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Регистър на Обектите въведени в експлоатация от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 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 - 

(свидетелство за 
оправомощаване  
№ .........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 анулирано                 

2 анулирано                 

3 07.03.2017 г. 1093/02.03.2017 г. 
"Уличен водопровод за стопанска постройка до 35 
кв.м. с L=75 м. 

пета категория 
М-ст "Бяла Черква" 
ПИ№030124 и имот 
№022169 

1.К.*Ш.гр.П.бул.Ш.С.№228 2.Община 
К,ЕИК********* 

пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

4 07.03.2017 г. 1092/02.03.2017 г. Стопанска постройка - 35 кв.м. пета категория 
ПИ 030124 ЕКАТТЕ 
21324, м-т "Бяла 
Черква" 

К.*Ш.ЕГН**********гр.П.ул.Л.№34 
пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

5 14.03.2017 г. 534/03.02.2017 г. корекция/техн.грешка         
Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

6 27.03.2017 г. 1497/21.03.2017 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с 
изба със ЗП-101,50кв.м. и РЗП-273,30 кв.м. 

пета категория 
УПИ I I I-573, кв.5 
с.Гълъбово 

1.А.*А.ЕГН**********гр.П.ул.Т.М.№22; 
2. Г.*Т.ЕГН**********гр.П.ул.Т.М.№22 

пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

7 29.03.2017 г. 1534/23.03.2017 г. 

Двуфамилна жилищна сграда на два етажа с РЗП-
474,28 кв.м.Първи етап-североизточното жилище 
обособено като самостоятелна сграда с отделен 
вход със ЗП=85,58 кв.м.,РЗП=245,84 кв.м. 

пета категория 
УПИ XIX-1162, кв.59 
гр.Куклен 

1. А.*А.ЕГН**********с. Н.И.ул.Т.№5; 
2.Е.*Х.ЕГН********** гр.П. 

"Вини" ЕООД 
Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

8 11.05.2017 г. 1534/23.03.2017 г. 
Склад за готова продукция със ЗП=РЗП=1470,28 
кв.м. 

пета категория 
УПИ I-302, произв.и 
скл.дейност,м-т 
"Капсида" з-щеКуклен 

"Техно Акташ" АД ЕИК********* 
гр.Куклен 

"Стройконтрол" 
Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

9 11.05.2017 г. 2483/09.05.2017 г. 
Двуетажна жилищна сграда със ЗП=68,86 и 
РЗП=150,69 кв.м. 

пета категория 
УПИ VII-1085,1087 
кв.103 гр.Куклен 

Ц.*И.ЕГН**********гр.К.ул.П.Х.№11 
пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

10 11.05.2017 г. 1534/23.03.2017 г. 
Реконструкция, преустройство и надстройка на 
жилищна сграда на два етажа с РЗП=212,55 кв.м. 

пета категория 
УПИ XVI-8, кв.3 
гр.Куклен 

1.Д.*К.ЕГН**********гр.К.ул.Д.Д.№12; 
2. Р.*К.ЕГН********** с.Б.; 3. 
Л.*К.ЕГН********** гр.К.ул.Д.Д.№12 

пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

11 17.05.2017 г. 2524/10.05.2017 г. 
Жилищна сграда на два етажа с гаражи със 
ЗП=235,0кв.м. и РЗП=540,0 кв.м. 

пета категория 
УПИ VII-607,608, 
жил.стр.м-т "Хайва 
чешма" з-ще гр.Куклен 

"Басъли" ЕООД ЕИК*********гр.Куклен "Бета 7" ЕООД 
Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

12 17.05.2017 г. 1937/11.04.2017 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с 
РЗП=236,0 кв.м. 

пета категория 
УПИ II-69, кв.12 с.Цар 
Калоян 

Р.*С. гр.П.бул.С.П.№51 
"Стандарт 
Системс"ООД 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

13 30.06.2017 г. 3682/28.06.2017 г. 

Ремонт на общински път III-8604- път х.Здравец-
летовище Копривките-х.Руен в участъка от 
разклова на хотел Диана до БПО "Копривките 
КЦМ" 

четвърта 
категория 

път х.Здравец- 
летовища Копривките-
х.Руен 

Ощ.Куклен ЕИК********* 
гр.К.;ул.А.С.№43 

"Стройсервиз" 
ЕООД 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

14 10.08.2017 г. 3948/11.07.2017 г. Жилищна сграда на един етаж с РЗП=80,27 кв.м. пета категория 
УПИ VII-193, кв.23 
с.Гълъбово 

М.*Р.гр.П.ул.З.№29 
пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

15                   

http://www.kuklen.org/


16                   

17 03.11.2017 г. 6187/27.10.2017 г. 

Производствена,административна и складова база 
и ограда със ЗП=1516,00 кв.м.и РЗП=2176,00 
кв.м.Първи етап:склад суровини, административна 
част, шоурум, индивидуално производство и 
ограда със ЗП=563,00 кв.м. и РЗП=1123кв.м. 

пета категория 
УПИ 011271, м-т 
"Бунар Йолу",масив 11 

"Н.Б." ЕООД ЕИК********* гр.П.   
Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

18 22.11.2017 г. 6530/15.11.2017 г. Жилищна сграда със ЗПХ=РЗП=80,00 кв.м. пета категория 
УПИ I-3.466 м-т Кутел 
з-ще Гълъбово 

1. Е.*Й.гр.П.ул.Д.Ц.№7; 2. 
Н.*К.с.Б.П.ул.Д.№48 

пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

19 22.11.2017 г. 6416/09.11.2017 г. 
Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с 
изба и РЗП=458,53 кв.м. 

пета категория 
УПИ VI-960, кв.95 
гр.Куклен 

1.Д.*С.гр.К.ул.Й.Й.№6; 2. 
В.*С.гр.Кул.Й.Й.№6; 
3.И.*С.гр.К.ул.Й.Й.№6 

пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

20 29.11.2017 г. 6683/22.11.2017 г. 
Рехабилитация на улица"Хан Аспарух" с дължина 
155 м. 

пета категория 
от ул."Йордан Йовков 
до ул."Оборище 
гр.Куклен 

Община Куклен, ЕИК********* 
пета категория не 
се изисква 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

21 29.11.2017 г. 6684/22.11.2017 г. 
Рехабилитация на улица "Елин Пелин" с дължина 
175 м. 

четвърта 
категория 

от ул."Славянска" до 
ул."Ал.Стамболийски" 

Община Куклен, ЕИК********* 
"Строй Консулт-
ЗГ" ООД 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

22 04.12.2017 г. 3034-1/23.11.17г. 

Инфраструкторно осигуряване на ПТЗ Куклен-
подобект:"Улична мрежа-улици 1,2,3,4,5,6,7,8 и 
уширение на съществуващ и нов плочест 
водосток-промяна по време на строителството в 
частта улица №2 от ос.т.14до ос.т.12":Етап 
1А"Улица №2 от ос.т.14/от км.0+333,79 до 
км.0+563,16/с дължина L=229,37" 

четвърта 
категория 

ПИ 011421,масив 11, м-
ст "Капсида", з-ще 
Куклен 

1. Община Куклен,ЕИК*********гр.К.; 
2. "Тракия Ик.зона"АД гр.К. 

"Стройсервиз" 
ЕООД 

Цветан Върбановски-
гл.специалист 

  

 
 

 


