МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. Плевен 5800, ул. “Ал. Стамболийски” №1, тел. 064 / 800-711, 801-772,

2009г.
Съобщения за първо уведомяване по чл.5, ал.2 на Наредбата за ОВОС:
“Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчни
нефтопродукти с капацитет 0.350 тона/час
(8.4т/денонощие)“ в ПИ
№43236.262.12 в земл. на гр. Левски,
възложител: “ВАНОР” ООД, гр. Левски,
05.01.09г.
“Изграждане на девет вилни сгради с капацитет 36 обитатели, паркинг с 12
паркоместа, лоби бар и обслужваща сграда” в ПИ №220067, местността
“Держика”, в земл. на с. Врабево,
възложител: “Софарма” АД, гр. София,
05.01.09г.
“Жилищно застрояване с височина до 10м” в ПИ №071024, местността
“Козарката”, в земл. на с. Чифлик, община Троян,
възложител: Теодора Михалева и Недялко Михалев гр. Силистра,
05.01.09г.,
“Жилищно застрояване с височина до 10м” в ПИ №044031, местността
“Старо Бранище”, в земл. на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Владимир Любенов, Любомир Василев гр. София,
05.01.09г.
Финансиране, мярка 322 от ПРСР “Реконструкция и изграждане улична
мрежа в гр. Угърчин” – І ви етап,
възложител: община Угърчин,
05.01.09г,
Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на
бъдещите му прояви в ІV – район на гр. Кнежа,
Община Кнежа, Симеон Шарабански,
08.01.09г,

“Жилищно строителство” в ПИ №055024, местността “Големият Валог”, в
земл. на с. Чифлик, община Троян,
възложител: Минко Тодорова и Петрана Тодорова ул. “Никола Войновски”
№65, 08.01.09г.,
“Реконструкция на ВиК мрежа на гр. Плевен – Гл. колектор Е”, гр. Плевен,
възложител: Община Плевен,
08.01.09
“Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване с цел подобряване
на производствения процес в Хладилна база на фирма “Сторко”
възложител: “Сторко” ЕООД гр. София,
08.01.09г
“Баня в жилищна сграда”, в УПИ –І-66кв 31а – надстройка на съществуваща
постройка” с. Тодорово, общ. Плевен,
възложител: Мария Баллотта, с. Тодорово, община Плевен,
08.01.09
“Ремонт на улична мрежа и тротоари в селата на община Ябланица”,
възложител: община Ябланица,
09.01.09
“Реконструкция външен водопровод от РШ до ЧР с. Малка Брестница – ІІ
етап от РШ2 до ОК49”,
възложител: община Ябланица,
09.01.09
“Отоплително котелно на газ”,
възложител:Институт по царевицата в гр. Кнежа,
10.01.09
“Реконструкция на улици в гр. Плевен: бул Г.Кочев от ж.п. надлез до ул.
“Българска авиация”;ул “Гренадерска” – от ул. “Д.Попов” до ул.”Гривишко
шосе”; ул. П.Р.Славейков от “Гренадерска” до ул. “Морава”; ул. “Хемус” от
ОК572 до ОК 449; Система за видеонаблюдение” гр. Плевен,
възложител: Община Плевен,
10.01.09
“Канализация”, с. Реселец,
възложител: Община Червен бряг,
12.01.09

“Изграждане на ТИР паркинг”, в имот № 43236.251.291, местността “Герена”,
землището на гр. Левски,
12.01.09
“Преустройство на дърводелска работилница за нуждите на коелно,,
бояджийно и битови помещения”, в УПИ VІІ – 553, стр. кв. 90, по плана на с.
Брестовец, общ. Плевен,
възложител: Саркис Мануел Екнаян
12.01.09
“Рехабилитация на улично осветление за община Пордим”, гр.Пордим, общ.
Пордим,
възложител: Община Пордим,
12.01.09
Финансиране към Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд
“Земеделие”, мярка 321 от Програма за развитие на селските райони
“Рехабилитация на Общински път PVN 1091/ІІ-13 (Кнежа –Искър) – Бреница
(ІІІ – 1304)/от км 0+000 до км 5+800, Община Кнежа
възложител: община Кнежа,
13.01.09г
Финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2007-2013г, Приоритетна ос 3 “Пешеходна и велосипедна алея към
лесопарк “Гергана” от км 0+000 до км 2+000, Община Кнежа
възложител: община Кнежа,
13.01.09г
“Рибовъдно стопанство – прозводство на различин видове риба” в УПИ – І
576, УПИ – ІІ 576, УПИ – VІІ 575, УПИ – VІІІ 575 кв. 45 с. Одърне, общ.
Пордим, възложител: ЕТ “Мелина” Милена Мегова,
13.01.09г
“Разработване и изземване на динамични наносни отложения” в коритото на
р. Искър, участък с. Ореховица, с. Крушовене, с. Славовица,
възложител: “Бетонекс” ООД гр. Д.Митрополия,- Красимир Христов,
13.01.09г
“Жилищно застрояване и обект за обществено обсъждане” в ПИ №208002,
местността “Барковец”, в земл. на с. Врабево, общ. Троян,
възложител: “Софарма” АД, гр. София,
13`1.01.09г,
Финансиране, “Ремонт на къщи за настаняване на туристи и дърводелска

работилница” в имот VІ-84 кв. 20 с. Голец ремонт на къща, имот ХV-427 кв 9
с. Голец – ремонт на къща и ХІІ-444 кв.10 с. Голец – дърводелска
работилница, възложител: Ханс трейд ООД,
13.01.09г
“Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията
на гр. Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и
имуществото на гражданите”, включващ обектите свлачище на стадиона в гр.
Троян и срутище на “Римски път” в землището на гр. Троян,
възложител: Община Троян,
14.01.09
“Комплекс за селски туризам –къщи “Бор”, “Явор” и “Ясен” - Жилищно
застрояване,
възложител: “Крис -98” ЕООД, гр.София,
14.01.09г
“ПУП – ПРЗ в местността “Стража, землището на гр. Плевен, имоти №
701,6…..и др., предвиждащ строителство на еднофамилни жилищни сгради –
с начин на трайно ползване лозя и овощни насаждения,
възложител: 064 899 480, 064 899 481, 0887241029, “Домо” ООД гр. Плевен,
Краси ПОПОВ, такса 350 лв,
14.01.09г
“Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Писарово”
възложител: Община Искър,
15.01.09г
“Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Ставерци”
възложител: Община Искър,
15.01.09г
“Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Ставерци”
възложител: Община Искър,
15.01.09г
“Реставрация на селски къщи” в ПИ 002180, м “Камен дол”,
възложител: общ. Тетевен,
15.01.09,
“Изграждане на къща за настаняване на туристи” в с. Орешак, общ. Троян,
15.01.09
“Реконструкция на метално хале – склад за минерална вода и безалкохолни

напитки”, УПИ ІV кадастрален №73198.509.222 , квартал 28, гр.Троян,
възложител: “Магма Трейд” ООД гр. Троян,
16.01.09г
“Реконструкция на съществуваща къща”, УПИ ХІ-58, кв. 17, с. Ломец,
община Троян,
възложител:”Ганков 69” ЕООД,
19.01.09
“Закупуване на оборудване за доене и трактор ”
възложител : Мара Цветкова, гр. Гулянци
20.01.09г
“Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство
на ел. енергия” гр. Белене,
възложител “Еко Продъктс индъстри” ООД с. Лозица, общ. Никопол, обл.
Плевен 20.01.09г
“Проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство
на ел. енергия” гр. Белене,
възложител “Агро Дивелъпмънт Пропъртис” ЕООД гр. Белене, общ. Белене,
обл. Плевен
20.01.09
“Жилищна сграда” в УПИ І -109092, масив 109 по плана на с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител: Ивайло Христов Първанов,
20.01.09г
“Реконструкция и Ремонт на бивш язовир” ПИ №151015, с. Катунец, общ.
Угърчин, начин на трайно ползване др. селскостопанска територия,
възложител: Георги Вътев, такса 280 лв, диск,
21.01.09г
“Цех за производство на стъклопласти на база епоксидни и ненаситени
полиестерни смоли”- 1 тон готова продукция/месец, ще има котелно- да се
определи мощността – 50 МW e ограничитлният критерий, имот№ 083012,
м. “Опитно поле”, в землището на гр. Кнежа, НЕ ПОПАДА в ЗЗ,
възложител: Ветрорезина Балкан ЕООД гр. София, ул.”11 август” № 1 Емил
Пеновски, тел.:091327700,
22.01.09г
“Рехабилитация и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа
и пречистване на водите на гр. Ябланица” – ІІ етап,

възложител :Община Ябланица, такса 25лв,
22.01.09г
“Изграждане на лозов масив от 250 дка, м. “Трояне”, в землището на гр.
Белене, възложител: Христо Николов, ЕТ “Братя Николови- Хр. Николов”
21.01.09г
Рехабилитация на:
път PVN1001/ІІ-52 Ореш – Деков/Татари І Петокладенци PVN2122;
път PVN1003/ІІ-5202 ДековІБелене/ХТК –Белене (до кръстовището на
продължението на ул. Ф.Дечев” с пътя;
път PVN1004/ PVN1005 Белене – АЕЦ Белене ІІІ -5202 -ЗМК;
Реконструкция на улица Ф.Дечев в участъка от О.Т. 3 до О.Т.647 – гр.
Белене,
Възложител:Община Белене- П.Дулев,
13.01.09г
“Опазване на биологичното разнообразие на територията на община Левски”
по “Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. – предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ,
приоритетна
ос
3,
реф.
BG161PO005/08/3.0/01/05 “Опазване и възстановяване на биологичната
разнообразие в България”, компонент 2: Изпълнение на дейности извън
резервати и паркове.
Възложител: Община Левски,
23.01.09г
“Технологично залесяване в община Летница”, предвиждащ ИП
“Първоначално залесяване в община Летница”- не е свързано с промяна
предназначението на земята,
възложител Община Летница,
23.01.09г,
“ПСОВ с. Крушуна” ПИ № 40261.31.28 по кадастралната карта на с.
Крушуна,, община Летница,
възложител: Община Летница,
23.01.09г
Къща за гости, ПИ № 522.18.533.65 – урбанизирана, ( УПИ І-65 на гр.
Априлци), възложител : “Вилмортур” ЕООД,
23.01.09г
“Технологични планове за залесяване в община Никопол”, предвиждащ ИП
“Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на община
Никопол”- не е свързано с промяна предназначението на земята,

възложител Община Никопол,
23.01.09г
“Технологични планове за залесяване в община Д.Митрополия”,
предвиждащ ИП “Първоначално залесяване на неземеделски земи в
землището на община Д.Митрополиял”- не е свързано с промяна
предназначението на земята, възложител Община Д.Митрополия,
23.01.09г,
Къща за гости, ПИ № 522.18.533.97 – урбанизирана, ( УПИ І-97, кв. Център
на гр. Априлци),
възложител : “Вилмар” ЕООД,
23.01.09г
“Съществуващ център за продажба на авточасти – втора употреба”,
Възложител: Три ауто” ЕООД гр. Плевен, ул. “Козлодуй” № 19, бл.6,
Светослав Димитров,
23.01.09г,
“Изграждане на семеен хотел” в УПИ І-94 на гр. Априлци – урбанизирана
територия,
възложител: “Априлци 2008” ЕООД, гр. Априлци,
23.01.09г
“Изграждане на МВЕЦ Карлуково ІІ”,
възложител “Еко енергия” ЕООД – промяна на параметри и компетентност,
26.01.09г,
“Ремонт училище “Цветан Лазаров”, гр. Плевен,
26.01.09
“Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Белене”,
възложител: Петър Дулев, кмет на община Белене,
26.01.09
“Подобряване на уличната мрежа в гр. Белене – улици в гр. Белене – ул. “Ал.
Стамболийски”,
възложител: Петър Дулев, кмет на община Белене,
26.01.09,
“Овцеферма” 500 бр. в 404100, землището на гр. Славяново,
възложител Христо Хаджихристов,
26.01.09г

“Жилищна сграда за индивидуално ползване, обслужващи сгради, фитнес,
барбекю, - Жилищно застрояване” ПИ № 027852 м. “Ореша”, с. Голям Извор,
община Тетевен,
възложител: Володя Лозанов, гр. София,
26.01.09г
“Изграждане на МВЕЦ “Ясен” на р. Вит,
възложител: Община Плевен,
27.01.09г,
“Изграждане на център за приемане на отпадъци”, землището на с.
Буковлък, местността “Кацамунска пътека”, собственост на община Плевен,
Възложител: Община Плевен,
27.01.09г,
“Изграждане на спортен комплекс за биатлон и стрелба”, ПИ №154018,
землище на с. Калейца,
възложител: “Клуб по биатлон и стрелба” Троян, ул. Хр.Ботев, № 82,
27.01.09
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, ПИ №000182,
землище на с. Малчика, община Левски,
възложител: “Инвест Ресайклинг” ЕООД, гр. София,
28.01.09,
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, УПИ ІІІ а, кв. 72 по
плана на с. Подем, община Долна Митрополия,
възложител: “Инвест Ресайклинг” ЕООД, гр. София,
28.01.09,
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, ПИ №059037,
местността “Под селото”, землище на с. Черквица, община Никопол,
възложител: “Инвест Ресайклинг” ЕООД, гр. София,
28.01.09,
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, ПИ №82, кв.114 по
плана на с. Деков, община Белене,
възложител: “Инвест Ресайклинг” ЕООД, гр. София,
28.01.09,
“Ремонт на площада в с. Кунина вода, с. Татари, и с. Деков в община Белене,
Възложител: Община Белене- П.Дулев,
29.01.09г,

ИП: “Преустройство на плодосушилня в пансион” в с. Бели Осъм, общ.
Троян, кв35 УПИ І-584,
възложител: “Биоком” ЕООД, ул. Стара планина№ 4, с. Орешак, олбщ.
Троян, обл. Ловеч, Гена Микова,
29.01.09г
ИП: “Изграждане на ветропарк “Маркова могила” – северно от Червен бряг27 бр. турбини, с мощност 54 Мвт”,
възложител:
“Ню Вижън Мениджмънт” АД, Булстат 17535764, ул.
Твърдишки проход№ 23, ет. 8, ап. 30, Петър Паничаров,
29.01.09г,
“Жилищно застрояване”, ПИ №20996.5.94, местността “Присойката”,
землище на с. Дивчовото, община Тетевен,
възложител: Драгомир Стоянов гр. Тетевен,
30.01.09

“Укрепване на свлачищна деформация на стопански път за овцеферма” в
землището на с. Лисец, община Ловеч,
възложител: Община Ловеч,
30.01.09,
“Фотоволтаична електроцентрала” в УПИ VІІ-57, кв.15 по плана на с.
Дебово, община Никопол,
възложител: Майя Стоева гр. Плевен,
30.01.09,
“Жилищно застрояване”, ПИ №031060, местността “Самарджийското”,
землище на гр. Тетевен,
възложител: “Стал Пропърти” ООД гр. София,
30.01.09,
“Укрепване на свлачище”, кв.20, с. Българене, община Ловеч,
възложител: Община Ловеч,
30.01.09,
“Основен ремонт, реконструкция санитарно дъно, подпорни стени и шапки
на р. Тученица” в градската част на гр. Плевен,
възложител: община Плевен,
02.02.09
“Автомивка”, парцел Х-1932, кв.1, гр. Тетевен,

възложител: ЕТ “Славейко Петков”,
03.02.09
“Къща за гости”, УПИ VІІІ-520, кв.71, с. Добревци, община Ябланица,
възложител: “Дриймтур” ЕООД,
03.02.09
“Къща за гости”, УПИ ІХ-520, кв.71, с. Добревци, община Ябланица,
възложител: “Бревтур” ЕООД,
03.02.09,
“Реконструкция и преустройство на съществуваща двуетажна жилищна
сграда в търговски комплекс”, УПИ ХV-983, 235, кв.64, с. Дерманци, община
Луковит, възложител: ЕТ “Георги Петков – Дерманци”,
03.02.09,
“Къща за гости”, УПИ V-542, кв.74, с. Добревци, община Ябланица,
“Стантур” ЕООД,
03.02.09,
“Пансион за интегриран селски туризъм”, УПИ І-1326, кв. 91, гр. Д. Дъбник,
възложител: “Футуро 2008” ЕООД,
03.02.09,
“МВЕЦ Дългата река”, в землището на с. Дивчовото, община Тетевен,
възложител: “Хидроенергетика” ООД, гр. Пловдив,
03.02.09
“Къща за настаняване на гости”, УПИ Х-71, кв.33, с. Чифлик, община Троян,
възложител: “Шик” ЕООД,
04.02.09,
“Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с. Славовица”, възложител:
община Д. Митрополия,
04.02.09
“Реконструкция на улична водопроводна мрежа в гр. Тръстеник”,
възложител: община Д. Митрополия,
04.02.09,
“Изграждане на битова канализация в гр. Тръстеник”,
възложител: община Д. Митрополия,
04.02.09

“Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с. Крушовене”,
възложител: община Д. Митрополия,
04.02.09,
“Изграждане на битова канализация в с. Крушовене”,
възложител: община Д. Митрополия,
04.02.09
“Изграждане на 2 бр. къщи за гости”, ПИ №5010101, махала “Райковска”, с.
Горно Трапе, община Троян,
възложител: “ТЕРА ВЕС” ЕООД,
04.02.09,
“Укрепване свлачище Плевен – Радомирци – Червен бряг”,
възложител: община Червен бряг,
05.02.09“Изземване и добив на динамични запаси в коритото на река Осъм”, зона 75
км – 85 км”, землище на с. Летница, община Летница,
възложител: ЕТ “Стилиян Спасов” с. Умаревци,
05.02.09,
“Доизграждане на канализационната
регулационните граници,
възложител: Кмет на община Плевен,
06.02.09

мрежа

на

с.

Буковлък”,

в

“Доизграждане на канализационната мрежа на с. Ясен”, в регулационните
граници, възложител: Кмет на община Плевен,
06.02.09,
“Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав при Беленски
острови”, възложител: “Дунав Автотранспорт” ЕООД,
05.02.09
“Интегриран проект за подобряване инженерната ВиК инфраструктура на гр.
Пордим”,
възложител: Община Пордим,
09.02.09г,
Професионална гимназия по кожарство облекло и химични технологии
“Марийка и Маринчо Караконови”, гр.Ловеч, ул.”Хан Кубрат” № 1,
възложител: Директора на ПГКОХТ” Ловеч, има такса,

10.02.09
“Обществена пералня”, УПИ VІІ, кв. 27 по плана на с. Калейца, община
Троян, възложител: “Сияйна е” ООД,
09.02.09
“Нискоетажно строителство” за изграждане на жилищна сграда” ПИ №
021005, м. Чистачовец” с. Шипково, община Троян,
възложител:Красимир Илиев,
10.02.09г

“Изграждане на складова база – площадка за съхраняване на строителни
материали” ПИ № 73198.133.7 и 73198.133.8 на площ 1.319 дка, м. “Лисичи
дупки” гр. Троян,
възложител: “Ас Гарант” Пламен Стоянов,(Олга Колева),
10.02.09г,
“Изграждане на цех за производство на мебели” в ПИ № 000572, с начин на
трайно ползване – друга територия на селското стопанство, в землището на с.
Новачене, община Никопол, собственост на “Минчев мебел” ООД, гр.
Плевен, възложител: “Минчев мебел” ООД,
11.02.09г,
“Изграждане на ваканционно селище и трафопост” (7-8 бр. жилищни сгради
за сезонно ползване ) в ПИ № 73198.61.6, с начин на трайно ползване –
земеделска-пасище, в местността Лъкарица, землището на гр. Троян, община
Троян,
възложител: Емил Цоневски гр. Троян, ул. “Христо Ботев“ №127, вх. А, ет.4,
ап.8, 11.02.09г,
“Изграждане на Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, УПИ
ХІІ - 2780, кв. 159 по ЗПР на гр. Левски, община Левски,
възложител: “Ел трейд консулт” ЕООД, гр. София,
11.02.09
“Разширение и модернизация на съществуваща птицеферма в ПИ № 607001,
в землището на с. Комарево ,
възложител: ЕТ “Паро- Аспарух Иванов” гр. Плевен,
12.02.09г
“Изграждане на два броя жилищни сгради” в УПИ ХVІ -606, в УПИ ХVІ І606, кв. 90,
възложител: Цветомир Цанков,

12.02.09г
Жилищно застрояване ПИ № 030069, м. Баувското, землището на Тетевен,
възложител: “Стал Пропърти” ООД София,
12.02.09г
“Изгражданен на 3бр. ветрогенератора с единична мощност 2.5MW” в ПИ №
179014, 279026 в землището на с. Милковица, общ Гулянци
Възложител: В Пауър “ ООД гр. София,
12.02.09г
“Изгражданен на 3бр. ветрогенератора с единична мощност 2.5MW” в ПИ №
229190, 166058 в землището на с. Милковица, общ Гулянци
Възложител: В Пауър “ ООД гр. София,
12.02.09г
“Изгражданен на 3бр. ветрогенератора с единична мощност 2.5MW” в ПИ №
107021, 103042 и 112018 в землището на с. Милковица, общ Гулянци
Възложител: В Пауър “ ООД гр. София,
12.02.09г
“Изгражданен на 3бр. ветрогенератора с единична мощност 2.5MW” в ПИ №
112031, 112033 и 112031 в землището на с. Милковица, общ Гулянци
Възложител: В Пауър “ ООД гр. София,
12.02.09г
Изграждане на 2 бр. жилищни сгради” в ПИ№ 52218.486.37, местността
“Чукара”, землището на гр. Априлци,
възложител: “СИМ НЕТ-2” ООД гр.София, за становище по ЗООС
12.02.09г
Изграждане на 2 бр. жилищни сгради” в ПИ№ 52218.819.14, местността
“Авлията”, землището на гр. Априлци,
възложител: “СИМ НЕТ-2” ООД гр.София, за становище по ЗООС
12.02.09г
Изграждане на 2 бр. жилищни сгради” в ПИ№ 52218.486.32, местността
“Чукара”, землището на гр. Априлци,
възложител: “СИМ НЕТ-2” ООД гр.София,
12.02.09г,
Изграждане на 2 бр. жилищни сгради” в ПИ№ 52218.486.30, местността
“Чукара”, землището на гр. Априлци,
възложител: “СИМ НЕТ-2” ООД гр.София,
12.02.09г,

съществуващи рибарници,
възложител: Ловнорибарско дружество Тетевен,
13.02.09 г
“Търговски комплекс- мегастар” в ПИ№ 011009, местността “Въртопа”,
землището на с. Сгалево, , общ. Пордим, обл. Плевен,
възложител: “Мегастар инвест” ООД, ул. “Сан стефано” № 23, гр. София,
управител Дария Караколова,
13.02.09г
“Изграждане на производствено складова база за асанблиране на соларни
модули от готови фотоволтаични клетки и построяване на фотоволтаичен
генератор с капацитет 500 kWp, в ПИ№??????, землището на с. Каленик, общ.
Троян, възложител: “Джи ел би - България” ООД, ул. “Ами Буе” № 36, гр.
София, управител Росен Шаллиев,
13.02.09г
“Изграждане на фамилна жилищна сграда в ПИ№014171, землището на гр.
Тетевен, общ. Тетевен,
възложител: Михаил Миков, гр. Тетевен,
13.02.09г
“Изграждане на модулна пречиствателна стнаци за отпадъчни води в с.
Байкал, община Д.Митрополия, обл. Д.Митрополия
възложител: община Плевен,
16.02.09г,
“Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с. Рибен, община
Д.Митрополия, обл. Плевен,
възложител: община Д.Митрополия,
16.02.09г,
“Изграждане на канализация в гр. Д.Митрополия, подообект Главен
колектор І, община Д.Митрополия, обл. Плевен,
възложител: община Д.Митрополия,
16.02.09г,
“Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с. Подем, община
Д.Митрополия, обл. Плевен,
възложител: община Д.Митрополия,
16.02.09г,
“Жилищно строителство – обществено обслужване, къща за туризам” в ПИ

№ 178027 с. Терзийско, община Троян,
възложител: Милко Даскалов,
17.02.09г,
“Изграждане на семеен хотел” в ПИ № 306012, 306013, 306015, местността
“Лъката”, землището на с. Черни осъм, общ. Троян, възложител: Светлана
Петрова,
17.02.09г,
“Жилищно строителство за собствени нужди” в ПИ № 023002 (1.389 дка) с.
Балабанско, община Троян,
възложител: Камен Дачев,
17.02.09г,
“Закупуване на техника”- трактор, плуг, дискова брана,
възложител: Красимир Илиев,
18.02.09г
“Закупуване на техника”- трактор,
възложител: Цветослава Пашева,
18.02.09г
“Закупуване на дърводелски машини” в ПИ № 000034 с. Орешак, община
Троян,
възложител: Аполи инвест ЕООД клон с. Орешак Анита Хинова,
19.02.09г,
“Жилищно строителство за собствени нужди” в ПИ № 013287 (1.259 дка) с.
Шипково, община Троян,
възложител: Евгения Гунева “ВАГ” ООД гр. София,
19.02.09г,
“Еднофамилна жилищна стграда за собствени нужди” в ПИ № 56722.383.39
(0.751 дка) Момин геран, Плевен, община Плевен, възложител: Боян Вълчев
гр. Плевен,
19.02.09г
“Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 244041, 244047, 244048, 244050,
244051, местността “Стара Рибарица”, земл. на с. РИБАРИЦА,, общ. Тетевен,
възложител: “Марина Дор” ЕООД, гр. София, ул. “Парчевич” № 42“,
19.02.09г
“Жилищно строителство и обществено обслужване – къща за гости” в ПИ №
060030 (0.679 дка) с. Голяма Желязна, Троян, община Троян, възложител:

Здравка Джонгова, Петьо Джонгов гр. София,
19.02.09г,
“Жилищно строителство – жилищна сграда” в ПИ № 52218.563.28 (0.959
дка) гр. Априлци, община Априлци,
възложител: Бойко Бобев гр. София,
23.02.09,
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и
канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води” с. Долни Луковит в ПИ № 000767 (54.494 дка) гр.Долни
Луковит, община Искър,
възложител: община Искър,
23.02.09,
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и
канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води” гр.Искър в ПИ № 040020 (301.338 дка) гр.Искър, община
Искър,
възложител: община Искър,
23.02.09,
“Интегриран проект за подобряване на водния сектор на с. Дерманци”,
възложител : община Луковит,
25.02.09г,
“Пречистване отпадъчните води на гр. Койнаре – рехабилитация и
доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Койнаре”,
възложител: община Чрвен бряг,
24.02.09,
“Програма за управление на дейностите по отпадъците” 2009-2013г. на
възложител: община Искър,
24.02.09,
“Интегриран воден проект с пречиствателна станция за подобряване на
водния сектор на гр. Априлци”,
възложител: община Априлци
25.02.09г,
“Изграждане на модулна пречиствателна стнация за отпадъчни води в с.
Крушовене”,
възложител: община Долна Митрополия,
25.02.09г,

“Обособяване на терен за складова база – тухли”, В ПИ № 73198.8.1 с площ
1372, гр. Троян
възложител: ЕТ “Милен Памукчиев”, гр. Троян, община Троян,
25.02.09г,
“Жилищно строителство – къща за собствени нужди” в ПИ № 258054 (4.403
дка) с. Черни Осъм, община Троян,
възложител: Стоил Нановски гр. София,
25.02.09,
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5 MW” - за
производство на ел. енергия в ПИ №034006, 360 дка в землището на с.
Сухаче, общ. Гулянци, обл. Плевен,
възложител: Община Червен бряг, обл. Плевен
25.02.09г,
“Изграждане на семеен хотел – обществено обслужване” в регулациякадастрален номер 163 , парцел ІV, кв. 7 по плана на с. Патрешко, (2.986 дка),
община Троян,
възложител: Калина Велкова гр. София,
25.02.09,
“Изграждане на ко-генерационна централа за оползотворяване на
селскостопанска биомаса в Северна България”, с. Черквица, общ. Никопол,
възложител: “ТФЕЦ Никопол” ЕАД, София,
02.09.08
“ПЧЦМ” в кв.610, Западна индустриална зона, гр. Плевен,
възложител: “Агромашинаимпекс-ва” АД, гр.Плевен,
26.02.09г,
“Рехабилитация на пътен участък от път ІІІ-3701, Граница с ОПУ СофияЧерни Вит- ІІІ-358, от км 22+300 до км 36+352,
възложител: община Тетевен, област Ловеч,
26.02.09г,
“Производствено предприятиео на мебели и оползотворяване на отпадъците
за пелети” в ПИ № 03366.605.487.1 гр. Белене – селскостопанска сграда,
възложител: ЕТ “Чокомекс – Чавдар Босилков,
26.02.09г,
“GSMБазова станция” Шипково” в ПИ № 016256,
“Ливовището” – общинска собстгвеност, общ. Троян,

в

местността

възложител: “Мобилтел” ЕАД гр. София, ул. “Кукуш” №1,
27.02.09г
“Внедряване на поточна линия за обработка (сортиране, и сепариране) на
отпадъци от стъклени опакковки” площадка на “Рубин” гр. Плевен,
възложител: “Рубин” АД гр. Плевен
27.02.09г,
“Изграждане на инсталлация за производство на плочи от дървесни частици
чрез рециклиране на дървесни отпадъци” площадка на “Емос” АД кв. 286,
парцел №1, планоснимачен №111, - Северозападна промишлена зона на гр.
Ловеч,
възложител: “Балкан трейд” ЕООД гр. Троян
27.02.09г,
“ Семеен хотел, “Туна хотел”, в имот планоснимачен № 23 на гр. Никопол,
възложител: ЕТ “Тургай Кемалов – Нергис Джавидова” гр. Никопол
27.02.09г

“Жилищен район, в имоти № 44327.252.2, № 44327.254.18, № 44327.252.10,
№ 44327.252.11, № 44327.252.2 № 44327.253.9, № 44327.252.9, в м. “Бяло
поле, землището на гр. Луковит,
възложител: “Жимекс” ООД, гр. София
27.02.09г

“Пункт за черни и цветни метали”, УПИ ХХІІІ стр.кв.50 в землището на с.
Буковлак, общ. Плевен, обл. Плевен,
възложител: Кръстьо Велчев, Збатка Велчева
05.03.09г
“Завод за производство на стоманени профили”, УПИ ІІ, кв.159 А по плана
на гр. Левски,
възложител: “Силва Маш” ЕООД гр. Ловеч,
06.03.09
“Пререгистрация на птицеферма за 500 бр. кокошки носачки и до 2000
пилета бройлери”, имот №053083, мах. “Зореница”, землище на с. Гложене,
общ. Тетевен,
възложител: Цочо Цочев, с. Гложене,
06.03.09
“Узаконяване на масивна жилищна сграда и ателие за малки дървени

изделия”, ПИ №73198.255.15, мест. “Воденицата”, кв. “Кнежки лък и
Василевското”, гр. Троян, старо ИП,
възложител: Марийка Дочева гр. Троян,
06.03.09
“Изграждане на ветропарк “Гулянци” с подстанция”, в землището на гр.
Гулянци, община Гулянци,
възложител: “Вей Енерджи” ЕООД гр. Сливен,
06.03.09,
“Реконструкция на водопроводна мрежа на село Малчика, община Левски”,
възложител: Кмет на община Левски,
11.03.09,
“Обществена пералня”, УПИ VІІ, кв. 27 по плана на гр.Троян, община
Троян,
възложител: “Сияйна е” ООД,
11.03.09
“Реконструкция на водопроводна мрежа на село Кърпачево, община
Летница”,
възложител: Кмет на община Летница,
11.03.09,
“Бензиностанция с три броя колонки- дизел и 2 вида бензин”, в с. Горна
Митрополия, УПИ ІІ-662, кв.7 по плана на с. Горна Митрополия възложител:
Илиян Марков с.Горна Митрополия,
09.03.09,
“Реконструкция и преустройство на съществуващи жилищни сграда в къщи
за селски туризъм”, УПИ ХХ-572, кв.57, с. Лесидрен, община Угърчин,
възложител: “Вици” ООД,
12.03.09
“Производствена база с тир паркинг”, в бивш печатарски цех в гр. Кнежа,
възложител “Бомар трейд”
12.03.09г,
ОУП гр. Плевен,
възложиел: Община Плевен,
12.03.09г,
“Програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013г.”,
възложител: община Пордим,

19.02.09,
“Преустройство на съществуващи сгради в предприятие за сушене на
плодове и гъби”, парцел ІІ, кв.2, с. Горско Сливово, община Летница,
възложител: “Еконол” ООД,
13.03.09
“Изграждане на автомобилна газоснабдителна станция”, имот “67060.1.53,
мест. “Беклемето”, земл. на с. Славяни, общ. Ловеч,
възложител: “Регионалгаз” АД,
13.03.09,
“Изграждане на търговско сервизен комплекс”, ПИ №02003, мест.
“Ватовото”, земл. на с. Ясен, община Плевен,
възложител: “Агрола” ЕООД,
14.03.09,
“Рехабилитация ВиК мрежа и ПСОВ с. Глогово”, ПИ №102017, мест.
“Поляната”, земл. на с. Глогово, общ. Тетевен,
възложител: Община Тетевен,
14.03.09,
“Проектиране, изграждане и лицензиране на площадка за метални
отпадъци”, УПИ ІІІ, стр. кв. 1, западна промишлена зона на гр. Белене,
възложител: “Монтажна база” ООД гр. София,
16.03.09,
“Разработка на находище “Команското” и добив на варовици – строителни
материали – подземни богатства”, землище на с. Микре, община Угърчин,
възложител: “Пътни строежи” ООД, гр. Търговище,
16.03.09-в
“Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за ОВ
и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гложене, общ. Тетевен”,
възложител:Община Тетевен,
16.03.09,
“Обществено обслужване - Къщи за гости” в ПИ №52218.661.5 и
52218.82.478 по кадастралната карта на гр.Априлци не попадат в ЗЗ?????
възложител Иво Иванов, гр. Ловеч,
17.03.09г
“Цех за производство на екобрикети и складове в ПИ 084006 – 4.467 дка и
084006 – 9.564 дка в землището на с. Ясен, община Плевен,

възложител: Николай Моллов, гр. Плевен,
17.03.09г
“Облагородяване на културно историческото наследство в община ЛуковитПарково пространство около църква “Успение Богородично” с. Карлуково,
възложител община Луковит,
17.03.09г,
Реконструкция и пристройка на двуетажни сгради в УПИ ІІІ-101, кв. 28 по
плана на с. Гумощник, община Троян,
възложител: Венета Трифонова,
18.03.09г,
Съществуващ рибарник, в ПИ № 00299.25.2 в местността Воденичката, с.
Александрово,
възложител: Детелин Павлов, общ. Ловеч,
18.03.09г,
Реконструкция и преустройство на съществуващи жилищни сгради в УПИ
ХХ -572, плана на с. Лесидрен, община Угърчин,
възложител: ВИЦИ ЕООД, гр. Русе,
18.03.09г,
Рехабилитация на път ІІІ-3004, Тръстеник- Ореховица км 18+245- км 26+711,
община Д.Митрополия,
възложител: Областно пътно управление Плевен Вх.№ 1211/19.03.09г,
изх.№1211/23.03.09-такса, искат корекция - Рехабилитация на път ІІІ-3004,
Тръстеник- Ореховица км 13+658- км 30+013, община Д.Митрополия
24.03.09г,
Рехабилитация на път ІІІ-3402, Славяново Пордим, км 10+655- км 20+110, на
територията на община Плевен и община Пордим община Д.Митрополия,
възложител: Областно пътно управление Плевен,
19.03.09г,
Закупуване на трактор “Беларус”, ремарке Ремел и товарач Пронар,
възложител: Христофор Керембов-земеделски производител,
19.03.09г,
Приемопредавателна станция в имот № 065054(065110), м. Опеченка,,
землището на гр. Тетевен,
възложител: Милка Илиева гр. София,
19.03.09г

Изграждане на 4 индивидуални жилищни сгради в имот № 060062, м.
Бряскова усойна, землището на с. Балабанско, общ. Троян,
възложител: Олимпия ООД,с. Орешак,
19.03.09г,
Изграждане на 4 индивидуални жилищни сгради в имот № 060021, м.
Алдишки рът, землището на с. Балабанско, общ. Троян,
възложител: Олимпия ООД,с. Орешак,
19.03.09г,
Изграждане на 2 индивидуални жилищни сгради в имот № 060061, м.
Бряскова усойна, землището на с. Балабанско, общ. Троян, в
ъзложител: Олимпия ООД,с. Орешак,
19.03.09г,
Изграждане на жилищна сграда и селскостопанска постройка в имот №
52218.766.33, м. Присойка-Витанско-2, землището на гр. Априлци, общ.
Априлци,
възложител: Асен Павлов, Маргарита Павлова, гр. Плевен,
19.03.09г,
Интегриран воден проект с пречиствателна станция за подобряване на
водния сектор на с. Шипково, в т.ч. реконструкция на водопроводна мрежа
възложител: община Троян
19.03.09г,

“Ферма за аквакултури”- Рибовъдно стопанство за отглеждане на риби в
плаващи клетки/садки,в язовир “Крапец”, в землището на с. Малиново, общ.
Ловеч,
Възложител: “ЕР ДЕ ЕС Къмпани” ООД, гр. София,
20.03.09г,
Павилион за миено на автомобили, ул.Д-р ГМ Димитров, 123а, кв.800, парцел
ХVІ 915 НА №163 том ХVІІ 1997-частна,
възложител Владимир Лъжовски, гр. Плевен,
20.03.09г,
Реконструкция на улици в Златна Панега, община Ябланица,
възложител: Община Ябланица,
23.03.09г,
Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малък Извор, община Ябланица,
възложител: Община Ябланица,

23.03.09г,
Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Брестница, община Ябланица,
възложител: Община Ябланица,
23.03.09г,
Производство на плодове – малини и къпини за нуждите на Опреработващата
промишленост на площ 63,885 дка в с. Калейца- масив № 030 по плана на
земеразделяне, с.Ломец, масив №184 и с.Дълбок дол масив №540, общ.
Троян,
Възложител: Ленокск Фроузън Фууд ЕООД с. Добродан – Божидар Петков,
23.03.09г,
Подстанция “Маркова могила” – гр. Червен бряг, общ. Червен бряг в ПИ №
013017 (ПИ № 013015) в местността “Буньова бара, в землището на гр.
Червен бряг,
възложител “Ню Вижън Мениджмънт” АД София,
23.03.09г,
ПУП, - проект за подземно електропроводно трасе за обект “Изграждане на
ветропарк Маркова могила( в ПИ № 013017 и ПИ № 146001) в ПИ № 146001,
подстанция в землището на гр. Червен бряг,
възложител: Ню Вижън Мениджмънт” АД гр. София,
26.11.08г,

Изграждане на гробищен парк с. Слатина, в УПИІ, кв. 49- за стопански двор
(31р584 дка),
възложител Община Ловеч,
23.03.09г,
Екопътека “Драшкова поляна”, община Априлци,
Възложител: “Сдружение за бизнес инициативи” гр. Ловеч, Теодор Цановпредседател на сдружението,
23.03.09г,
“Външно ел. захранване на приемно – предавателна станция”, ПИ
№69225.55.17, земл. на с. Стефаново, общ. Ловеч,
възложител: “БТК” АД гр. София,
25.03.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №059093, мест. “Башов рът”, земл. на с.
Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Борислав Михайлов, гр. София,

25.03.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №059114, мест. “Башов рът”, земл. на с.
Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Панайот Панайотов, гр. Варна,
25.03.09,
“Създаване на условия за спорт, отдих и осмисляне на свободното време на
жителите на община Ябланица”, УПИ ІІ, кв. 27, гр. Ябланица,
възложител: община Ябланица
25.03.09
Сепариране по морфологичен състав битовите отпадъци, събирани от кофите
за смет от селищата на община Д.Дъбник като по физически метод сортира,
балира, брикетира и транспортира битовите отпадъци до заводите за
преработка, с местоположение м.”Пангаля, землището на с. Петърница,
община Д.Дъбник,
възложител “Богиел” ЕООД с. Петърница, община Д.Дъбник,
25.03.09г
Гл. колектор, с. Радомирци,
възложител: Община Червен бряг,
26.03.09г,
Гл. колектор, с. Телиш,
възложител: Община Червен бряг,
26.03.09г,

Гл. колектор, с. Горник,
възложител: Община Червен бряг,
26.03.09г,
Екстензивно отглеждане на 50 броя крави- паша в имоти № 017059, 017027,
015140, 015139, 015067, 017286, 015161, 015160, 015052, 015187, 015173,
015133, 015132, 013284, 017285, 017287, 015253, 013241, 015147, 015507,
015195, 015194, 015162, 015146, 015129, 015062, на обща площ 95.939 дка.
Дървен заслон в №017285, 017287, 017286 ще се изгради дървена ограда. В
землището на с. Шипково, община Троян, възложител: Христофор Керембов,
с. Шипково,
27.03.09г,
Жилищно строителство- къща за гости, в с. Голяма Желязна, №1026- парцел
ІV-1026, квартал 10 на селото,

възложител: ЕТ Силвана Златкова,
26.03.09г,
“Разпределителен газопровод” от гр. Кнежа до с. Бреница, община Кнежа,
възложител: “Кнежа газ” ООД,
25.03.09,
Изграждане на търговско сервизен комплекс- продажба и сервиз на
селскостопанска техника в ПИ № 02003, - с. Ясен, общ. Плевен, възложител:
“Агрола” ЕООД,
17.03.09г,
“Поточна линия за сепариране нпо морфологичен състав битови отпадъци”,
стопански двор с. Петърница,
възложител “Богиел” ЕООД с. Петърница,
27.03.09г,
“Прочистване на коритото на р. Видима от наноси и добив на баластра”, в
землището на с. Гумушник,
възложител: “Пътприбор” ООД, гр. София,
27.03.09г,
Ваканционен комплекс Копчов лък, с. Рибарица,
възложител: “Троя тур”ООД
27.03.09г,
Преустройство на съществуващи второстепенни постройки в работилница за
сглобяване на дограма от PVC профили. В кв.53 УПИ ІІ-228, С. Градище,
община Левски,
Възложител: Ангел Ангелов, Алекс – ПВ- 2007,
30.03.09г,
Преустройство, пристрояване и надстрояване на билшия социалнопедагогически интернат за образователни нужди – Зелено училище” в УПИІV, кв.28 с. Абланица, общ. Ловеч.
Възложител: Димитър Цонев, Фондация Д-р Мария Монтесори”
30.03.09г,
“Залесяване в гори пострадали от природни бедствия и пожари, мярка 226 на
ПРСР-2007-2013г, в землището на с. Дивчовото общ. Ловеч. Възложител:
Община Тетевен,
30.03.09г
Апаратна на КРС и изграждане на въздушна кабелна разпределителна

система”, гр. Белене, община Белене,
възложител: “Нетуоркс България” ООД гр. Русе,
31.03.09,
“Жилищно застрояване”, ПИ №145031, мест. “Заводна”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Михаил Биримирски гр. София,
31.03.09,
“Семеен хотел”, УПИ ХХVІІІ-1258, гр. Белене,
възложител: “Екобилд Енерджи” ООД гр. Белене,
31.03.09,
“Семеен хотел”, УПИ Х-1259, кв. 5б, гр. Белене,
възложител: “Макролайн” ООД гр. Белене,
31.03.09,
“Баластриера динамични запаси в коритото на река Осъм”, землище на гр.
Летница,
възложител: ЕТ “Цветан Антов” гр. Плевен,
31.03.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №№52218.119.42 и 52218.119.43, землище на
гр. Априлци,
възложител: Евгения Цачева гр. Плевен,
01.04.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №№52218.179.36 и 52218.179.6, землище на
гр. Априлци,
възложител: Евгения Цачева гр. Плевен,
01.04.09,
Изграждане на 3 броя тенис корта и обслужваща сграда”, УПИ VІІ, кв.80, гр.
Априлци,
възложител: “Видима Спорт” ООД,
02.04.09,
“Площадка за временно съхранение с център за разкомплектоване на излезли
от употреба МПС”, имот №925а, кв.800 по плана на гр. Плевен, възложител:
“Лит – 08” ООД гр. Плевен,
02.04.09,
Обособяване на Селско-стопонска сграда за съхранение на селскостопански
инвентар в ПИ № 02935.20.11 (3л504 дка) с. Баховица, община Ловеч,

възложител: Аговци” ООД с. Баховица,
03.04.09г,
Закупуване на бетон помпа, по мярка Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятие, с. Баховица, община Белене,
възложител: “Инвес” ООД Ивайло Петков с. Баховица,
03.04.09г,
Закупуване на машини и оборудване за мелница за смилане на слънчогледов
шрот, по мярка Развитие на селските райони, гр. Ловеч, възложител:
“Бонмикс” ЕООД гр. Ловеч Любомир Драганов,
03.04.09г,
“Фотоволтаична централа”, ПИ №748007, мест. “Трите декара”, земл. на гр.
Кнежа,
възложител: “Агро – Тодоров” ЕООД,
06.04.09,
“Къщи за гости”, УПИ ІV, кв. 16, с. Драшкова поляна, общ. Априлци,
възложител: ЕТ “Дянков-Милко Дянков”,
06.04.09,
“Базова станция”, УПИ VІІІ-858, кв.130, с. Стежерово, общ. Левски,
възложител: “БТК” АД,
06.04.09,
Преустройство на училищна сграда в цех за ПВЦ дограма, в ПИ № І-107, стр.
кв.2 по плана на с. Тодорово,
възложител: ЕТ “РЕМ ЦЕМ” гр. Плевен, ул. “Тунджа” 29,
07.04.09г,
Жилищно застрояване, в ПИ № 033035, (2.127дка)м.м. “Махала лозето” в
землището на с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Димитър Ангелов с. Айдемир, общ. Силистра,
07.04.09г,
Изграждане на дневен център за възрастни хора в гр. Кнежа, в имот № 1072
по ЗПР на гр. Кнежа,
възложител: община Кнежа,
/07.04.09г,
Реконструкция на водопровод по ул. Хр. Ботев, ул. Стефан Кратунски, ул.
Кънчо Пешунов, , ул. Хр. Ботев (напорен)- работен проект с. Бреница, общ.
Кнежа,

възложител: община Кнежа,
07.04.09г,
Реконструкция на външен водопровод РШ-ЧР с Малка Брестница, ІІІ етап от
ОК 49 до Ок 148, община Ябланица,
възложител: община Ябланица,
07.04.09г,
Закупуване на специализирана техника, с. Черковица, общ. Никопол,
възложител: “Ивима Инерт” ЕООД,
08.04.09
Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежин ас. Микрре, с. Голец, с.
Сопот, община Угърчин за кандидатстване за финансиране по Мярка 321 на
ПРСР 2007-2013г,
възложител: община Угърчин,
08.04.09г,
“Изграждане на търговски комплекс”, ПИ №73198.93.61, местността
“Ливадето”, земл. на гр. Троян,
възложител: “Ст.Вълев” ЕООД,
10.04.09,
“Изграждане на паркинг и масивно хале – гараж”, ПИ №73198.93.60, мест.
“Ливадето”, земл. на гр. Троян,
възложител: “Ст.Вълев” ЕООД,
10.04.09,
“Площадка за автокъща”, УПИ ІV-992, кв.84, гр. Долна Митрополия,
възложител: “Слов” ЕООД,
09.04.09,
“Преустройство на жилищна сграда в къща за гости”, УПИ ІV-247, кв. 11, с.
Драгаш войвода, общ. Никопол,
възложител: Линда Христова,
13.04.09
“Къща за гости”, УПИ Х-196, кв.22, с. Чифлик, община Троян,
възложител: Виржиния Цвяткова,
13.04.09,
“Външно ел. захранване на Приемно-предавателна станция N VT 5336”, ПИ
№185016, мест. “Свинево”, земл. на с. Голец, общ. Угърчин, възложител:
“БТК” АД,

13.04.09,
“Закупуване на строителна техника”, община Априлци,
възложител: “”Ламерит” ЕООД,
14.04.09
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, УПИ І-640 и ХІХ-640,
кв.74, с. Обнова, общ. Левски,
възложител: “Солар Инженеринг проект” ЕООД,
15.04.09,
“Общински парк гр. Априлци”, УПИ ХVІ-513034, 513035, кв. 32 по регулац.
план на гр. Априлци,
възложител: Община Априлци,
16.04.09
“Аварийно възстановителни работи по пешеходен мост в гр. Априлци”, кв.
Зла река,
възложител: Община Априлци,
16.04.09
“Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи на с. Катунец, с. Каленик
и с. Драгана”, община Угърчин,
възложител: Община Угърчин,
16.04.09,
“Преустройство на едноетажна сграда (бивше училище) в автосервиз”, УПИ
ІХ-178, кв. 11, с. Балканец, община Троян,
възложител: Иван Христов,
17.04.09,
“Складова база за пакетирани строителни материали”, ПИ №56722.351.6,
мест. “Текийски орман”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Ваньо Михайлов,
21.04.09,
Възстановяване проводимастта на р. Гостиля в некоригираната част с
дължина 1677 м гр. Кнежа,
възложител Община Кнежа- Шарабански.,
22.04.09г,
“Проект за изграждане на подпорна стена на десния бряг на р. Бели Вит, към
УПИ І, кв. 277 по плана на гр. Тетевен,
възложител: Община Тетевен Николай Павлов,

22.04.09,
“Проект за изграждане на подпорна стена на десния бряг на р. Бели Вит, към
УПИ ХІV, кв. 130 по плана на гр. Тетевен,
възложител: Община Тетевен Николай Павлов,
22.04.09,
“Проект за изграждане на подпорна стена зна към улица с О.Т. 476-853-854,
до кв. 270 и кв. 271 по плана на гр. Тетевен
възложител: Община Тетевен Николай Павлов,
22.04.09,
“Жилищно строителство – нискоетажно за лично ползване” в ПИ № 042001,
местността “Русково бърдо” , площ 2.465, в землището на гр. Плевен, начин
на трайно ползване лозе,
възложител: Веселин Христов Георгиев, Илияна Илиева Костадинова гр.
Плевен, ж.к. Дружба, бл.424,
22.04.09,
“Реконструкция на градски стадион”, гр. Луковит,
възложител: Община Луковит,
23.04.09,
“Благоустройствен проект за площадните пространства на селата Милковица,
Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково, и Ленково, общ.
Гулянци”,
възложител: Община Гулянци,
24.04.09г.
“Проект за цялостна реконструкция на улично и парково осветление на
селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково,
Ленково, Гиген, Брест, Долни вит и др.”
възложинтел: общ. Гулянци,
24.04.09г.,
“Ремонт и реконструкция на общински път PVN 3021”
възложител: общ. Гулянци,
24.04.09г.,
“Реконструкция и рехабилитация на път IV – 11043, Байкал – Пристанище
Байкал от км 0+000 до км 3+150”,
възложител общ. Долна Митрополия,
23.04.09г.,

“Подробен устройствен план – План за застрояване”, ПИ№ № 86019, 87025,
87026, ЕКАТЕ 06495,
възложител: Цоню Константинов.
23.04.09г.,

“Възтановяване проводимостта на Селска бара с. Еница, общ. Кнежа”,
възложител: общ. Кнежа,
23.04.09 г.
“Завод за производство на автомобили в гр. Ловеч”, ПИ№ 02935.187.1, с.
Баховица, общ. Ловеч,
възложител: “Литекс моторс” АД - гр. Соифия,
23.04.09г.
“Реконструкция на улици „Кирил и Методий”,”Димитър Димов”, „Левира”,
„Сан Стефано”, „Александър Стамболийски”, ”Бузлуджа”, ”Дунав” и
„Оряховска” в гр. Луковит и облагородяване на парк в село Дерманци”
възложител: Община Луковит, обл.Ловеч.
27.04.09г
“Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново, Тодоричене,
Карлуково, Петревене, Румянцево, Торос, Ъглен, изграждане на Главен
захранващ водопровод в село Карлуково и изграждане на канализационна
мрежа и ПСОВ на селата Бежаново , Тодоричене, Петревене, Румянцево и
Торос”
възложител: Община Луковит, обл.Ловеч.
27.04.09г,
„Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бежаново”, „Реконструкция
на водопроводна мрежа в село Тодоричене”, „Изграждане на Главен
захранващ водопровод в село Карлуково”, „Реконструкция на водопроводна
мрежа в село Карлуково”, „Реконструкция на водопроводна мрежа в село
Петревене”, „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Румянцево”,
„Реконструкция на водопроводна мрежа в село Торос”, „Реконструкция на
водопроводна мрежа в село Ъглен”, „Изграждане на канализационна мрежа и
ПСОВ на село Бежаново”, „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на
село Тодоричене”, „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на село
Петревене”, „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на село
Румянцево”, „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на село Торос„
в Община Луковит, обл.Ловеч.
възложител:община Луковит
27.04.09г

“Преустройство на бивша столова в домашен социален патронаж”, гр.
Никопол,
възложител: Д-р Валерий Желязков,
27.04.09
“Благоустрояване и паркоустрояване на площадно пространство”, УПИ VІІ,
кв.1 по плана на с. Муселиево, община Никопол,
възложител: общ. Никопол,
27.04.09
“Изграждане на спортна база – футболно игрище” гр. Никопол, възложител:
общ. Никопол,
27.04.09
“Реконструкция на ул. “Хр. Смирненски” по плана на гр. Никопол,
възложител: общ. Никопол,
27.04.09
“Реконструкция на ул. “Витоша” по плана на гр. Никопол, възложител: общ.
Никопол,
27.04.09
Реконструкция на ул. “Веслец” по плана на гр. Никопол,
възложител: общ. Никопол,
27.04.09
“Реконструкция на път до археологически обект Скална църква” по плана на
гр. Никопол,
възложител: общ. Никопол,
27.04.09,
“Благоустрояване и паркоустрояване на зелена площ в централна градска
част” между бивш стр. кв. 24 и река Дунав по плана на гр. Никопол,
възложител: общ. Никопол,
27.04.09
“Допълнително водоснабдяване с. Новачене- продължение от т.267 до
ДН248” – подмяна етернитови тръби с ПЕВП тръби –L-822 метра в ПИ №
000816, 000811, 000435- общински полски пътища, в землището на
с.Новачене, община Никопол, няма партидите на имотите, възложител: общ.
Никопол,
27.04.09
Закупуване на оборудване за “Център за изкуствено осеменяване и

ембрионален трансфер на коне” в ПИ № 101004, с. Биволаре, община
Д.Митрополия,
възложител: “Виа Вет” ООД с. Биволаре, ул.”Стопански двор” № 1 ,
27.04.09г,
Панорамна екопътека “Стратеш”, Алпийска велопътека пътека “Адреналин”,
възложител: Сдружение “Център за бизнес инициативи” –Теодор Цанков,
Цанов,
27.04.09г,
Семеен хотел – в регулация – не попада в приложенията на ЗООС, с. Орешак,
община Троян в УПИ 53707.502.530,
възложител: Киминвест БГ ЕООД гр. Троян ул.”Вежен” 49а,
27.04.09г,
“Корекция коритото на р. Бели Вит” в централната част на гр. Тетевен,
възложител: Община Тетевен,
27.04.09г,
“Изграждане на ваканционно селище”, ПИ №№070017, 071016 и 071503,
мест. “Козещица”, землище на с. Чифлик, община Троян,
възложител: “Веника Турс” ООД с. Чифлик,
17.09.08,
“Изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърно”,
възложител: ЕТ “ПИДВА-ПЕЛО РАДУЛОВСКИ-ИВАНКА РАДУЛОВСКА”
гр. Плевен,
28.04.09г.,
“Построяване на развлекателен басейн преливник с детска и хидромасажна
част”,
възложител: “ФИНЕКО” ООД, гр. Белене,
28.04.09г.,
“Допълнително водоснабдяване с. Новачене – продължение от т. 267 до ок
248”,
възложител общ. Никопол,
27.04.09г.
“Вилна сграда”, УПИ ІІ-18, кв.4, с. Чифлик, община Троян,
възложител: Иван Иванов,
30.04.09,

Очарованието и вдъхновението на природата, разнообразяване
и
подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на
съоръжения и места за отдих в община Летница
Възложител:община Летница
29.04.09г
Трасе за подземно ел. кабелно захранване СН 20 кв за УПИ V отреден за
трафопост от кв. 280, местността “Копака”, гр. Летница в ПИ №
43476.77.105, 43476.77.100, 43476.93.72, 43476.94.104, 43476.93.80,
местността “Копака” ,
възложител: индустриален парк – Летница – ООД гр. Летница,
29.04.09,
“Закупуване на фабрично нови автомобили с цел
транспортни и туристически услуги”
възложител: “Енергтех” ЕООД гр. Белене,
29.04.09г

предоставяне на

“Отдаване на коли под наем – рент а кар”
възложител: “Реми интех ” ЕООД гр. Белене,
29.04.09г,
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на р. Искър в местн.
“Пладнището” на 4100 м северно от стопанския двор на гр. Искър”
възложител ЕТ “Ива – Пламен Атанасов”,
29.04.09г
“Закупуване на самосвали”
възложител: Ай Джи 2008” ЕООД гр. Априлци,
30.04.09г,
Дом за стари хора – УПИ І-130 кв. 43 по плана на с. Кулина вода, община
Белене,
възложител :община Белене,
30.04.09г,
“Изграждане на крайдеунавски парк – гр Белене,
възложител :община Белене,
30.04.09г,

“Очарованието и вдъхновяването на природата”
възложител: Община Летница,
07.05.09г,

“Изграждане и монтаж на съоръжения за радиосъобщения” ПИ №
43952.272.287 – 381 кв.м. местност “Саръкая”, землището на гр. Ловеч,
08.05.09г,
“За складови нужди- складове за строителни материали”,
възложител: Константин Попов,гр. Ловеч,
08.05.09г,
“Изграждане на автоцентър за продажба на леки автомобили Шкода”,
възложител: “Еуратек Екипауто” ООД, София,
23.01.08,
“Изграждане на къща за гости” в УПИ №52218.860.2 (стар №І-013002) в
землището на с.Острец,
възложител:Добри Добрев, гр. Шумен,
12.05.09г,
“ПУП – ПРЗ план извадка- предложение за УПИ ХВV 10052 10056, ХВVІ
10052 кв.1 по плана на гр. Плевен,
възложител:И-Карс”ЕООД гр.Плевен,
12.05.09г,
Къща за гости, - жилищно строителство, с. Орешак, общ.Троян, местността
Лъката, ПИ№022041 с ЕКАТТЕ53707,
възложител: Климент Конов Калчев,
13.05.09г,
Пътна връзка между път ІІ-35 и път ІІІ-357 в гр. Троян, км №+000 до км
0+154.00, мост над река Бели Осъм при км 1+121.37,
възложител :община Троян,
13.05.09г,
“Ферма за аквакултури -Интензевно развъждане на риба” в землището на с.
Малиново, общ. Ловеч, язовир “Полето”,
възложител:Фиш ЕООД гр.Ловеч,
13.05.09г,
Търговска сграда с хотелска част – тип “Семеен хотел” в УПИ І-4168,
квартал 124 В, строително петно 26 по регулацията на гр. Кнежа,
възложител: ЕТ “Митко Боев”,
14.05.09г
“Мандра

за

квасене

на

500

литра

биволско

мляко

–

собствено

производство”УПИ І-495, кв.32 по плана на с. Глава,
възложител: Петър Христов, с. Глава, гр. Червен бряг,
14.05.09г,
“Еднофамилни жилищни сгради, в м. “Токийски орман, ПИ №56722.14.15521544 дка,
Възложител:”Тема инвест” ООД гр. Плевен,
14.05.09г,
“Жилищно строителство – изграждане на 10 бр. сглобяеми къщички в
землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, ПИ №14309- 9.962 дка,
Възложител: ”Мария Рос” ООД с. Лесидрен Станимир Йотов,
14.05.09г
“Закупуване на Оборудване и строеж на силузно оборудване”-зърнобаза гр.
Кнежа ПИ №735015, местността Криволя,
възложител: ЕТ Прис-Борисллав Горанов” гр.Кнежа,
15.05.09г,
“Закупуване на трактори , торачка, дискова брана, рулонна сламопреса,
сеялка гр. Кнежа,
възложител: ЕТ Прис-Борисллав Горанов” гр.Кнежа,
15.05.09г,
“Изграждане на производстевана зона – складови помещения за маси,
столове мебели и др – халета ”, ПИ№014214 с площ 2.052 дка местността
“Ливадата”, землището на с. Орешак, общ. Троян,
възложител: Валя Букарева Троян,
15.05.09г,
“Строителство на хотели, обекти с обществено предназначение,
търговия, експедиция и складови дейности, безвредни производства без
хигиено защитни зони”, ПИ№56722.351.937, местността “Текийски орман”
92 027 дка в землището на гр. Плевен,
възложител: Ваньо Михайлов,
15.05.09г
Съоръжение за отпадъчни води село Орешак, като част от интегриранпроект
за водния цикъл на с. Орешак, ПИ №020039, 3.390 дка, , с начин на трайно
ползване естествена ливада,
възложитал община Троян,
16.05.09г,
“Заявление на земеделска техника – трактор Беларус”, гр. Долна

Митрополия,
възложител: Симеон Димитров “ЕКО -99” АД,
18.05.09г,
“Жилищно строителство”, ПИ №031019, мест. “Радославча”, земл. на с.
Горно Трапе, общ. Троян,
възложител: Стоян Моллов, гр. Троян,
19.05.09,
“Строителство на 2 бр. силози”, ПИ №217001, мест. “Горните градини”, земл.
на с. Ореховица, общ. Д. Митрополия,
възложител: ЗК “Нов път”, с. Ореховица,
19.05.09,
“Изграждане на вятърна електроцентрала “Милковица”, землище на с.
Милковица, община Гулянци,
възложител: “В. Пауър” ООД гр. София,
19.05.09
Добив на скално облицовъчни материали (варовикови скални блокове за
облицовка) от находище “Бени”, землището на с. Петревене, общ. Луковит,
обл. Ловеч, 213 862 м2 (21,4 хектара),
Възложител: “Агенор”-3ООД гр.София,
20.05.09,
Изграждане на търговско-складов комплекс в ПИ 043020, (2,976 дка) в
местността “Русково бърдо”, землището на гр.Плевен, местността обл.
Плевен,
Възложител: “Тема”-ООД гр.Плевен,
20.05.09,
“Строителство на обществено обслужващ обект”, ПИ №139001, мест.
“Сираков мост”, землище на гр. Червен бряг,
възложител: ЕТ “Холи 2003 – Пламен Маринов”,
21.05.09
“Създаване на трайни насаждения- ябълкова овощна градина в землището на
с. Тодоричене, местността Бяло поле” община Луковит, обл. Ловеч,
възложител: Ирена Радулова гр.София,
22.05.09

“Създаване на трайни насаждения- ябълкова овощна градина в землището на
с. Тодоричене, местността Бяло поле иземлището на с. Петревене, местността

“Менковец” община Луковит, обл. Ловеч,
възложител: Ирена Радулова гр.София,
22.05.09

“Машини и съоръжения за производство, транспортна техника”, възложител:
Пресиян Сотиров,
25.05.09г

“Модернизиране на инфраструктура, лаборатория, Котелно помещение,
подово покритие, - производствени помещения, частично асфалтиране,
машини и съоръжения за производство, транпортна техника, пречиствателни
съоръжения,
възложител: Пелтина ООД гр. София,
25.05.09г

“Изграждане на автосервиз, автомивка, и магазин за авточасти”,
№73298.78.6, местността Сеновоза, землище Троян,
възложител: Мирослав Станев гр.Троян,
27.05.09г

в ПИ

“Изграждане на три индивидални жилищни сгради”, в ПИ №73198.26.6,
местността Алдишки рът, землище Троян,
възложител: “Олимпия инвест ООД с.Орешак, Дарина Костадиновапълномощник,
27.05.09г
“Изграждане на три индивидални жилищни сгради”, в ПИ №52218.471.12,
местността Под махала, землище гр. Априлци, възложител: Сим нет“ООД гр.
София,
27.05.09г
“Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 73,44 кWр”, в ПИ I-109,
стр.кв. 48, с. Садовец, общ. Д.Дъбник,
възложител: Йоана111 ЕООД, Дарина Йотова“ ЕООД с.Садовец, общ.
Д.Дъбник,
27.05.09г
“Изграждане на жилищна сграда – двуетажна, барбекю, гараж”, в ПИ
52218.571.32 в землището на гр. Априлци,, общ. Априлци, обл. Ловеч,
възложител: Пеша Данева, гр. Априлци
27.05.09г

“Изграждане на жилищна сграда – - 2 бр., барбекю, плувен басейн, гараж”, в
ПИ 52218.585.10 в кв. Чуклата, землището на гр. Априлци,, общ. Априлци, обл.
Ловеч,
възложител: Слава Данева, гр. Априлци
27.05.09г
“Птицеферма за отглеждане на пилета – до 2000 бр. и кокошки носачки до 500
бр.” в съществуваща стопанска сграда,
възложител: Андрей Димитров,
28.05.09

“Фотоволтаична инсталация с мощност 80-100 киловата” в ПИ № 068124 с площ
2.258 дка, местността “Микренско” землището на с. Белиш, община Троян,
възложител: Свилен Михойлов,
28.05.09г
“Жилищно застрояване”, в ПИ 030224, (3.838 дка- ливада) м. “Лозето”,
землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч,
възложител: “Стил пропърти” ООД, Булстат 200317959
гр.София,
ж.к.”Банишора” ул. Шумен № 17, вх.А, ап.21
28.05.09г
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Добревци, кл. А”,
възложител: Община Ябланица,
28.05.09
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Добревци, кл. 1”,
възложител: Община Ябланица,
28.05.09
“Реконструкция, управление и поддържане на плувен комплекс Рай”, УПИ VІІІ,
кв.617 по плана на гр. Плевен,
възложител: Община Плевен,
28.05.09
“Фотоволтаична централа”, имот №52218.531.201, кв. Център, гр. Априлци,
възложител: Росен Йонков,
29.05.09
“Ал. и ПВЦ дограма”, ПИ №21590.24.80, мест. “Чалъйол”, с. Добродан, общ.
Троян,
възложител: “Комфорт – протект” ЕООД гр. Троян,
30.05.09,

“Изграждане на Едроплощен хипермаркет Кауфланд, заедно със съответния
паркинг, трафопост и техническа инфраструктура” на гр. Плевен, ул.
Гренадерска” 119,
възложител: “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД , гр. София, район
Илинден, ул. Кукуш № 1, ет.6
02.06.09г,
“Къща за гости”, УПИ І-162, с. Бели Осъм, община Троян,
възложител: Теодора Цочева, “Екостряха” ЕООД, гр.Троян,
02.06.09г,
“Закупуване на земеделска техника за обработка на земеделска земя”, землища
на селата Асеново, Въбел, Драгаш войвода, Евлогиево, Лозица, Любеново,
Никопол, Новачене, Сомовит, Черковица, общ. Никопол и с. Долни Вит община
Гулянци,
възложител: “Дурум България 2006” ООД, гр. София,
04.06.09
“Пречиствателна станция с. Горник, общ. Червен бряг, ПИ № 039016, в
землището на с. Горник, общ. Червен бряг,
възложител: Община Ч. бряг,
04.06.09г,
“Производство на аквариуми и терариуми от стъкло” – рязане на стъкло и
лепене…в УПИ VІ- 1001, с.Комарево, общ. Д.Митрополия, възложител:
“Мирослав Костов, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл.37-Б-5, 04.06.09г,
“Семеен хотел” УПИ ХХV-4 с. Орешак, общ. Троян,
възложител: “Минкор” ООД гр.Троян, Стоян Корабов,
08.06.09,
“Добив и първична преработка на подземни богатства /скално-облицовъчни
материали” от находище “Морава”, с. Петревене, община Луковит,
възложител: “Седимент Приват”ЕАД гр.София, ж.к. Надежда,
08.06.09г,
“База за обществено-обслужващи (търговски) и складови дейности “ в ПИ
№007001 в землището на с. Дисевица, община Плевен,
възложител: “Тема инвести”ООД гр.Плевен, ул.”Дойран” №160,
05.06.09г,
“ПСОВ с. Крушуна” ПИ № 40261.31.28 по кадастралната карта на с. Крушуна,,
община Летница,
възложител: Община Летница,

08.06.09г,
“Опазване и възстановяване на Европейски значими видове и хабитати в
Община Кнежа – пилотен обект комплекс от влажни зони “Върбица”, гр. Кнежа,
възложител: Ловно-рибарско дружество Кнежа 2000”,
09.06.09
“Реконструкция на водопровод Рибарица-Тетевен – ІІІ-ти етап – участък в път
ІІІ-358 от км.44+584 до км.45+474”,
възложител: Община Тетевен,
09.06.09,
“Жилищна сграда” в ПИ №52218.742.24, местността Орничето”, землището на
с. Острец, гр. Априлци,
възложител: Данаил Цонев, чрез Дарина Костадинова,
10.06.09г,
“Жилищна сграда” в ПИ №52218.131.24, и № 52218.131.25, местността “Ведина
ливада”, землището на гр. Видима, гр. Априлци,
възложител: Петю Конов гр. Плевен, Стефан Караджа № 49, чрез Дарина
Костадинова,
10.06.09г,
“Изграждане на три броя еднофамилни къщи” в ПИ № 043006, местността
“Димановото”, землището на с. Малиново, общ. Ловеч, възложител:
Д.Костадинова гр. Ловеч
10.06.09г,
“Изграждане на малко предприятие за първична обработка на месо и хайвер от
сухоземни оплюви” в ПИ № 175003 (4.5 дка), в местността “Арсово поле”,
землището на с. Горни Дъбник,
възложител7 ЕТ “Екарго – Пуетя Кировска” с. Крушовица, общ. Долни Дъбник,
10.06.09г
“Проект за строителство, реконструкция, рехабилитация на Ви К мрежа и
съоръжения с. Глогово”,
възложител: Община Тетевен
11.06.09г
“Рехабилитация ВиК мрежа и ПСОВ с. Глогово”, ПИ №102017, мест.
“Поляната”, земл. на с. Глогово, общ. Тетевен,
възложител: Община Тетевен,
11.06.09г,

“Канализация гр. Долна Митрополия, подобект: Главен колектор 1,
възложител: община Д.Митрополия
11.06.09г,
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Лесидрен”, възложител:
Община Угърчин,
04.06.09
“Изграждане на семеен хотел” ПИ №005023, мест. “Ремичково”, земл. на с.
Черни Осъм, общ. Троян,
възложител: Дари Янев, гр. Плевен,
12.06.09,
“Ремонт на УМБАЛ Плевен”,
възложител: УМБАЛ Плевен
15.06.09
“Складова база- склад за пакетирани строителни материали” в ПИ №062001,
мест. “Дъртите лозя”, земл. на с. Брестовец, общ. Плевен, възложител: “Строй
инвест” ЕООД, гр. Плевен,
15.06.09,
“Ферма за аквакултури”- Садкова инсталация- ЕР ДЕ ЕС, интензивно
развъждане на риба
Възложител: “Рибовъзно стопанство Скравена”, Булаква Фиш ООД, гр.
Ботевград
15.06.09г,
“Изземване и добив на баластра от динамичните запаси в коритото на р. Осъм”
– землището на гр. Летница, общ. Летница,
Възложител: “Стилиян Спасов гр. Ловеч,
15.06.09г,
“База за обществено-обслужващи (търговски) и складови дейности” в ПИ №
39017, местността “Русково бърдо”, в землището на гр. Плевен, Възложител:
“Стилиян Спасов гр. Ловеч,
15.06.09г,
“Изграждане на ветроенергиен парк “Гулянци- ІІ с подстанция,” – 15 бр.
ветрогенератори, в 22 бр. ПИ – 296,667 дка в землището на гр. Гулянци,
Възложител: “ВЕИ Енерджи” ЕООД гр. Сливен,
16.06.09г,
“Лесоустройствена програма”, в ПИ № 109056 (46 дка), в землището на с.

Орешак, общ. Троян,
Възложител: Александър Крумов, гр. Троян ,
16.06.09г,
“Направа и облицовка на резервоар на съществуващ пла
нински извор”, с. Лесидрен, общ. Угърчин,
възложител: СКПТ “Царичина” гр. Тетевен,
17.06.09
“ПУП-парцеларен план за преносен газопровод” от ПИ 298.12 в землището на с.
Девенци до ПИ 122.8 в землището на с. Ракита, възложител: “Дайрект
Петролиум България” ЕООД,
17.06.09,
“ПУП-парцеларен план за преносен газопровод” от ПИ 300.72 в землището на с.
Ъглен до ПИ 0.255 в землището на с. Дерманци, възложител: “Дайрект
Петролиум България” ЕООД,
17.06.09,
“Разширение на съществуваща вила”, ПИ №43952.511.421, мест. “Печковец”,
земл. на гр. Ловеч,
възложител: Николай Бенев,
17.06.09,
“Създаване на трайни насаждения-ябълкова овощна градина”, мест. “Бяло
поле”, землище на с. Тодоричене и мест. “Менковец”, земл. на с. Петревене,
община Луковит,
възложител: Валя Борисова, гр. Луковит,
18.06.09,
“Създаване на трайни насаждения-ябълкова овощна градина”, мест. “Бяло
поле”, землище на с. Тодоричене, община Луковит,
възложител: Ирена Радулова, гр. Луковит,
18.06.09,
“Производство на ел. енергия от алтернативни източници – фотоволтаични
системи и ветрогенератори”, землище на с. Славовица, община Д. Митрополия,
възложител: “Симов Стан” ООД, с. Славовица,
18.06.09,
“Производство на ел. енергия от алтернативни източници – фотоволтаични
системи”, кв.1 и кв.2, с. Славовица, общ. Д. Митрополия,
възложител: “Симов Стан” ООД, с. Славовица,
18.06.09,

“Жилищна сграда”, ПИ №52218.647.1, мест. “Калнянка – Татарлии”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Мария Георгиева гр. София,
18.06.09,
“Ел. захранване на приемно-предавателна станция на БТК АД “ ПИ№000615,
ПИ№№000575, 0000009, в землището на с. Ставерци, общ. Д. Митрополия,
възложител: БТК АД
19.06.09,
ПУП-ПРЗ, землището на гр. Луковит
възложител “Жимекс” ООД гр. София,
19.06.09г,
“Разпределителен газопровод от Западна промишлена зона етап ІІ”, гр. Д.
Дъбник,
възложител: “Газинженеринг” ООД,
22.06.09,
“Разпределителен газопровод Западна промишлена
“Газификация на квартал 149а”, гр. Д. Дъбник,
възложител: “Газинженеринг” ООД,
22.06.09,

зона”,

подобект:

“Изземване на наносни отложения от динамичните запаси на река Искър”,
землище на гр. Койнаре,
възложител: “Девинци” ООД, гр. Плевен,
23.06.09,
“Път ІІІ-3011 мост над река Осъм на км.1+660-авариен ремонт”, гр. Летница,
възложител: ОПУ Ловеч,
23.06.09
“Бояджийско помещение за боядисване на МПС”, УПИ І-784, кв.9, гр. Гулянци,
възложител: ЕТ “Надежда – Б. Чокаров”,
24.06.09,
“Площадка за ОЧЦМ”, УПИ ІІІ, кв.1, гр. Белене,
възложител: “Монтажна база” ООД,
24.06.09,
“Построяване на два броя ветрогенератори”, ПИ №№02227.95.48 и 02227.94.25,
с. Байкал,

възложител: Тихомир Трифонов,
24.06.09,
“Шоурум за строителна техника”, ПИ №012018, мест. “Русково бърдо”, земл. на
гр. Плевен,
възложител: “Инвестра” АД,
вх.№2685/24.06.09,
“Фотоволтаична ел. централа”, ПИ №089082, мест. “Валога – Асен”, земл. на с.
Гложене,
възложител: “Ваив” ООД,
24.06.09,
“Фотоволтаична ел. централа”, УПИ Х, кв.63, с. Орешене,
възложител: Симеон Бундаков,
24.06.09,
“Фотоволтаична ел. централа”, ПИ №076006, мест. “Бельово нивище”, земл. на
с. Добревци,
възложител: “Нове Консултинг” ООД,
24.06.09,
“Изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 5 MW”, ИП №151019 и 151018,
местността “Мерата”, в землището на гр. Угърчин, общ Угърчин,
възложител: “СЪНФЛАУЪР – УГЪРЧИН” ООД, гр. София, ул. “Пиротска” №9,
ет. 4, при БР чрез Ками,
26.06.09,
“Предприятие за метални конструкции, студена обработка на метали и складова
дейност”, в УПИ XXV, кв. 151 по , гр. Летница, който УПИ е идентичен с ПИ
№43476.151.26,
възложител: Николай Иванов – управител на “Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив,
Район Западен, бул. “Пещерско поле” №156 А, при БР чрез Ками,
26.06.09,
“Изграждане на МВЕЦ “Дебнево” на р. Видима, с. Дебнево, УПИ XVI, кв. 55,
общ. Троян,
възложител: Недялко Недялков – управител на “ТОП” ООД, с. Дебнево, ул.”
Петко Колев” №19, обл. Ловеч,
26.06.09,
“Фотоволтоична централа”, капацитет 100 000 кw/h годишно, площ 2,390 дка,
ПИ № 114058 и ПИ № 114059, собственост на ЕТ “Хелга-Светра”в землището
на с. Горна Митрополия,

възложител “”Плевен Агро Консулт” ЕООД
29.06.09г,
“Закупуване на 10 бр. коне” по Програма за развитие на селските райони, ПИ №
218005, местността “На греда” землището на с. Рибен, община Д.Митрополия,
възложител: "Нико-М" ООД, Долна Митрополия
29.06.09г
Основен ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа,
26.06.09г,
“Пречиствателна станция за отпадъчни води – Кнежа”,
възложител: община Кнежа,
30.06.09г,
“Строеж на стопанска постройка с възможност за обитаване”, в ПИ № 059006,
местността “Башов рът” в землището на с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Марин Симеонов, гр. Троян, ул. Хр.Ботев, №282Б, 01.07.09г
“Къща за гости”, в УПИ 321-2300 кв.м. в землището на с. Бресте, общ. Червен
бряг,
възложител: Йоана Петрова, “Анимартур” ЕООД,
02.07.09г,
“Инсталация за капково напояване”, ПИ № 063014, 062014, 062013 в землището
на с. Пелишат, общ. Плевен,
възложител: “Либърти” ООД гр. Плевен ,
03.07.09г,
“Базова станция – телекомуникационно съоръжение за GSM услугите на
Вивател”, в ПИ № 62579.222.2, в землището на с. Рибарица, общ. Тетевен
възложител: “БТК” АД гр. София, ул. Тотлебен № 8,
03.07.09г,
“Базова станция – телекомуникационно съоръжение за GSM услугите на
Вивател”, в ПИ № 165009, в землището на с. Петокладенци, община Белене
възложител: “БТК” АД гр. София, ул. Тотлебен № 8,
03.07.09г,
“Строителство на преносен газопровод от Турция до Австрия на територията на
нашата страна”,
възложител” “НАБУКО Газ Пайплайн България” ЕООД гр. София, 16.07.09г.
“Бензиностанция и газостанция” ПИ № 039213, в землището на с. Върбица,

община Плевен,
възложител: Владимир Бешков, гр. София, ЖК Младост 1, бл.91, 06.07.09г,
“Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав при Беленски
острови”,
възложител: “Дунав Автотранспорт” ЕООД,
21.07.08г
“Птицеферма за отглеждане на 350 бр. кокошки носачки или 1200 бр. бройлери”
в ПИ № 52208.579.60, местността “Чучура”в землището на гр. Априлци, община
Ловеч,
възложител: Милко Йончев, гр. Априлци, ул. “Васил Левски” № 41, 06.07.09г,
“Предприятие за производство на белено слънчогледово семе” в ПИ
№№057015, 057023 и 057054 – стопански дворв гр. Долна Митрополия,
възложител: БМП Трейдинг” ООД, Долна Митрополия, Николай Бейков,
08.07.09г
“Изземване на наносни отложения от воден обект река Искър” в землището на с.
Чомаковци, община Червен бряг
възложител: “Девинци” ООД, гр. Плевен, ул.”Българска авиация” № 55,
08.07.09г
“Площадка за автоморга на ИУМПС и център за разкомплектоването им” в ПИ
№ 43236.401.3250, в промишлената зона на гр. Левски, община Левски- площ
5.226 дка,
възложител: ЕТ “Саламандър – Р-Веско Минчев” гр. Левски, ул.”Хан Омуртаг”
№ 27,
08.07.09г
“Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 75 kW, с обща
използвана площ 1500 кв.м.” в УПИ ХІІІ и УПИХІV, квартал 126, - поземлен
имот № 1239 на с. Бреница, общ. Кнежа, възложител: “Пламани” ООД,
ул.”Йордан Каменополски” №19, общ. Кнежа,
09.07.09г,
“Ремонт на съществуваща каменна броня по водния откос на яз. Каменец” в ПИ
№ 000632, на 3 км от с. Каменец, в землището на гр. Летница, общ. Летница,
възложител: “Регионална дирекция по хидромелиорации” гр. Плевен,
ул.”Дойран” №136,
10.07.09г,
“Сгради за обществено обслужване” в ПИ № 43952.213.32 местността Гуровото,
гр. Ловеч,

възложител: Георги Пърликов,
10.07.09г,
“Жилищно строителство за битови нужди” в ПИ № 009163, 6.919 дка, в
землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч,
възложител: Николай Колев,
10.07.09г,
“Жилищно строителство за битови нужди” в ПИ № 009823, 4.848 дка, в
землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч,
възложител: Николай Колев,
10.07.09г,
“Жилищно строителство за битови нужди” в ПИ № 009186, 4.014 дка, в
землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч,
възложител: Николай Колев,
10.07.09г,
“Жилищно строителство за битови нужди” в ПИ № 009127, 1.647 дка, в
землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч,
възложител: Николай Колев,
10.07.09г,
“Изграждане на производствено хале за металообработка" в ПИ 00919127, в
пром зона на гр. Червен бряг,
възложител: СД ''Сирена-Пешев и сие '' Ч. бряг
10.07.09г,
“Туристически комплекс за селски туризъм” в УПИ ІІІ -473, 474, стр. кв. 86,
с.Горни Дъбник, общ. Д.Дъбник,
възложител: Илияна Димитрова,
13.07.09г,
“Интегриран воден проект на с. Горни Дъбник с ПСОВ” в ПИ №100001, м.
Стубеля, в землището на с. Г.Дъбник, общ. Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник,
възложител: Община Д.Дъбник,
13.07.09г,
“Интегриран воден проект на с. Крушовица с ПСОВ” в ПИ №000566, м.
Стойчова могила, в землището на с. Крушовица, общ. Д.Дъбник, , възложител:
Община Д.Дъбник,
13.07.09г,
“Интегриран воден проект на с. Садовец с ПСОВ” в ПИ №000542, м. Горна

лъка, в землището на с. Садовец, общ. Д.Дъбник,
възложител: Община Д.Дъбник,
13.07.09г,
“Рекреационен комплекс”, ПИ №232116 – 21,500 дка, местността “Брязово”,
земл. на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Александър Кръстев гр. София и Валентин Колев гр. Пловдив,
08.09.08,
“Изграждане на главна разпределителна подстанция (20/6/0,4 kV)”, ПИ
№56722.651.161,
Възложител: “Рубин” АД ,
14.07.09г.
“Изграждане на подземна и надземна ел. мрежа НН с обща дължина 856 м в
землището на гр. Априлци”, ПИ № 5221.811.493, 52218.811.492, 52218.811096,
52218.867.26, 52218.811.66,
възложител: “ЧЕЗ Разпределение - България” АД,
14.07.09г.
“Баластриера динамични запаси в коритото на река Осъм в зона – 70 км. – 90
км.”, землището на гр. Летница,
Възложител: Ет “Цветан Анков” , гр. Плевен
16.07.05г.
“Строителство на многофамилна жилищна сграда и хотелски комплекс в УпИ
VII, кв. 69, с. Рибарица,
възложител: “ЕН ДИ БИ” ЕООД гр. София,
“Добив на баластра и пясък от коритото на р. Вит”, в землището на с. гложене,
общ. Тетевен,
възложител: Симо Атанасов, с. Галата, обл. Ловеч, 16.07.09,
“Учредяване право на ползване на поставяне на мобилно телекомуникационно
съоръжение на “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София,
Възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София.
16.07.09,
“Учредяване право на ползване на поставяне на мобилно телекомуникационно
съоръжение на “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София,
Възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София.
16.07.09
“Изграждане на складово стопанство за съхраняване на зърно” в ПИ № 111032,

м. “Опанско”, Д. Митрополия,
възложител: “КОДА” ЕООД, гр. Плевен,
17.07.09г
“Площадка за изкупуване на ЧЦМ”, ПИ №000404, гр. Тръстеник, възложител:
“Еф Ай Ресайклинг” ООД,
21.07.09,
“Монтиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за преработка на
износени автомобилни гуми” (пиролиза), парцел І, кв. 132, гр. Белене,
възложител: “Енеркемикал” ЕООД гр. Плевен,
22.07.09,
“Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково
напояване на винени сортове лозя”, в имоти от землището на с. Садовец,
община Д. Дъбник,
възложител: “ДА Интернешънъл” ООД гр. София,
23.07.09,
“Жилищна сграда – вила”, ПИ №52218.172.54, мест. “Стоиловото – гьола”,
земл. на гр. Априлци,
възложител: Румяна Каменова гр. Плевен,
23.07.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №034153, мест. “Кленовик”, земл. на с.
Ябланица,
възложител: Донка Георгиева, Стефан Георгиев гр. София,
23.07.09,
“Рехабилитация на общински пътища община Никопол”,
възложител: Община Никопол,
24.07.09,
“ПУП-ПЗ за ИП Цех за комбинирани фуражи”, ПИ №148162, земл. на с.
Радомирци, общ. Ч. бряг,
възложител: ”Топаз Мел” ООД,
24.07.09,
“Изграждане на фотоволтаична инсталация”, УПИ ХІ, кв.40, с. Дъбован, общ.
Гулянци,
възложител: “И.Т. Електрик” ЕООД, с. Загражден,
23.07.09,
“Изграждане на фотоволтаична инсталация”, УПИ ХІІ, кв.40, с. Дъбован, общ.

Гулянци,
възложител: “Б. А. Електрик” ЕООД, с. Загражден,
23.07.07,
“Ремонт път Загражден – пристанище Загражден”,
възложител: община Гулянци,
28.07.09,

“Фотоволтаична система”, УПИ І 057003, 057004 и УПИ І 056012, с. Патрешко,
общ. Троян,
възложител: “Троя Енерджи” ЕООД, с. Калейца,
27.07.09,
“Закупуване на оборудване за професионално почистване и автомобил Фиат”,
възложител: “Комфорт” ООД гр. Левски,
28.07.09-такса,
“Жилищна сграда”, ПИ №№56722.382.5, 56722.382.519, 56722.382.9 и
56722.382.522, мест. “Кожухарска чешма”, землище на гр. Плевен, възложител:
Николай Христозов,
28.07.09,
“Закупуване на трактор
Валери Йорданов,
29.07.09-

Беларус”, с. Ленково, общ. Гулянци, възложител:

“Склад за пакетирани строителни материали”, ПИ №56722.48.1, мест. “Акчара”,
земл. на гр. Плевен,
възложител: “Фиорентина Имобилиаре” ООД гр. София,
29.07.09,
“Дърводелска работилница”, УПИ ІV-311 и УПИ V-311, кв.14, с. Лисец, община
Ловеч,
възложител: “Интериор.Т.Б” ООД,
29.07.09,
“Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на Община
Угърчин”,
възложител: Община Угърчин,
28.07.09
“Туристическа достъпност, популяризиране и
Археологически резерват “Улпия Ескус”, с. Гиген,

музейно

експониране

–

възложител: община Гулянци,
31.07.09
“Газоразпределителна мрежа за природен газ на територията на гр. Луковит и
района на прилежащите землища”,
възложител: “Черноморска технологична компания” АД гр. Варна, 31.07.09

“Рекреационен комплекс”, ПИ №083012, местността “Дебелщица”, землище на
с. Рибарица, община Тетевен,
възложител: Живко Нейчев гр. Бургас,
03.08.09
“Инсталация за преработка на отпадъци от РЕТ бутилки”, ПИ №73198.12.19,
урбанизирана територия, гр. Троян,
възложител: “Балкантрейд” ЕООД, гр. Троян,
04.08.09
“Ползване на частна гора – сеч”, имот №096009, землище на с. Борима,
възложител: Али Алишев с. Борима,
04.08.09
“Преустройство на съществуваща Фурна в Цех за консервиране на дървесина
чрез солеви и водни разтвори (без солите на арсена) или с намазване”, УПИ ІІІ600, кв. 58, с. Телиш, общ. Ч. бряг,
възложител: “Далия” ЕООД гр. Плевен,
06.08.09,
“Преустройство на съществуваща Фурна в Цех за консервиране на дървесина
чрез солеви и водни разтвори (без солите на арсена) или с намазване”, УПИ ІІІ600, кв. 58, с. Телиш, общ. Ч. бряг,
възложител: “Далия” ЕООД гр. Плевен,
07.08.09,
“Изграждане на фабрика за гъби”, ПИ №000263, мест. “Отлака”, земл. на гр.
Левски, начин на трайно ползване пасище мера, не попод в ЗЗ възложител:
Джот Те Парк и “Чойс Фуудс” ЕООД гр. Левски,
06.08.09
“Реконструкция и модернизация на външен водопровод от водохващане
“Попек” до съществуваща ПС – с. Малиново”,
възложител: община Ловеч,
30.07.09
“Изземване и добев на баластра от динамичните запаси на р. Искър” в

землището на гр. Искър на около 1000 м от гр. Искърв ПИ № 500067 от дясната
страна на реката- има геодезично зеснемане,
възложител: “Булкварц” ЕООД, ул. Х.Димитър № 20 гр. Д.Луковит, жбщина
Искър обл. Плевен,
07.08.09
“Къщи за гости – 6 бр.”, имот №108057, мест. “Широко торище”, земл. на с.
Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: “Ес и Ес Консулт” ООД,
10.08.09
“Жилищна сграда”, ПИ №034040, мест. “Бърдене”, земл. на с. Голяма Желязна,
общ. Троян,
възложител: Емил Минев,
10.08.09
“Жилищна сграда”, парцел VІІ-218, кв.32, с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Еко резидънс” ЕООД,
10.08.09
“Еднофамилна двуетажна сграда”, ПИ №042050, мест. “Сомски стежерак”,
земл. на с. Г. Желязна, общ. Троян,
възложител: Иван Мальов,
10.08.09
“Инсталиране на временна мобилна пресевна инсталация”, ПИ №040052, мест.
“Край село”, земл. на гр. Искър, общ. Искър,
възложител: “Булкварц” ЕООД, с. Долни Луковит,
11.089.09,
“Изграждане на две оранжерии за отглеждане на зеленчуци”, ПИ №43476.166.77,
мест. “Бабичина”, земл. на гр. Летница,
възложител: “Гардения” ЕООД,
11.08.09,
“Жилищно застрояване-Горно Трапе и Курортно селище-Шипково”,
възложител:Велизар Алексиев,
12.08.09,
“Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Българене”,
възложител: Община Левски,
12.08.09,
“Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Козар Белене”,

възложител: Община Левски,
12.08.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №000065, мест. “Могилата”, земл. на с. Тодорово,
възложител: Пламен Йотов гр. Плевен,
13.08.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №273060, мест. “Левица”, земл. на с. Гложене,
общ. Тетевен,
възложител: Мартин Николов гр. София,
13.08.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №038005, мест. “Бановско”, земл. на с. Голяма
Желязна, общ. Троян,
възложител: Любомир Ненов гр. София,
13.08.09,
“Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на животни (кози 100 бр.)”,
ПИ №129009, мест. “Кубадън махала” земл. на с. Врабево, общ. Троян,
възложител: Иван Лафчийски гр. Ловеч,
13.08.09,
“Жилищно строителство”, ПИ №034153, мест. “Кленовик”, земл. на гр. Ябланица,
възложител: Донка Дончева и Стефан Георгиев гр. София,
13.08.09,
“Работилница за керамични изделия и складова база”, ПИ №73198.13.53гр.
Троян,
възложител: Калчо Калев гр. Троян,
13.08.09,
“Административна и жилищна сграда и гаражи”, ПИ №000055, мест. “Барата”,
земл. на с. Къртожабене, общ. Плевен,
възложител: “Пауер – Инженеринг” ЕООД гр. Плевен,
14.08.09
“Подмяна технолог. оборудване, оптимизиране енергопотребление”, западна
индустриална зона, гр. Плевен,
възложител: “Милкана” ООД,
14.08.09,
“Изграждане на конюшня за два коня”, УПИ №52218.860.2, гр. Априлци,
възложител: “Априлски дар” ООД,
17.08.09,

“Изграждане на нов мелничен комплекс – циментова мелница и съоръжения за
транспорт и съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти”,
“Златна Панега Цимент” АД
“Добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от ЗПБ- сдтроителни материалимергел” от находище “Червен бряг”, община Червен бряг, област Плевен на площ
от 206 501 кв. м.,
възложител: “Тера” АД, гр. Червен бряг,
19.08.09г

“Изграждане на фотоволтаична централа с минимална мощност 50 КВ със
обслужваща сграда.
възложител: Тоня Атанасова Добрева, гр. София,
20.08.09г,
“Ремонт, подобрение и модернизация на съществуващи ктопански сгради –
обори за отглеждане на кози за производство на мляко”
възложител: “Хейпро” ЕООД гр. София,
20.08.09г,
“Инсталация за преработка на отпадъци от тетрапак опаковки” г. ПИ №
73198.12.20 в землището на гр. Троян,
възложител: “Балкантрейд” ЕООД, гр. Троян,
вх. № 3353/20.08.09
“Изграждане на напоран резервоар за водоснабдаяване на с. Васильово, има
становище по ЗООС,
възложител: Община Тетевен,
21.08.09г,
“Построяване на семеен хотел за селски туризам с конферентна зала (учебен
офис център), УПИ ІІ-4141, кв. 124 в, гр. Кнежа,
възложител: ЕТ “Хаджи Караджов” – Радослав Караджов,
24.08.09,
“Жилищна сграда”, имот №69225.103.364, местн. “Селището”, земл. на с.
Стефаново, общ. Ловеч,
възложител: н-ци на Рада Маноевска,
вх.№3394/24.08.09,
“Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за нуждите на филамата” в ПИ №
240014 в землището на с. Горни Дъбник Община Д.Дъбник,

възложител: “Пътно поддържане – Телиш” ЕООД гр. Плевен,
25.08.09г,
“Приемно- предавателна станция” в имон № 81476.168.32- ливада, с. Чифлик,
общ. Троян,
Възложител: “БТК” АД, гр. София, бул. Тотлебен № 8,
25.08.09г

“Изграждане на жилищна сграда” в имон № 522.18.745.9 и 52218.745.8- ливада,
Априлци, общ. Априлци,
Възложител: Йончо Миков, гр. Троян, ул. “В.Левски”№ 207,
25.08.09г

“Изграждане на жилищна сграда” в имон № 522.18.745.9 и 52218.73.5- ливада,
кв. Зла река, Априлци, общ. Априлци,
Възложител: Йончо Миков, гр. Троян, ул. “В.Левски”№ 207,
25.08.09г

“Площадка за сепариране на битови отпадъци “в имот № 43952.53.4,
гр.Ловеч, общ. Ловеч,
Възложител: “Екосервиз” ООД гр. Ловеч, Боряна Гавазова, гр. Ловеч, ж.к.
Младост,
25.08.09г
“Изграждане на резервоар за питйна вода в гр. Долна Митрополия”, ПИ
№079001, възложител: Община Д. Митрополия,
26.08.09
“Изграждане на бензиностанция, автосервиз и нискоетажна жилищна сграда”,
ПИ №240009, земл. на с. Горни Дъбник, общ. Д. Дъбник,
възложител: “Пътно поддържане – Телиш” ЕООД,
26.08.09,
“Къща за гости”, ПИ №.073067, мест. “Тихова лъка”, земл. на с. Орешак, общ.
Троян,
възложител: “Маунт Сенс” ООД,
26.08.09

“Закупуване на оборудване за строителство, ремонт и поправка на сгради и
помещения в община Априлци,

възложител ЕТ “Инж. Петко Павлов” гр. Априлци,
27.08.09г
ИП “Ремонт на трафопост, площадково осветелние и подмяна на ел. мрежа,
съобразно консумацията на Медицинска база ( склад),
местоположение:ПИ №.43952.270.11 гр. Ловеч,
възложител: ТД “Държавен резерв” гр. Плевен,
28.08.09г

“Изграждане на ветроенергиен парк “Гулянци- ІІ”
местоположение: в землището на село Брест и град Гулянци, община Гулянци, област
Плевен – общо 49 ( 15 бр. в ПИ – 296,667 дка в землището на гр. Гулянци,
ветрогенератори, + 34 нови ветрогенератори ) с обща мощност 123 МW с единична
мощност 2.5 МW
Възложител: “ВЕИ Енерджи” ЕООД гр. Сливен,
28.08.09г,

“Газификация на община Летница – АГРС”
местоположение:в ПИ №43476.75.73, гр. Летница,
възложител: община Летница,
01.09.09
“Хотел и ресторант”,
местоположение УПИ ХХІV-216,268, кв.14а, с. Орешак,
възложител: “Тера – арт 2008” ЕООД,
01.09.09.
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ на гр. Кнежа”,
местоположение в земл. на гр. Кнежа,
възложител: община Кнежа,
01.09.09 г
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ на гр. Кнежа”,
местоположение в земл. на гр. Кнежа, възложител: община Кнежа,
01.09.09.

“Баластриера динамични запаси в коритото на река Вит”,
местонахождение в земл. на с. Рибен, общ. Д. Митрополия,

възложител: “АС Инженеринг” ООД,
02.09.09г.
“Строеж на двуфамилна жилищна страда с места за настаняване на възрастни хора”,
местоположение - с. Рибарица УПИ ХVІІ, кв.6,
възложител: “ГРТ – Проект 09” ЕООД, гр. София,
03.09.09г.
“Строителство на автосервиз”, имот №73198.90.61,
местонахождение - земл. на гр. Троян,
възложител: Минко Топалски, Христо Топалски,
03.09.09г.

мест.

“Ливадето”,

“Фотоволтаична инсталация”, ,
местоположение - мест. “Драгневото”, ПИ №52218.417.15земл. на гр. Априлци,
възложител: “Зоне – Енерги” ООД,
04.09.09г.
“Построяване на 2 броя ветрогенератори с капацитет 2 MW и производителност
3 500 000 kW/h”,
местоположение ПИ №054027, местността “Краище”, землище на с. Радишево, общ.
Плевен,
възложител: ЕТ “Ес – Пас” – А. Гочев,
04.09.09г,

“Закупуване на транспортни средства за неземеделска дейност”,
местоположение гр. Луковит,
възложител: “Българска енергийна компания”,
07.09.09г.
“Довършителни строителни работи в изградено вилно селище”,
местоположение мест. “Атанашкото”, УПИ V.055183гр.Тетевен,
възложител: “Вит – Тур” ЕООД
07.09.09г.
“Изграждане на обществена туристическа инфраструктура в община Летница”,
местоположение УПИ ХІІ, кв.24,
възложител: община Летница,
08.09.09г.
“Отводняване площи в района на с. Йоглав – реконструкция на отводнителен канал
за повърхности води”,
местоположение –с. Йоглав

възложител: община Ловеч,
08.09.09г.
“Ползване на дървесина от горскостопанска територия”,
местоположение - мест. “Стърна река”, кв. Видима, гр. Априлци, възложител:
Стойчо Йонков гр. Априлци,
09.09.09г.
“Основен ремонт на пътна настилка по ул. Индустриална” гр. Левски
местоположение - от ОТ 518 до ОТ 527 и нов участък от ОТ 527 до ОТ 565, гр.
Левски”,
възложител: община Левски,
09.09.09г.
“Основен ремонт на пътна и тротоарна настилка по ул. “Патриарх Евтимий”
местоположение от ОК 471е-431е-388е-341е-309е-310е-265е до ОК 206е, гр. Левски”,
възложител: община Левски,
09.09.09г.
“Основен ремонт на пътна и тротоарна настилка по ул. “Райко Даскалов”
местоположение от ОК 25 до ОК 205, гр. Левски”,
възложител: община Левски,
09.09.09г.
“Изграждане на вилна сграда за сезонен отдих” ,
местоположение ПИ №057003, земл. на с. Рибарица,
възложител: Валери Василев, гр. София,
09.09.09г.
“Закупуване на техника”,
местоположение - ПИ №03366.119.9, мест. “Солена слатина”, гр. Белене, възложител:
“Бел Бетон” ООД,
10.09.09г.
“Ремонт на съществуваща сграда”,
местоположение УПИ ІІ-107, кв.12, с. Шипково,
възложител: “Атана” ЕООД,
10.09.09г.
“ Закупуване на селскостопански инвентар”,
местоположение - с. Драгаш войвода, общ. Никопол,
възложител: ЕТ “Ахмед Татарлъ”,
11.09.09г.

”Закупуване на машини за оборудване на цех за производство на дървени сглобяеми
къщи”,
местоположение - с. Гложене,
възложител: “Ню суис шале” ООД,
11.09.09г.
“Жилищна сграда”,
местоположение - ПИ №43952.537.339, мест. “Синан тепе”, гр. Ловеч, възложител:
Богомил Димитров,
11.09.09г.
“Жилищна сграда”,
местоположение - ПИ №43952.513.65, мест. “Ак баир”, гр. Ловеч, възложител: Минчо
Маринов, гр. Ловеч,
11.09.09г.
“Жилищно строителство”,
местоположение - ПИ №52218.131.3, гр. Априлци,
възложител: Иван Аршинков, гр. Бургас,
11.09.09г.
“Жилищно строителство”,
местоположение - ПИ №701.8, мест. “Стража”, гр. Плевен,
възложител: “Зодиак – груп” ООД гр. Плевен,
11.09.09г.
“Реконструкция на ул. “Васил Левски”,
местоположение - с. Черковица,
възложител: община Никопол”,
14.09.09г.
“Модернизация и енергийно ефективни мероприятия за сградата на Общински
детски комплекс гр. Никопол”,
местоположение – гр. Никопол
възложител: община Никопол,
14.09.09г.
“Модернизация и енергийно ефективни мероприятия за сградата на Общинска
администрация гр. Никопол”,
местоположение гр.Никопол- общинска администрация
възложител: община Никопол,
14.09.09г.
“Изграждане на ПСОВ”

местоположение - ПИ №077013, с. Чомаковци, общ. Червен бряг, възложител:
община Червен бряг,
14.09.09г.
“Изграждане на ПСОВ”
местоположение - ПИ №036077, с. Сухаче, общ. Червен бряг,
възложител: община Червен бряг,
14.09.09г.
“Жилищно строителство – 7 броя сгради”,
местоположение - УПИ І-55011, мест. “Атанашкото”, гр. Тетевен, възложител: Мария
Иванова и Васил Иванов с. Кранево,
14.09.09г.
“Изграждане на ПСОВ”,
местоположение - ПИ №289003, с. Глава, общ. Ч. Бряг,
възложител: община Червен бряг,
14.09.09г.
“Ново автобусно депо”,
местоположение - УПИ ХІІ, кв.617а, гр. Плевен,
възложител: “Аладин” ЕООД гр. София,
14.09.09г.
“Изграждане на въздушен далекопровод, кабелно трасе и трафопост 20 kV за
присъединяване на “Соларна ел. централа с обща мощност 73,44 kW”,
местоположение - ПИ №109, кв. 48, с. Садовец,
възложител: “Йоана 111” ЕООД, с. Садовец, общ. Д. Дъбник,
17.09.09г.
“Изграждане на ветроенергиен парк в землището на с. Долни Вит”, местоположение
- ПИ №065002, 061015, 066003, 067019, 071007, 076006, 073003, 010005, землище на
с. Долни Вит, община Гулянци,
възложител: “Биа Ресурс” ЕООД гр. Белене,
18.09.09г.
“Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за
производство на хартии тип “Тишу”, (на площадката на бивш завод за производство
на картони),
местоположение - земл. на с. Черковица, общ. Никопол,
ъзложител: “Джи ЕфЕ ф” АД гр. Никопол,
18.09.09г.
“Закупуване на селскостопанска техника”,

местоположение - с. Тодорово,
възложител: “Вектор М” ООД гр. Плевен,
23.09.09г.
“Добив на варовици и мергели от находище “Златна панега” – участък “Изток”,
местоположение - земл. на с. Брестница,
възложител: “Златна Панега Цимент” АД,
23.09.09г.
“Изграждане на дърводелска работилница”,
местоположение - ПИ №73198.38.10, мест. “Дъскотина”, земл. на гр. Троян,
възложител: Тодор Гадев гр. Троян,
23.09.09г.
“Разширение на ветронергиен парк”,
местоположение - ПИ №№3212.136.19, 83212.136.20 и 83212.136.21, местността
“Крушево”, земл. на с. Шипково, общ. Троян,
възложител: “ИФГ – 2004” ЕООД гр. София
23.10. 09г.
“Строеж ограда “колове и мрежа”,
местоположение - ПИ №220002, мест. “Луланското”, земл. на с. Дерманци, общ.
Луковит,
възложител: “Клуб плюс” ЕООД гр. София,
24.09.09г.
“Изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк”.
Местоположение - УПИ ХІ-13 и VІІІ-13, кв.9, с. Божурлук, общ. Левски, възложител:
Атанас Ангелов,
25.09.09г.
“Жилищна сграда”,
местоположение - ПИ №43952.513.54, мест. “Ак баир”, земл. на гр. Ловеч,
възложител: Анрей Спасов гр. Ловеч,
25.09.09г.
“Жилищно строителство”,
местоположение - ПИ №029026, мест. “Върха”, земл. на с. Радишево, общ. Плевен,
възложител: Александър Недялков гр. Плевен,
28.09.09г.
“Изграждане на водовземно съоръжение – дълбок сондаж за допълнително
(резервно) водоснабдяване на гр. Тръстеник”
местоположение - ПИ 49, земл. гр. Тръстеник,

възложител Община Д. Митрополия,
29.09.09г.
“Нискоетажно жилищно строителство и трафопост”,
местоположение - ПИ №52218.141.18, кв. Видима, гр. Априлци,
възложител: ЕТ “Деница – Тодор Тодоров” гр. Свищов,
30.09.09г.
“Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в мрежени клетки (садки) в язовир
Сопот”
местоположение - с. Лесидрен,
възложител: “Булаква фиш” ООД гр. Ботевград,
01.10.09г.
“Изграждане на инсталация за производство на компост и производствена
сепарираща линия за третиране на битови отпадъци”,
местоположение - ПИ №731012, мест. “Мерата”, земл. на гр. Кнежа, възложител:
Община Кнежа,
01.10.09г.
“Фотоволтаична електроцентрала”,
местоположение - УПИ ІV, кв. 21, с. Златна панега, общ. Ябланица, възложител: “Еко
ток – 56” с. Пещерна,
05.10.09г.
“Хотел с хоби – ателиета”, ПИ №52218.745.2,
местоположение - мест. “Игов рът”, кв. Видима, гр. Априлци,
възложител: Ганка Тихова гр. София,
05.10.09г.
“Общ устройствен план на Археологически комплекс “Состра”, местоположение земл. на с. Ломец, общ. Троян,
възложител: община Троян,
06.10.09г.
“Административно скрадова сграда”,
местоположение - ПИ №097025, мест. “Тученица”, земл. на с. Брестовец, общ.
Плевен,
възложител: ЕТ “Тони Белизаров” гр. Плевен,
06.10.09г.
“Изграждане на ветроенергиен парк “Гулянци” с подстанция, местоположение землище на гр. Гулянци,
възложител: “ВЕИ Енерджи” ЕООД гр. Сливен,

06.10.09г.
“Водовземно съоръжение, черпателен резервоар и помпено от р. Видима към обект
“Бетонов възел”
местоположение - ПИ №52218.513.250, гр. Априлци,
възложител: “Биптан” ЕООД гр. Севлиево,
07.10.09г.
“Изграждане на руслова МВЕЦ “Велчево” на река Видима, кота дъно река 396 м.,
местоположение - землище на с. Велчево, община Априлци,
възложител: “Медиком – електрик” ООД,
09.10.09г.
“Изграждане на руслова МВЕЦ “Велчево І” на река Видима, кота дъно река 376 м.,
местоположение - землището на с. Велчево, община Априлци,
възложител: “Медиком – електрик” ООД,
09.10.09г.
“Тролейбусно депо”,
местоположение - УПИ ХІ, кв. 2 а, ж.к. Дружба, гр. Плевен,
възложител: община Плевен,
09.10.09г.

“Закупуване на техника”,
местоположение - гр. Кнежа,
възложител: ЕТ “Кранигел-Игнат Пеловски-Кр. Пеловски”, гр. Кнежа, 09.10.09г.
“Жилищно стгроителство”,
местоположение - ПИ №55587.33.64, мест. “Киселицата”, земл. на с. Патрешко,
възложител: Александър Попов, гр. Варна,
08.10.09г.
“Реконструкция но ОУ “Христо Ботев”
местоположение - с. Кирчево общ. Угърчин,
възложител Община Угърчин,
вх.№3999/13.10.09г.
“Изграждане на магазин от веригата Билла - Била-Марити паркоместа”,
местоположение: в кв. Сторгозия гр. Плевен,
възложител: “Билла Недвижимодти” ЕООД, гр. София,
15.10.09г.
“Пункт за изкупуване на черни цветни метали” временно съхранение, без опасни

отпадъци”,
местоположение - ПИ №000455- стопански двор, земл. на гр. Койнаре, възложител:
“Еврогруп” 2000 ЕООД, гр. София жк. Младост 1 Константин Лазаров,
15.10.09г.
“Жилищно строителство”,
местоположение - ПИ №52218.141.6, 52218.141.83 – стар идентификатор- 011083,
52218.141 стар идентификатор- 011080, гр. Априлци,
възложител: Николай Петков, гр. Борово, обл. Русе,
15.10.09г.
“Производствена инсталация за бриткети”
местоположение - УПИ ХХ, кв. 180, гр. Червен бряг, 6,
възложител:“Ларче-БГ” АД гр. Червен бряг
15.10.09г.
“ПСОВ” гр. Никопол,
местоположение: ПИ № 51723.500.1240 и ПИ № 51723.200.1204, землището на гр.
Никопол
възложител Община Никопол,
20.10.09г.
“Реконструкция и рехабилитация на общински път № PVN 2122”
местоположение: участък от път ІІІ – 304 през с. Санадинов до границата с Община
Белене от км 0+000 до км 8+000”,
възложител Община Никопол,
20.10.09г.
“Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от суха растителна
биомаса с инсталирана мощност от 250 kW”, УПИ кв. 110, І-186 и ІІ-186,
местоположение - земл. с. Комарево, обл. Плевен,
възложител “Еко топлина 1” ООД, с. Комарево, общ. Долна Митрополия, 20.10.09г.
“Производство на дървени въглища по закрит способ – 8 бр. мобилни камерни пещи
за производство на дървени въглища по ретортен начин” – местоположение - ПИ №
009004 в земл. на с. Български Извор, мест. “Боаза” абщ. Тетевен, обл. Ловеч,
възложител “Виса 1” ЕООД , с. Български Извор,
20.10.09г.
“Реконструкция и рехабилитация на PVN1080”,
местоположение: общински път ІV – 11613 (ІІ-13) – Долни Луковит – (ІІІ-137) от км
22+100 до км 29+900”
възложител Община Искър,
20.10.09г.

“Строителство на хотели, обекти на обществено обслужване, търговия, спедиция и
складови дейности, безвредни производства без хигиенно защитни зони”,
местоположение - ПИ №567722.351.936 в местн. “Текийски орман” земл. гр. Плевен
възложител Марио Киров Рангелов, гр. Койнаре, общ.Червен Бряг,
20.10.09г.
“Изграждане на газозащитни съоръжения с/у наводненията в гр. Никопол”,
местоположение гр. Никопол
възложител Община Никопол,
20.10.09г.
“Пристройка и надстройка на съществуваща сладкарница”
местопоожение - УПИ 52218.546.126.4, собственост на “Инвиктус”ЕООД и учредено
право на строеж на
възложител “Хелиа България”ЕООД – в урбанизирана територия,
21.10.09г.
“Изграждане на трафопост и силози за зърно”
местоположение – с. Комарево ПИ 607 004, мест. “Рога”,
възложител ЗП Цветомир Иванов Иванов, гр. Плевен, ул. “Г. Гурко”, 23.10.09г.
“Къща за гости”
местоположение - с. Шипково, ПИ №№ 83212.501.1002, 83212.501.1003 и
83212.501.1004, общ. Троян,
възложител “Краев” ЕООД, гр. Троян, ул. “Васил Левски” 443А,
23.10.09г.
“Изграждане и експлоатация на оффроуд полигон за тренировки и състезания с АТВ
(четириколки)
местоположение - с. Дълбок Дол, общ. Троян,
възложител“Сдружение клуб 4х4 Адвенчър”гр. Троян, ул.“П.Р. Славейков” 54,
23.10.09г.
“Изграждане на център за устойчиво използване на природните ресурси под името
“Еко Бизнес Експо Център” по програма “Трансгранично сътрудничество България –
Румъния 2007-2013” ОС-2/2-1 (Околна среда).
местоположение: В УПИ –І , строит. Квартал 282а с начин на трайно ползване –
урбанизирана територия по плана на гр. Плевен,
възложител: фондация “Еко Бизнес Експо Център” Плевен , ул. “Иван Вазов” 10 А,
Чавдар Велинов,
26.10.09г.
“Рехабилитация на път PVN 2024”

местоположение: участък от Път ІІІ – 118 Крета, от км 0+000 до км 1+800”,
възложител община Гулянци Област Плевен,
28.10.09г.
“Добив на речна баластра от динамичните наноси на р. Осъм”
местоположение, р. Осъм
възложител: Агромехсервиз ООД гр. Ловеч, има такса 570 лв
26.10.09г.
“Реконструкция и рехабилитация на път PVN 1020”
местоположение: Гиген - Искър, от км 22+100 до км 26+850”,
възложител община Гулянци, Област Плевен,
28.10.09г.
“Закупуване на земеделска техника” 4 бр.трактора по 100 к.с., 1 трактор 320 к.с. и
фадрома,
местоположение:за обработване на земи в гр. Белене и с. Деков Финансиране по
мярка 121,
възложител: “ЕНТЕК” ООД гр. Свищов,
27.10.09г.
“Изграждане на търговско-сервизен комплекс в ПИ № 02005, местоположение землището на с. Ясен, местността “Ватовото” (площ 5.931 дка),
възложител: “Агрола” ЕООД Деян Данов, Плевен ,
27.10.2009г
“Автосервиз, продажба на нови автомобили и склад за авточасти”
местоположение: в УПИ ХLIV 589, XLV 587 кв.1 по плана на Плевен, възложител
“И-КАРС” ЕООД гр. Плевен,
28.10.09г.
“Разтоварище и силозно стопанство”
местоположение - ПИ №165049, мест. “Зелени ливади”, земл. с. Дерманци,
възложител “Маримпекс – МГ – Агро” ЕООД, с. Дерманци,
28.10.09г.
“Къща за настаняване на гости”
местоположение – с. Скандалото, общ. Априлци, ПИ № 66771.5.5,
ЕТ“Тахир Чакъров – Чакър 2”, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе,
29.10.09г.

възложител

“Изграждане на мобилни телекомуникационни базови станции на GSM в ПИ №
72343.9.132 (ПИ №009132),
местоположение - землището на гр. Тетевен,

възложител Глобул, “Космо България Мобайл”ЕАД, гр. София,
29.10.09г.
“ПУП- план за застрояване на ПИ № 139010 (4.793 дка), предвиждащ ИП “ Открит
паркинг до 6 коли, вътрешноведомствена бензиностанция- до една колона с бензин и
дизел, обслужващи административни и санитарно –битови сгради.
Местоположение ПИ № 139010 по КВС на землището на гр. Червен бряг,
възложител: “Ди – транс “ ЕООД,
30.10.09г.
“Общ устройствен план на гр. Белене”, - подлежи на преценяване на необходимостта
от ЕО,
местоположение: землище гр. Белене
възложител: Община Белене,
30.10.09г.
Разтоварище и силозно стопанство”
местоположение: ПИ №165049, мест. “Зелени ливади”, земл. с. Дерманци,
възложител “Маримпекс – МГ – Агро” ЕООД, с. Дерманци,
28.10.09
“Къща за настаняване на гости”
местоположение: в с. Скандалото, общ. Априлци, ПИ № 66771.5.5,
УРБАНИЗИРАНА ???, Финансиране по мярка 312 “Разнообразяване към
неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони, възложител
ЕТ“Тахир Чакъров – Чакър 2”, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе,
29.10.09,
“Къща за настаняване на гости”
местоположение: в с. Скандалото, общ. Априлци, ПИ № 66771.5.5, УРБАНИЗИРАНА
???, Финансиране по мярка 312 “Разнообразяване към неземеделски дейности” по
Програма за развитие на селските райони, възложител ЕТ“Елица МВасилева – 88”,
гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,
29.10.09
“Изграждане на мобилни телекомуникационни базови станции на GSM в
местоположение: ПИ № 72343.9.132 (ПИ №009132), землището на гр. Тетевен,
възложител Глобул, “Космо България Мобайл”ЕАД, гр. София,
29.10.09,
КР Плама – план за прекратяване на Каталитичен реформинг и Селективна
очистка
29.10.09г

Докладване по регламент 166/2006, предписания по списъка, срок за докледване от
операторите 15.12.09г, Валидиране на докладите от РИОСВ – срок 20.02.09г,
Декларация от операторитеу които не надвишават праговете за замърсители,
28.10.09г
За инсталации с КР с капацитет под прага за КР .6.6 “а”на Приложение № 4 от
ЗООС- “Галос къмпани” АД, - промяна на дейността- вместо бройлери, ще се
отглеждат родители на бройлери – да се предприемат действия за отмяна на КР по
чл.12 на Наредбата за КР, след отмяна на КР, операторът следва да предприеме
действия по чл.121, т.7 от ЗООС,
28.10.09г
“ПУП- план за застрояване на ПИ № 139010 (4.793 дка), предвиждащ ИП “ Открит
паркинг до 6 коли, вътрешноведомствена бензиностанция- до една колона с бензин и
дизел, обслужващи административни и санитарно –битови сгради. В ПИ № 139010
по КВС на землището на гр. Червен бряг, възложител: “Ди – транс “ ЕООД,
30.10.09г
“Общ устройствен план на гр. Белене”, - подлежи на преценяване на
необходимостта от ЕО,
местоположение: гр. Белене
възложител: Община Белене,
04.09.08,
“РУБУС” ООД, обявление от община Тетевен до МОСВ- срок до 26.11.09г
изясняване на случая на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на
територията, Заявление ТСУ и ИД -04-07-58/15.10.09г- за промяна предназначението
на зем. Земя за строително решение на основание чл.4, ал.2 от Наредба № 2 /10.04.09г
в ПИ № 087073, в местността “Долните ями” по КВС на с. Гложене- документите са в
кметство с. Гложене, община Тетевен.
02.11.09г
“Търговска база за търговия със строителни материали и ръчни инструменти”,
местоположение: ПИ № 56722.43.51 гр. Плевен, 4400 кв. м , местността “Русково
бърдо”- лозе , трета категория,
възложител: “Корект” АВС гр. Плевен, ул. Ст.Караджа” № 22, вх.В, АВГУСТИН
ПЕТКОВ,
03.11.09г
“Изграждане на кула тип ЖР (мобилна станция),
местоположение: ПИ №001142, мест. “Старите лозя”, земл. на с. Кулина вода,
общ. Белене,
възложител: БТК” АД,
04.11.09г.

“Монтиране на фотоволтаична електроцентрала – 190 kW,
местоположение : с. Згалево, общ. Пордим – стопански двор ПИ 750064,
землището на с. Сгалево,
05.11.09г
“Постраяване на еднофамилна къща”,
местоположение ПИ 52218.180.59: гр. Априлци, общ. Априлци,
05.11.09г
“Изграждане на фотоволтаична централа” ,
възложител: “ЕКО СОЛИНВЕСТ” ООД – гр. София,
местоположение: местността “Печеняка”, ПИ №000271, с. Бохот, общ. Плевен,
06.11.09 г.
“Площадка за ТДОЧЦМ, автоморга на ИУМПС с център за разкомплектоването
им”,
възложител: Велиан Марков,
местоположение:ПИ №43952.519.611, гр. Ловеч, общ. Ловеч,
06.11.09,
“Пречистване отпадъчните води на гр. Койнаре – рехабилитация и доизграждане
на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ”,
възложител: общ. Червен бряг,
местоположение: ПИ №195013, гр. Койнаре, общ. Червен бряг,
06.11.09
“Изработване на ПУП – изграждане на кула тип ЖР”,
възложител: “БТК” АД,
местоположение:ПИ №001142, местност “Старите лозя”, с. Кулина вода, общ.
Белене,
06.11.09г.
“Краварник за дойни крави”,
местоположение:ПИ №123053, мест. “Абашкото”, земл. на гр. Искър, възложител:
Йордан Иванчовски, гр. Искър,
10.11.09
“Изграждане на компресорна метанстанция за обществени нужди”,
местоположение: ПИ №43952.45.12, местността “Новоселското”, землище на гр.
Ловеч,
възложител: “Метамодул” ООД гр. София,
11.11.09

“Къща за селски туризъм”,
местоположение: парцел VІ, кв.5, с. Врабево, общ. Троян,
възложител: “Юроулегаси” ЕООД,
12.11.09
“Добив на наносни отложения на река Искър”,
местоположение:мест. “Смесите”, земл. на гр. Червен бряг,
възложител: ЕТ “Марин Томов”,
12.11.09
“Добив на наносни отложения на река Искър”,
местоположение:земл. на с. Чомаковци,
възложител: ЕТ “Марин Томов”
12.11.09
“КОО с паркинг, заведение, магазин, хотелска част, басейн, 12 бр. жилищни
сгради”,
местоположение: ПИ №72343.54.317, мест. “Върбака”, земл. на гр. Тетевен,
възложител: “Трибилд Пропъртис” ЕООД,
13.11.09
“Две жилищни сгради”,
местоположение: ПИ №62579.136.21, мест. “Рибарица – полицата”, земл. на с.
Рибарциа, общ. Тетевен,
възложител: Христо Плачков,
13.11.09
“Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци”,
местоположение: ПИ №731012, земл. на гр. Кнежа,
възложител: община Кнежа,
13.11.09
“11 бр. жилищни сгради с пречиствателно съоръжение”, ПИ №72343.54.398,
местоположение: местността “Върбака”, земл. на гр. Тетевен,
възложител: “Трибилд Пропъртис” ЕООД,
13.11.09
“Преустройство на жилищна сграда в къща за гости”,
местоположение:с.Патрешко,
възложител: “Предела 96” ЕООД,
13.11.09
“Развитие на интегриран селски туризъм – изграждане на колоездачна пътека и
посетителски демографски център”, гр. Априлци,

възложител: община Априлци,
13.11.09
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ”,
местоположение: масив 732, парцел 020, земл. на гр. Кнежа,
възложител: общ. Кнежа,
13.11.09

водопроводна

и

“Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на село Румянцево - II етап”
(само канализационна мрежа -II етап),
местоположение:с. Румянцево,
възложител: Кмет на община Луковит,
16.11.09г.
“Монтаж на МАЧТОВ ТРАФОПОСТ и ел захранване”,
местоположение: с. Лесидрен, общ. Угърчин,
възложител: Филип Банов,
16.11.09г.
“Реконструкция на скален манастир “Св. Марина”,
местоположение: с. Карлуково, общ. Луковит,
възложител:Флориан Марков,
16.11.09г.
“СМР по изграждане на селскостопански навес в УПИ VІІ-904, кв.47 по плана
на гр. Славяново”,
възложител ЗП Илия Балджев, гр. Плевен
местоположение: гр. Славяново
17.11.09
“Реконструкция и модернизация на винарска изба в с. Чавдарци”
местоположение: в имот №80039.411.162 и имот №80039.411.161, кв. 34,
парцел ІV,
възложител “Иратор” АД, гр. Ловеч
17.11.09
“Краварник с капацитет до 50 бр. животни”
местоположение: в ПИ 158001, по КВС в земл. на с. Одърне, общ. Пордим,
възложител Илиан Атанасов, с. Одърне, общ. Пордим,
17.11.09
, Реконструкция и модернизация на съществуващи сгради за обществено обслужване
и търговия,

местоположение: ПИ № 21823.262.619, кв.57, УПИ ХІІ с. Дойренци, общ.Ловеч,
възложител: ЕТ “Авто-бил – Печо Димитров” с. Герман, вилна зона “ВраняГерман 2А”, район София Панчарево 0887244052,
18.11.09г
Мебелен цех,
местоположение, УПИ І-14194, 14128, с. Орешак, общ. Троян, възложител:”Елеганс
Мебел” ЕООД 0888612904,
18.11.09г,

“Реконструкция на съществуваща бензиностанция “
местоположение: ПИ № 56722.25.168, местността Текийски Орман по КК на гр.
Плевен, общ. Плевен,
възложител: Светослав Йорданов, гр. София бул. “Черни връх” №43,
19.11.09
“Жилищно строителство “,
местоположение: ПИ № 12108.208.2, с.Врабево, общ. Троян,
възложител: “Софарма” АД, Огнян Донев, 0886436498,
19.11.09
“Изграждане на овцеферма до 500 бр.”,
местоположение: ПИ № 000224, по плана на с.Варана, общ. Левски,
възложител: “РИС 2007” ООД, Стефан Петков, 08899674196,
19.11.09
ИП “Изграждане на фотоволтаична централа”,
местоположение: ПИ № 000266- 101 дка, 000390 – 258 дка, 000408 -182 дка
землището на с. Долни Луковит, ПИ № 047027 -21 дка, 04741 43 дка, 047042 -78
дка, 134003 – 293 дка 134004 -23 дка в землището на гр. Искър,
възложител: Община Искър, Булстат 004113942, тел. 06516 24 24 , за контакти Н.
Горанова,
20.11.09
“Изграждане на автомивка за камиони и ремонт на гуми”,
местоположение: ПИ № 35290.27.130, по плана на с.Калейца, общ. Троян,
възложител: Ивелин Златанов, 0883391302,
24.11.09
“Построяване на жилищна сграда”,
местоположение: ПИ № 52218.454.55 и 52218.454.545290.27.130, квартал център гр.
Априлци, общ. Априлци,
възложител: Петко Петков, 0886436498, гр. Троян,
23.11.09

“изграждане на жилищна сграда за собствени нужди”,
местоположение: ПИ № 52218.134.39 и 52218.454.545290.27.130, квартал Видима, гр.
Априлци, общ. Априлци,
възложител: Сава Бояджиев, и Мирослава Минкова - Бояджиева, 0886436498 Цветелина Петрова, гр. Троян,
23.11.09
“Изграждане на вятърна електроцентрала “Милковица” в земл. на с. Милковица,
местоположение: ПИ №№103031, 127019, 233023 и в с. Шияково ПИ №№ 049017,
038022, 055033, 036018, 058017,
възложител “В. Пауър” ООД, София, район Триадица, бул. България 81А,
25.11.09,
ПУП на приемо – предавателна станция на БТК АД №VТ 5172 и сервитут за достъп,
Местоположение: ПИ№ 010567.45.25, земл. с. Вълчево, общ. Априлци,
възложител БТК АД София ,бул. Тотлебен 8,
25.11.09
“Разширение семейна база за почивка и развлечения”
местоположение: в ПИ 43325,167,39 местн. Енча, с. Лесидрен, възложител Филип
Стоянов Банов, с. Лесидрен, общ. Угърчин,
30.11.09

“Реконструкция на училищна сграда в дом за стари хора”
местоположение: УПИ І, кв.16 с. Славовица, общ. Долна Митрополия
възложител: “Валстрой -09” ЕООД Плевен, ул. “Гена Димитрова” 17, ап. 3, , 30.11.09

Закупуване на земеделска техника
Възложител: Здравко Цветанов, с. Славовица, общ. Долна Митрополия, ,
30.11.09
“Жилищна сграда”,
местоположение: ПИ №15703.59.121, мест. “Башов рът”, земл. на с. Голяма Желязна,
възложител: Владимир Чуков гр. София,
01.12.09
“Изграждане на фотоволтаична инсталация”,
местоположение: ПИ №67057.40.174, мест. “Малкия рът”, земл. на с. Славщица,
възложител: “Триандафилос солар парк” ЕООД, гр. София,
01.12.09

“Гараж за селскостопански машини”,
местоположение: ПИ №02935.260.1, мест. “Под село”, земл. на с. Баховица, общ.
Ловеч,
възложител: “Аговци” ООД с. Баховица,
01.12.09
“Помпена станция”
местоположение: ПИ №№204, 205 и 206, земл. на гр. Тръстеник,
възложител: общ. Д. Митрополия,
02.12.09
“ Пансион за селски туризъм”
местоположение: УПИ ІІ 1326, стр. кв. 91- гр. Долни Дъбник ул. Ил. Бешков № 6, гр.
Долни Дъбник, обл. Плевен,
08.12.09г
“ Разширяване на разпределителната мрежа за природен газ гр. Плевен”
местоположение: на територията на гр. Плевен, ,
Възложител : Черноморска технологична компания гр. Варна,
08.12.09г
“Инсталация за сортиране и преработка на инертни строителни материали със
складова база “
местоположение: ПИ № 100008- до асфалтов път Градежница Ловеч- землището на с.
Български Извор , общ. Тетевен, ,
Възложител : “Минерал 2009” ЕООД гр. Костинброд,
09.12.09г
“ Закупуване на техника”
местоположение: с. Българене, общ. Левски, обл. Плевен,
възложител: Васил Драголов
09.12.09г
“ Изграждане на обществена туристическа инфраструктура по мярка 313” по
Програма за развитие на селските райони
възложител: Иван Цаков кмет
местоположение: община Ябланица , пл. “Възраждане” № 3,
08.12.09г
Обект Път І-4 “Коритна – Севлиево” от км 25+ 024 до км 51+491 – основен ремонт
(рехабилитация)
Възложител : “Агенция “Пътна инфраструктура” гр. София, бул. “Македония” № 3,
09.12.09г

“Закупуване на земеделска техника”,
местоположение: с. Градина и с. Петърница, общ. Д. Дъбник,
възложител: ЕТ “ПАН – Цв. Димов”, гр. Плевен,
10.12.09
“Обновление на съществуваща сграда”,
местоположение: с. Борима, общ. Троян,
възложител: “Зелена Странджа”, с. Борима,
10.12.09
“Закупуване на земеделска техника”, с. Гиген,
възложител: Величко Тончев,
10.12.09
“Строителство на ски писти и прилежаща инфраструктура”,
местоположение: ПИ №№217116, 217117, 217108, мест. “Дебелщица”, земл. на с.
Рибарица,
възложител: “Богоя” АД
“Първоначално залесяване на неземеделски земи”,
местоположение: землища на с. Гиген, с. Милковица и гр. Гулянци –
10.12.09

Закупуване на машини Мярка 121 – модернизация на селското стопанство
ЗООС ПТЗК “Труд” с. Малчика,
възложител ПТЗК “Труд” с. Малчика, обл. Плевен,
11.12.09г
Закупуване на машини Мярка 121 – модернизация на селското стопанство,
възложител Кирил Лазаров- земеделски производител,
Местоположение: гр. Славянава, обл. Плевен,
11.12.09г
Закупуване на машини Мярка 121 – модернизация на селското стопанство,
възложител Кооперация “Съгласие”
Местоположение: с. Слатина, общ. Ловеч, обл. Ловеч,
11.12.09г
Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия”
Местоположение: ПИ № 67057.40.174, м. “Малкия рът , землището нас. Славщица,
общ. Угърчин
Възложител : “Триандафилос солар парк” ЕООД,
11.12.09г

Изграждане на инсталация за дестилация на алкохол и сушене на плодове”
Местоположение:в ПИ № 72343.16.315, (4.895 дка) м. “Бърборското” , землището на
гр. Тетевен,
Възложител : община Тетевен – Николай Петров - кмет,
11.12.09г

