
ИЗ"Куклен" с РЕ тръби Ф315, L=164м.и Ф630, L=108м. 

четвърта 
категория 

УПИ XI-011364 за 
произв.и скл.дейност, 
м.11,м-ст "Капсида" з-
щеКуклен 

Т.И.З. ЕИК********* 
"Стройсервиз" 
ЕООД Пловдив 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

15 09.09.2015 г. 4586/08.09.2015 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа със 
ЗП=109,93 кв.м.и РЗП=215,66 кв.м. 

пета категория 
УПИ 1058-жил.застр., 
пар.4 м-ст "Св.Неделя" 
з-ще Гълъбово 

С.*Ч.ЕГН**********гр.П.ул.Г.Р.Д.№3 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

16 23.09.2015 г. 4826/23.09.2015 г. 

Инфраструктурно осигуряване на ПТЗ 
гр.Куклен"Уличнамрежа-улици 1,2,3,4,5,6,7,8 и 
уширение на съществуващ път  I I-86-улица 4 и 
уширение на съществуващ и нов плочест 
водосток;Подобект:"Път №2 с дължина =331,89 м. 

четвърта 
категория 

Масив 011, за "ПТЗ" з-
ще Куклен 

1.Т.И.З.ЕИК*********гр.П.ул.А.Ш.;2.Об
щина Куклен Б-т*********гр.К. 

"Стройсервиз" 
ЕООД Пловдив 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

17 24.09.2015 г. 4837/23.09.2015 г. 
Склад за готова продукция към тенекеджийска 
работилница със ЗП=149,00 кв.м. 

пета категория 
УПИ III-6, 
стоп.дейн.,кв.111 
стоп.двор гр.Куклен 

П.*М.ЕГН**********гр.К.ул.О.№42 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

18 09.10.2015 г. 5168/08.10.2015 г. 

Торова лагуна за съхранение на течна оборска 
тор;склад за селскостопанска продукция и навес за 
селскостопанска продукция;II Етап:Изграждане на 
склад за селскостопанска продукция и торова лагуна 
за съхранение на течна оборска тор 

пета категория 
УПИ 014263 овчарник 
м-ст "Гьол къра" з-ще 
Куклен 

П.*С.ЕГН**********гр.К.ул.Х.К.№3 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

19                   

20 08.10.2015 г. 4495/01.10.2015 г. Еднофамилна жилищна сграда със РЗП=88,40 кв.м. пета категория 
УПИ-XVIII-792, кв.10, 
с.Гълъбово 

М.*К.ЕГН**********гр.П.ул.Я.С.№65 
пета категория 
не се изисква 

    

21 19.10.2015 г. 4535/04.09.2015 г. 
Жилищна сграда на два етажа със ЗП=53,00 кв.м., 
РЗП=115,00 кв.м. 

пета категория УПИ VII-73, кв.6 с.Руен И.*Д.ЕГН**********гр.П.ул.Б.№11 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

22 29.10.2015 г. 5465/28.10.2015 г. 

Разширение, преустройство и надстройка на 
съществуваща сграда в офис сграда на "Комплексен 
индустриален сервиз" ЕООД, със ЗП=344,00 кв.м., 
РЗП=1170,20 кв.м. 

четвърта 
категория 

УПИ I-1.764 
произв.дейност,масив0
01, м."Орта хан" з.ще 
Куклен 

К.И.С.ЕООД, ЕИК*********гр.П.ул.А.Ш. 
"Стройсервиз" 
ЕООД Пловдив 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

23 29.10.2015 г. 853/23.02.2015 г. Стопанска постройка до 60 кв.м. пета категория 
ПИ 40.333, пар.4,з-ще 
Куклен, м."Вриш и 
терасите" 

М.*П.ЕГН**********гр.С.бул.Е.Г.№109 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

24 09.11.2015 г. 5522/02.11.2015 г. 
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с 
РЗП=245,50 кв.м. 

пета категория 
УПИ II-002259, масив 
002, м."Поляни" з-ще 
Гълъбово 

И.*Д.ЕГН**********гр.П.ул.О.№9 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

25 19.11.2015 г. 5832/18.11.2015 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа със 
ЗП=97,15 кв.м. и РЗП=152,92 кв.м. 

пета категория 
УПИ II-002259,масив 
002, м."Поляни" з-ще 
Гълъбово 

Р.*Т.ЕГН**********гр.П.р.Т. 
пета категория 
не се изисква 

    

26 23.11.2015 г. 5838/18.11.2015 г. 
Цех за метални изделия ЗП=554,90 кв.м., 
РЗП=1110,10 кв.м. 

четвърта 
категория 

УПИ II-3, стоп.дейност, 
кв.111 стоп.двор 
гр.Куклен 

Т.И.А.1ООД 
ЕИК*********гр.К.ул.В.Л.№11 

"Джей Ви Ки 
Консулт" ООД 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

27 23.11.2015 г. 5913/20.11.2015 г. 
"Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  със 
ЗП=128,28 кв.м. и РЗП=243,42 кв.м. 

пета категория 

УПИ I-004003, 
жил.застр., м-ст 
"Царина" з-ще 
Гълъбово 

1.Я.*А.ЕГН**********гр.П.бул.А.С.№18;
2.Е.*П.ЕГН**********гр.П.бул.А.С.№18 

пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

28 01.12.2015 г. 5808/17.11.2015 г. 
"Еднофамилна едноетажна жилищна сграда   със 
ЗП=80,00 кв.м. и РЗП=80,00 кв.м. 

пета категория 

УПИ II-
006212жил.застр.,м-ст 
"Юрукалан" з-ще 
Гълъбово 

И.*П.ЕГН**********с.Т.ул.1№10 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

29 01.12.2015 г. 5979/24.11.2015 г. 
Разполагане на 10 броя каравани и кафе аперитив 
със ЗП=149,00 кв.м. 

пета категория 
УПИ IV-219,м-ст 
"Юрукалан" з-ще 
Гълъбово 

П.*Р.ЕГН**********гр.П.ул.И.Г.№54 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

30 01.12.2015 г. 5253/14.10.2015 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж 
с РЗП=201,40 кв.м., к.к.=5,6,6,10, к.ц.=+0,00 

пета категория 
УПИ IV-67, кв.14 по 
плана на с.Цар Калоян 

К.*Г.ЕГН**********гр.П.ул.С.С.№49 
пета категория 
не се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

 


