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Регистър на Обектите въведени в експлоатация от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

          

№ на 
удостове-

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 - 

(свидетелств
о за 

оправомощав
ане  № 

.........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 07.04.2016 г. 1699/21.03.2016 г. Гараж пета категория УПИ ХХI-103, кв.37 гр.Куклен 
1.Й.*С.EГН********** гр.К, ул.Д №1; 2.н-ци на 
М.*С.гр.К, ул.Д №13.;н-ци на Й.*С.гр.К, ул.Д 
№1 

пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

2 25.01.2016 г. 518/25.01.2016 г.  Гараж за две коли с РЗП=42 кв.м. пета категория УПИ I-1073, кв.93 гр.Куклен 
1. М.*П. ЕГН**********гр.К.ул.С№21, 2.Е *Х 
гр.Кукленул.Топола №1 

5-та категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

3 02.02.2016 г. 647/29.01.2016 г. 
Вътрешно преустройство на склад за билки с 
РЗП=73,75 кв.м. 

пета категория УПИ IV-115, кв.13 с.Руен " Биохерба Р" упр.И.М.И. 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

4 АНУЛИРАН                 

5 АНУЛИРАН                 

6 07.04.2016 г. 1699/21.03.2016 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на един етаж с 
РЗП=120,75 кв.м.,к.к."3,70 и к.ц.+/-0,00" 

пета категория УПИ IX-98, кв.36 гр.Куклен И.*А.ЕГН**********гр.К, ул.В.Л. 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

7 07.04.2016 г. 1915/30.03.2016 г. 
Улична канализация по ул."П.Р.Славейков" 
гр.Куклен, об.Куклен 

четвърта 
категория 

ул.П.Р.Славейков Е.*В. гр.П.,Г.*С. гр.П.,ул.Ф.М. №100 "Вини" ЕООД 
Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

8 07.04.2016 г. 1622/17.03.2016 г. Приемна 
четвърта 
категория 

УПИ XII-930, кв.78 гр.Куклен "Дизар Нова" ЕООД гр.К. 
"Стройконтрол
" 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

9 06.05.2016 г. 2796/09.05.2016 г. 
1.Приземен етаж-гаражи със ЗП=90,10 кв.м.-I етап 
2.Жилищна сграда-жилищен етаж със ЗП=99,50 
кв.м.с абонатна със ЗП=10,80 кв.м. 

пета категория УПИ I-001287, кв.15 гр.Куклен Д.*К. ЕГН*********, гр.С.,ул.П.П.№31 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

10 27.05.2016 г. 3015/17.05.2016 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа със  
ЗП=107,33 кв.м.и РЗП=200,22 кв.м. 

пета категория 
УПИ VII-016062, м.016 
гр.Куклен 

1.Н.*С.ЕГН*********,гр.П.,ул.П.Т.№45,2.Р.*С.ЕГ
Н*********,гр.П.ул.П.Т.№45 

пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

11 03.06.2016 г. 3135/26.05.2016 г. Търговски комплекс-ресторант и магазини 
четвърта 
категория 

УПИ I I-търговия и услуги, 
кв.41 гр.Куклен 

"Гербера" ООД ЕИК********* пр.Г.*Ч. "Бета 7" ЕООД 
Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

12 21.06.2016 г. 3743/23.06.2016 г. 

Инфраструктурно осигуряване на промишлено-
търговска зона Куклен с обща дължина 
L=3724м."Първи етап ПЕ-HD Ф225-905м.,Трети 
етап-първи подетап РЕ-РЕ-HD Ф160-1985м. 

четвърта 
категория 

м.ст "Капсида", з-ще на 
гр.Куклен 

1.Община Куклен, 2.ВиК ЕООД Пловдив 
"Стандарт 
Системс"ООД 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

13 23.06.2016 г. 2302/13.04.2016 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на един етаж със 
ЗП=47,25 кв.м.и РЗП=47,25 кв.м. 

пета категория УПИ XIV-268, кв.38 гр.Куклен В.*К.ЕГН**********гр.П.ул.В.С. №28 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

14 21.07.2016 г. 2302/13.04.2016 г. Гараж със ЗП=53,75 кв.м. пета категория УПИ X-115, кв.39 гр.Куклен 
С.*З*ЕГН*********гр.К.ул.Х.Б.№10,Г.*З.ЕГН******
****Г.*З. ЕГН**********гр.К.ул.Х.Б.10 

пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

http://www.kuklen.org/


15 21.07.2016 г. 6126/01.12.2015 г. 
Допълващо застрояване за "Кафе-аперитив и бърза 
закуска" на две нива със РЗП=363,15 кв.м. 

пета категория УПИ I-1073, кв.93 гр.Куклен С.*С.ЕГН**********гр.А.ул.А.К.№19 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

16 14.09.2016 г. 5386/14.09.2016 г. 
Двуфамилна жилищна сграда на два етажа с 
РЗП=477,00 кв.м.к.к.+4,80м. И к.ц.+0,00м. 

пета категория УПИ XV-68, кв.68 гр.Куклен Е.*М.ЕГН**********гр.К.ул.В.Л.№24 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

17 27.10.2016 г. 6278/27.10.2016 г. 

Реконструкция на съществуваща ВМНН захранена 
от МТП "Вилна зона" и външно ел.захранване на 
УПИ ХХ-66,кв.10 преминаващо по ул."Тиха" и 
ул."Св.Димитър"с дължина 148м. 

пета категория 
УПИ XX-66, кв.10 
преминаващо по ул."Тиха" и 
ул."Св.Димитър" с.Гълъбово 

1.ЕВН Б-я АД ЕИК*********2.Община Куклен Б-
т*********ул.А.С.№43 

  
Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

18 14.09.2016 г. 5387/14.09.2016 г. 
"Работилница и склад за метални изделия и 
пластмаси" с РЗП=958,79 кв.м. 

пета категория 
УПИ XVI, масив 002 з-ще 
Куклен 

"М.И." ООД Б-т*********гр.К.ул.М.№24 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

19 29.12.2016 г. 7435/28.12.2016 г. 
"Надстройка на съществуваща жилищна сграда" с 
РЗП=89,00 кв.м. 

пета категория УПИ XVIII-593, кв.53 гр.Куклен Е.*М.ЕГН**********гр.Кул.Р.№18 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

20 11.08.2016 г. 4723/10.08.2016 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с 
призем и РЗП=251.00 кв.м. 

пета категория УПИ XXIII-67, кв.4 с.Добралък П.*Л.ЕГН**********гр.П.ул.А.С.№25 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

21 15.08.2016 г. 4663/08.08.2016 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с  
РЗП=279.00 кв.м. 

пета категория 
УПИ XVII-1054, кв.100 
гр.Куклен 

О.*С.ЕГН**********с.Б.П.ул.А.№29 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

22 15.08.2016 г. 4762/11.08.2016 г. 
Търговска сграда-пристройка и надстройка в УПИ 
VII-търговия и услуги с РЗП=54,14 кв.м. 

пета категория 
УПИ VII-търговия и услуги, 
кв.41 гр.Куклен 

Д.*А.ЕГН**********гр.К.ул.Л.К.№6 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

23 25.08.2016 г. 4802/15.08.2016 г. 
Еднофамилна жилищна 
 сграда със РЗ=РЗП=131,85 кв.м. 

пета категория 
УПИ 180031 м-ст"Гробът" 
с.Руен 

К.*С.ЕГН**********гр.П.ул.Ц.Г.Т.№19 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

24 14.09.2016 г. 5348/13.09.2016 г. 
Пристройка и разрешение на съществуващ хотел на 
един и четири етажа/Поправка на 
удостоверение№167/21.06.2011 г. 

        
Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

25 14.09.2016 г. 4089/08.07.2016 г. 
"Жилищна сграда на два етажа" с ЗП=90,34 кв.м. и 
РЗП=155,58 кв.м. и ажурна ограда с Н=2,20 м и 
L=96,25 м. 

пета категория 
УПИ 002415 жил.застр.з-ще 
Гълъбово 

М.*Т.ЕГН**********гр.П.бул.С.№26 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

26 28.09.2016 г. 5632/28.09.2016 г. 
"Еднофамилна жилищна сграда на два етажа и изба 
с РЗП=240,67 кв.м." 

пета категория УПИ XVIII-55, кв.9 с.Гълъбово М.*М.ЕГН**********гр.П.ул.Р.№27 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

27 12.10.2016 г. 5792/05.10.2016 г. 
"Еднофамилна жилищна сграда на два етажа  с 
РЗП=196,25 кв.м."к.ц.=0,00,к.к.=+6,06 

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

М.*Ч.ЕГН**********гр.П.ул.А.К.№9 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

28 12.10.2016 г. 5775/05.10.2016 г. 
"Еднофамилна едноетажна жилищна сграда със 
ЗП=РЗП=62,10 кв.м. 

пета категория 
ПИ 180027 жил.застр.м-ст 
"Гробът",пар.4 с.Руен  

Г.*М*ЕГН**********гр.П.р.Т.158 
пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

29 12.12.2016 г. 7075/08.12.2016 г. 
"Еднофамилна  жилищна сграда на един етаж със 
ЗП=90,50 кв.м.РЗП=90,50 кв.м. 

пета категория 
УПИ 002416 жил.застр. м-ст 
"Аргирова чешма" з-ще 
Гълъбово 

1.Д.*В.ЕГН**********гр.П.ул.З.№2;2.С.*Д.ЕГН****
******гр.Г.ул.Т.Б.№18 

пета категория 
не се изисква 

Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

30 12.12.2016 г. 6897/22.11.2016 г. 
Газификация на сграда, отредена за ОДЗ-детски 
ясли 

пета категория УПИ II-110, кв.39 гр.Куклен Община Куклен Б-т*********гр.К. ул.А.С.№43   
Цветан 
Върбановски-
гл.специалист 

  

 


