2008г
Съобщения за първо уведомяване по чл.5, ал.2 на Наредбата за ОВОС:
“Изграждане на къща за отдих в ПИ №083023 местността “Дебелщица” в земл.
на с. Рибарица,
възложител: Цанко Славчев Стоянов,
03.01.08г.
“Изграждане на къща за отдих в ПИ №083022 в земл. на с. Рибарица, м.
“Дебелщица”
възложител: Александър Кръстев Кръстев, гр. София
03.01.08г.
“Жилищна сграда”, ПИ №055169, мест. “Атанашкото”, землище на гр. Тетевен,
възложител: Николай Вакарелски – Невелин Колев, гр.Тетевен
07.01.08
“Изграждане на телекомуникационна базова станция”, ПИ №091137, мест.
“Медна вода”, земл. на с. Асеново, общ. Никопол,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
08.01.08
“Изграждане на телекомуникационна базова станция”, ПИ №317005, мест.
“Голеш”, земл. на с. Реселец, общ. Ч. бряг,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
08.01.08
“Изграждане на телекомуникационна базова станция”, ПИ №096003, мест.
“Романовото”, земл. на с. Ракита, общ. Ч. бряг,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
08.01.08
“Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа”, гр. Угърчин,
възложител: Община Угърчин,
09.01.07
“Почистване на строителни отпадъци, тор, пръст, отломки и подравняване на
имот №037061”, мест. “Голяма гора”, землище на гр. Ябланица, община
Ябланица,
възложител: “Бобо 5 и Синове” ООД, гр. Ябланица
09.01.07
“Търговско представителство на леки автомобили”, ПИ №305315, местността
“Осман Пашова табия”, землище на гр. Плевен,
възложители: Цветан Дичев, Пламен Божинов, Валери Караманов, гр. Плевен
09.01.08
“Изграждане на зърнобаза – 8 бр. Силози за зърно”, ПИ №, местността “Над
Линията “, землище на гр. Д.Митрополия,
възложител: “Елена С.В.97” ЕООД, гр.Ловеч,

10.01.07
“Изграждане на 6-7 броя еднофамилни жилищни сгради”, ПИ №№015002 и
015003, мест. “Садината”, землище на с. Сливек, община Ловеч,
възложител: Данчо Заверджиев, гр. Ловеч
10.01.08
“Автоклавна инсталация за обезвреждане на опасни болнични отпадъци” в
съществуващия комплекс на МБАЛ “Авис Медика”, гр. Плевен,
възложител: “Андрееви” ООД, гр. Плевен
11.01.08
“Изграждане на 5 бр. сглобяеми къщички – бунгала”, ПИ №022462, местността
“Крушево”, землище на с. Шипково, община Троян,
възложител: Данко Йорданов и Тодор Йорданов, гр. Бургас
11.01.08
“Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ №152008, местността “Пандуците –
Армана”, землище на кв. Видима, общ. Априлци,
възложител: Малина Бачийска, гр. Бяла Слатина
11.01.08
“Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ №012077, местността “Елевското –
Букарски”, землище на кв. Острец, община Априлци,
възложител: Виолета Йорданова, Йордан Йорданов, гр. Варна
11.01.08
“Реконструкция и преустройство на колбасарски цех до 5 т/ден”, ПИ
№№202013, 000114, 000431, землище на с. Ясен, община Плевен,
възложител: “Плевен – Мес” ООД,
01.11.08
“Магазин за строителни материали DIY търговски център”
възложител: “ПВН София” ЕООД, гр. София
14.01.08
“Складова база за обществено обслужване”,
73198.502.567, 73198.502.571, землище на гр. Троян,
възложител: Цветомира Самичкова, гр.Троян
14.01.08

ПИ

№№73198.321.29,

“Отводняване източната част на с. Садовец от високи подпочвени води”,
регулация на с. Садовец,
възложител: Община Д. Дъбник,
15.01.08
“Жилищна сграда – вила”, ПИ №№066015 и 066065, гр. Априлци,
възложител: Веселин Иванов, гр. Севлиево
15.01.08

“Жилищна сграда”, ПИ №52218.644.13, гр. Априлци,
възложител: Ася Николова, гр. София
15.01.08
“Изграждане на приемно – предавателна станция”, ПИ №111012, с. Бежаново,
община Луковит,
възложител: БТК “Мобаил” ЕООД, гр.София
15.01.08
“Ретензионен язовир Радишево”,
възложител: “Напоителни системи” ЕАД, гр. Плевен
16.01.08
“Жилищно строителство”, УПИ І-523.312, местността “Бабаковец”, землище на
гр. Ловеч,
възложител: Борислав Илиев, гр. Ловеч
16.01.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на в коритото на река
Вит” на 600 м. южно от моста при с. Крушовица, общ. Д. Дъбник,
възложител: “Водно строителство 2000” АД, гр. Плевен
16.01.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Вит” на 100 м.
южно от моста при с. Крушовица, община Долни Дъбник,
възложител: “Водно строителство 2000” АД, гр. Плевен
16.01.08
“Добив на чакъл за производство на бетонови и варови разтвори”, ПИ
№000566, землище на с. Чомаковци, общ. Червен бряг,
възложител: ЕТ “Йотка Ганова – Мади 91” гр.Червен бряг,
17.01.08
“Предприятие за производство и горещо поцинковане на метални изделия”, гр.
Летница,
възложител: “Летница индустриален парк” АД гр. Летница
21.01.08
“Автоморга”, ПИ №079047, местността “Под село”, землище на с. Опанец,
община Плевен,
възложител: Георги Александров, гр. Плевен
18.01.08
“Реконструкция и рехабилитация на път ІІ-35 Троян-Кърнаре” от км 81+864,31
до км 84+158,50,
възложител: Фонд Републиканска пътна инфраструктура ( РПИ) гр. София,
18.01.08
“Изграждане на ВЕЦ Костина”, ПИ №№164017 и 164018, мест. “Костина”,
землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,

възложител: “Орхание 1” ЕООД, гр. Ботевград,
18.01.08
“Жилищни сгради – 4 броя”, УПИ І-013143, местността “Присоето”, землище на
с. Васильово,
възложител: Красимир Кръстев, гр. София
18.01.08
“Изграждане на допълнителна канализационна мрежа към главни колектори
G1, G2, ІІ, VІІ и І с паралелна реконструкция на водопроводната мрежа на кв.
“Гозница”, “Дръстене”, източна промишлена зона, северна промишлена зона и
централна градска част на гр. Ловеч,
възложител: Община Ловеч,
21.01.08
“Автосалон и автосервиз на Мото Пфое ЕООД”, ПИ №000199, мест. “Текийски
орман”, землище на гр. Плевен,
възложител: “Мото Пфое” ЕООД, гр. София
21.01.08
“Закупуване на трактор и инвентар по програма за модернизация на
земеделското стопанство код 121 към МЗП”, гр. Кнежа,
възложител: ЕТ “Ана – Виктория” гр. Кнежа
22.01.08
“Изграждане на базова станция в с. Гиген” на GLOBUL,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София
22.01.08
“Доизграждане и ремонт сгради на училища и детски заведения”, община
Искър, възложител: община Искър,
22.01.08
“Изграждане на мобилна телекомуникационна базова станция на GLOBUL”,
ПИ №062051, местноста. “Терасите – Зореница”, землище на с. Гложене, общ.
тетевен, възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София
22.01.08
“Закупуване на селскостопански машини”, гр. Червен бряг,
възложител: “Агротекс – НД” ООД, гр. Плевен,
24.01.08
“Жилищна сграда – вила”, ПИ №15703.450.014, махала “Чолдарско, землище на
с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Йордан Попов, гр. Троян
23.01.08
“Жилищна сграда – вила”, ПИ №036009, местността “Бърдене”, землище на с.
Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Димитър Моев, гр. София

23.01.08
“Изграждане на трафопост и пречиствателна станция”, ПИ №183056,
местността “Решовско”, землище на с. Терзийско, общ. Троян,
възложител: “Еколенд.БГ” ЕООД, гр. София
23.01.08
“Изграждане на вилно селище”, ПИ №183040, местността “Решовско”, землище
на с. Терзийско, общ. Троян,
възложител: “Еколенд.БГ” ЕООД, гр. София
23.01.08
“Изграждане на заведение за обществено хранене - ресторант”, ПИ №74137,
местността “Бъково”, землище на с. Чифлик, общ. Троян,
възложител: Антон Спасов,
23.01.08
“Изграждане на 2 бр. жилищни сгради - вили”, ПИ №291031, землище на с.
Черни Осъм, общ. Троян,
възложител: Нина Семкова, Дочо Семков,
23.01.08
“Изграждане на жилищна сграда - вила”, ПИ №039007, местността “Ханчето”,
землище на с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Димитър Димитров, гр. София
23.01.08
“Изграждане на вилно селище и трафопост”, ПИ №046057, местността “Късия
дол”, землище на с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Вяра Михалкова, Стефан Михалков, гр. София
23.01.08
“Цех за мебели, склад за мебели, автосервиз и търговска площадка”, ПИ
№№016050 и 016051, землище на гр. Плевен,
възложител: Надя Христова и Цветан Христов, гр. Плевен
23.01.08
“Изграждане на автоцентър за продажба на леки автомобили Шкода”,
възложител: “Еуратек Екипауто” ООД, гр. София
23.01.08
“Рехабилитация на общинска пътна мрежа на път LOV2074/1-4, БългаренеСевлиево/Малиново-Стефаново и път LOV2074/1-4/ ІІІ-3505, КазачевоСтефаново Българене- /ІІ-35”,
възложител: Община Ловеч,
24.01.08г
“Изграждане на еднофамилна къща”, ПИ №168058, местността “Костина”,
землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Иван Михайлов, гр. София,

24.01.08
“Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, ПИ №057003, мест.
“Рибарица”, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Валери Василев, гр. София,
24.01.08
“Изграждане на комплекс от жилищни сгради”, ПИ №057004, местността
“Рибарица”, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “ЕОТЕЛ”ЕООД, гр. София,
24.01.08
“Изграждане на комплекс от жилищни сгради”, ПИ №057006, мест.
“Рибарица”, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “БЕОТЕЛ”ЕООД, гр. София,
24.01.08
“Създаване на перилно стопанство, общ. пералня”,
възложител: “ФОКС-ГД”ЕООД, гр. София,
24.01.08
“GSMБазова станция Николчов дол”, ПИ №231026, землище на с. Черни Осъм,
общ. Троян,
възложител: “Мобилтел”ЕАД, гр. София,
24.01.08
“GSM Базова станция Ябланица”,
възложител: “Мобилтел” ЕАД, гр. София,
24.01.08
“GSM Базова станция Стефаново”, ПИ №69225.145.30, землище на с.
Стефаново, общ. Ловеч,
възложител: “Мобилтел” ЕАД, гр. София,
24.01.08
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: “Розита – 98” ООД, с. Горни Дъбник,
24.01.08
“Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, УПИ
ІХ, стр. кв.128 по плана на гр. Белене,
възложител: “Белтех” ООД, гр. Белене
25.01.08
“Построяване на хотелски комплекс и трафопост”, ПИ №073007, мест.
“Райково”, землище на с. Чифлик, общ. Троян,
възложител: “Чифлик Холидей” ООД, гр. София
23.01.08

“GSM Базова станция Лазар Станево”, ПИ №191011, землище на с. Торос, общ.
Луковит,
възложител: “Мобилтел” ЕАД, гр. София,
24.01.08
“Ферма за отглеждане на 50 бр. крави за производство на мляко и телета за
угояване”, ПИ №041037, местността “Чернота”, землище на с. Сухаче, общ.
Червен бряг,
възложител: Йордан Горанов,
28.01.08
“Търговски комплекс за търговия с мебели”, ПИ №155010, местността
“Габровец”, землище на гр. Плевен,
възложител: Инджихан Ибишев, гр. Плевен
29.01.08
“Пункт годишни технически прегледи на МПС”, ПИ №№037059 и 037058,
местността “Голяма гора”, землище на гр. Ябланица,
възложител: “Бобо – 5 и синове” ООД, гр. Ябланица
29.01.08
“Изграждане на заведение за обществено обслужване”, ПИ №028044,
местността “Беклемето”, землище на гр. Троян,
възложител: “Сима” ЕООД, гр. Троян
30.01.08
“Изграждане на ски влек и техническа инфраструктура”, ПИ №№028041,
028045, местността “Беклемето”, земл. на гр. Троян,
възложител: “Сима” ЕООД, гр. Троян
30.01.08
“Ваканционно селище”, ПИ №031023, мест. “Гръцки колиби”, землище на с.
Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: “Проджект” ООД, гр. Варна
30.01.08
“Закупуване на земеделска техника за обработка на земеделска земя”,
възложител: Христо Ангелов, гр. Плевен
30.01.08
“Вилно селище и трафопост” ,в ПИ № 031022 – 9,782 дка, местността “Гръцки
колиби”, землището на с. Голяма Желязна, община Троян, обл. Ловеч
възложител: Михаил Радков Попов, гр. София,
30.01.08г
“Ваканционно селище”, в ПИ № 031041 – 5,082 дка, местността “Гръцки
колиби”, землището на с. Голяма Желязна, община Троян, обл. Ловеч,
възложител: Михаил Радков Попов, гр. София,
30.01.08г

“Ваканционно селище”, в ПИ №031053 - 8,471 дка, местността “Гръцки колиби”,
землището на с. Голяма Желязна, община Троян, обл. Ловеч,
възложител: Михаил Радков Попов, гр. София,
30.01.08г
“Работилница за машини обработващи пластмаси и хартия”, УПИ І 203,204, кв.
277, северна индустриална зона на гр. Ловеч,
възложител: “Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч
31.01.08
“Автосервиз”, ПИ №73198.13.38, мест. “Орничето”, землище на гр. Троян,
възложител: ЕТ “Белос – Пламен Дочев”, гр. Троян
31.01.08
“Жилищно строителство”, ПИ №045045, местността “Орничето”, землище на
гр. Троян,
възложител: Камен Мортев, гр. Варна
31.01.08
“Изграждане на ново силозно стопанство”, ПИ №311020, мест. “Общинската
мера”, землище на с. Пелишат, община Плевен,
възложител: “Славекс” ЕООД, гр. Плевен
01.02.08
“Закупуване на селскостопанска техника”, за обработка на земеделски земи в
землището на с. Николаево, общ. Плевен,
възложител: “Агроклас” ЕООД, гр. Плевен
04.02.08
“Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене”,
възложител: Община Белене,
05.02.08
“Извършване ремонт на сграда ОУ Христо Ботев”, с. Румянцево,
възложител: Община Луковит,
05.02.08
“Извършване ремонт на сграда и дворно място на СОУ Алеко Константинов”,
гр. Луковит,
възложител: Община Луковит,
05.02.08
“Изграждане на 5 броя сглобяеми къщи – бунгала”, ПИ №022462, мест.
“Крушево”, землище на с. Шипково, община Троян,
възложител: Данко Йорданов и Тодор Йорданов, Бургас
06.02.08
“Изграждане на 6 броя еднофамилни къщи”, ПИ №52218.742.441, мест.
“Орничето”, землище на кв. Острец, общ. Априлци,

възложител: “Ловмиит” ЕООД, гр. Генерал Тошево
06.02.08
“Закупуване на земеделска техника”, общ. Д. Митрополия,
възложител: Венелин Томов, гр.Плевен
06.02.08
“Жилищно строителство”, ПИ №122020, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Луна Рибарица” гр. Бургас, ЕООД,
06.02.08
“Жилищно строителство”, ПИ №122025, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Александър Кръстев, гр. София,
06.02.08
“Регионално депо за неопасни отпадъци” от общините Плевен, Д. Митрополия,
Пордим, Искър и Гулянци,
възложител: Община Плевен,
06.02.08
“Лечебно – възстановителен и развлекателно – атракционен комплекс
Крушуна”, УПИ ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХVІ, ХХVІІІ,
ХХІХ, ХХХ, ХХХІ, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ, ХХХVІІ, ХХХVІІІ,
ХХХІХ, ХL, XLІІІ и ХLІV, кв. 52 по плана на с. Крушуна, община Летница,
възложител: “Литекс комерс” АД гр. София,
07.02.08,
“Закупуване на 2 трактора”, обработка на земеделска земя в землището на с.
Долни луковит, общ. Искър,
възложител: ЕТ “Житотекс – Ивайло Кожухаров”, гр. Ботевград,
08.02.08
“GSM Базова станция “Козар Белене”, ПИ №025054, мест. “Бранището”,
землище на с. Козар Белене, общ. Левски,
възложител: “Мобилтел” ЕАД, гр. София,
11.02.08
“Закупуване на земеделска техника”, обработка на земи в землището на гр.
Луковит,
възложител: Младен Витков, гр. Луковит
11.02.08
“Промишлена газова инсталация”, УПИ ХХІІІ, кв.622 по плана на гр. Плевен,
възложител: СД “Манева – Томик – Сие” гр. Плевен,
11.02.08
“Реконструкция на ВиК мрежа на гр. Плевен – Гл. колектор Е”, гр. Плевен,
възложител: Община Плевен,

12.02.08
“Построяване на мост”, ПИ №026007, мест. “Дядо Тотев Чучур”, землище на с.
Чифлик, общ. Троян,
възложител: Весела Карлуковска, гр.Троян
13.02.08
“Ремонт общински път с. Крушовене от път ІІ-11 Оряхово-Гиген-Гулянци до път
ІV-11042 Искър-Славовица и мост над р. Искър”,
възложител: Община Долна Митрополия,
13.02.08
“Ремонт общински път ІV-11042 с. Искър, община Гулянци – с. Славовица, общ.
Д. Митрополия и мост над р. Искър,
възложител: Община Д. Митрополия,
13.02.08
“Съществуващ рибарник”, ПИ №010140, мест. “Требежа”, землище на с.
Дивчовото, общ. Тетевен,
възложител: Митко Димов, гр. София,
13.02.08
“Електроцентрала на основа биомаса,
възложител: “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, ул. “Балша” № 1 бл.9, ет.5,
26.11.07г
“Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 155012, м. “Рибарица”, земл. с.
Рибарица, общ. Тетевен”,
възложител: Лазар Маринов Йотов, с. Рибарица,
08.03.2007г.
“Вилно селище и трафопост”, ПИ №183040, местността “Решовско”, землище
на с. Терзийско, община Троян,
възложител: “Еколенд БГ” ЕООД, гр. София,
14.02.08
“Жилищно строителство”, ПИ №034073, местността “Кленовик” по КВС на гр.
Ябланица,
възложител: Донка Георгиева и Стефан Георгиев, гр. София,
14.02.08
“Жилищно строителство”, ПИ №167003, местността “Костина”, землище на с.
Рибарица,
възложител: Людмила Маринова, гр. София,
14.02.08
“Изграждане на еднофамилни жилищни сгради – 13 броя”, ПИ №003157, мест.
“Кръста Калн. Рад. Лив.”, землище на гр. Априлци,
възложител: “Ермисленд” ООД, гр. София
14.02.08

“Реконструкция на съществуваща сграда за МБАЛ Белмедика”, имот
№03366.605.632, местността “Горната могила”, землище на гр. Белене,
възложител: “МБАЛ Белмедика” ООД, гр.Белене
14.02.08
“Комбинирана индустриална единица за масло от семена, рафиниране и
производство на биодизел”, УПИ ІV – 4, общ. Д. Митрополия
възложител: “Агрихимика|” ЕООД,
15.02.08
“Трафопост” в УПИ V, кв. Пладнището, гр. Тетевен,
възложител: “Стилмакс” ЕООД, гр.Тетевен
15.02.08
“GSM Базова станция Къшин SA”, ПИ №004030, землище на с. Къшин, община
Плевен,
възложител: “Мобилтел” ЕАД, гр. София
18.02.08
“GSM Базова станция Голец”, ПИ №188024, мест. “Бранището”, землище на с.
Голец, община Угърчин,
възложител: “Мобилтел” ЕАД,
18.02.08
“Производство на дървени въглища по ретортен начин”, ПИ №022261,
местността “Полето”, землище на с. Брестница, община Ябланица,
възложител: “Виса” ЕООД, с.Български извор
18.02.08
“Въздушно ел. преминаване над дере”, ПИ №082013, местността “Гривишка
бара”, землище на с. Гривица, община Плевен,
възложител: Христо Георгиев, гр. Плевен
18.02.08
“Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, ІІ, кв.56, І-180025, І-180100, І-180099, а по
кадастрална карта 180098 за жилищно строителство”, гр. Априлци, гр. София
възложител: Зора 2004 ООД гр. София
18.02.08,

“ПСОВ – гр. Кнежа”, ПИ №732018, землище на гр. Кнежа,
възложител: Община Кнежа,
29.02.08
“Изграждане на вилно селище”, ПИ №061048, местността “Чучура”, землище на
с. Белиш, общ. Троян,
възложител: “Мендринос” ЕООД, с.Рупци, община Червен бряг
20.12.07

“Изграждане на ветропарк”, местността “Маркова могила”, северно от гр.
Червен бряг,
възложител: “Ню Вижън Мениджмънт” АД, гр. София
03.12.07
“Изграждане на 3 бр. МВЕЦ по отсечка с дължина 16 км. в долната част на река
Вит”,
възложител: “ВЕЦ” ООД, гр. Плевен
01.11.07
“Ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в
образователни институции в гр. Пордим”,
възложител: Община Пордим,
19.02.08
“Ремонт на улица ок 4 – ок 20 – ок 19 в гр. Пордим”,
възложител: Община Пордим,
19.02.08

“Добив на инертни материали от коритото на река Дунав”, близост до остров
Корабия, с. Загражден, община Гулянци,
възложител: “Скални материали” АД, гр.Русе
12.12.07
“Добив на инертни материали от коритото на река Дунав”, землище на с.
Байкал, община Долна Митрополия,
възложител: “Скални материали” АД, гр. Русе
12.12.07

“Бензиностанция и газстанция”, УПИ ХІІІ-26, кв.293, северна промишлена
зона на гр. Ловеч,
възложител: “Милк комерсиал” ООД, гр. София
20.02.08
“Комплексен център”, УПИ ХІІІ-26, кв.293, северна промишлена зона на гр.
Ловеч,
възложител: “Милк комерсиал” ООД, гр. София
20.02.08
“Еднофамилна сграда”, ПИ №018029, местността “Белия рът”, кв. Острец,
общ. Априлци,
възложител: “Харт Пропъртис” ЕООД, гр. Троян
20.02.08

“Жилищни сгради – 6 броя”, ПИ №000314, мест. “Табашкото”, землище на с.
Къртожабене, общ. Плевен,
възложител: Цветелина Маринова, гр.Плевен
20.02.08
“Жилищна сграда”, ПИ №025050, мест. “Крайни дял”, земл. на с. Чифлик,
общ. Троян,
възложител: “Хрява” ЕООД, гр. София
20.02.08
“Жилищна сграда”, ПИ №№015055 и 025047, мест. “Крайни дял”, земл. на с.
Чифлик, общ. Троян,
възложител: “Хрява” ЕООД, гр. София
20.02.08
“Добив на инертни материали от коритото на река Дунав”, землище на с.
Байкал, община Долна Митрополия,
възложител: “Скални материали” АД, гр.Русе
12.12.07
“Добив на инертни материали от коритото на река Дунав”, близост до остров
Корабия, с. Загражден, община Гулянци,
възложител: “Скални материали” АД, гр.Русе
12.12.07
“Изграждане на семеен хотел”, УПИ VІ, кв.73 по регулац. План на гр.
Априлци,
възложител: ЕТ “Юнион комерс – Т. Тотев”, гр. Априлци
21.02.08
“Изграждане на ваканционно селище”, ПИ №034050, местността “Бърдене”,
землище на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Мария Христова, Христо Мичковски, гр. София,
21.02.08
“Изграждане на вилно селище и трафопост”, ПИ №034051, мест. “Бърдене”,
землище на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Мария Христова, Христо Мичковски, гр. София,
21.02.08
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, ПИ №000239, мест.
“Белишки орешак”, землище на гр. Троян,
възложител: “ММГ 2008” ЕООД, гр. София
21.02.08
“Концесионен добив и производства на каменни материали (трошенокаменни
фракции) за нуждите на високото и пътното строителство”, кариера “Маркова
могила”, землище на с. Девинци, общ. Червен бряг,

възложител: “Девинци” ООД, гр. Плевен
21.02.08
“Жилищни сгради”, ПИ №074623, местността “Бъково”, землище на с.
Чифлик, общ. Троян,
възложител: Виктор Бетов, гр. Плевен
20.02.08
“Жилищно застрояване”, ПИ №052042, мест. “Скоков дол”, землище на с.
Васильово, общ. Тетевен,
възложител: Сергей Павлов, гр. София
22.02.08
“Жилищна сграда”, ПИ №052041, мест. “Скоков дол”, землище на с.
Васильово, общ. Тетевен,
възложител: Сергей Павлов, гр. София
22.02.08
“Стрелбище за спортна стрелба”,
възложител:“Пътно поддържане – Телиш” ЕООД, гр. Плевен,
26.11.07
“Изземване на наносни отложения от коритото на река Вит”, с. Опанец,
община
Плевен,
възложител: “Бетонекс” ООД, гр. Плевен
21.12.07
“Крайпътно заведение за хранене и мотел и пречиствателна станция с
жилищна сграда”, ПИ№№058003 и 000473, местността “Кайлъка”, землище на
с. Славяни, община Ловеч,
възложител: ЕТ “Пейчо Пейков ДКМ”, гр. Ловеч
07.11.07
ИП “Построяване на къщи хотелски комплекс” в земл. на с. Чифлик,
възложител: Анатолий Лазаров София, “Чифлик Холидей” ООД
17.07.07
“Построяване на къщи хотелски комплекс” в земл. на с. Чифлик,
възложител: Анатолий Лазаров София, “Чифлик Холидей” ООД
17.07.07
“Строителство на ски - писти и прилежаща инфраструктура”, ПИ №№217116,
217117, 217111 и 217108, местността “Дебелщица”, землище на с. Рибарица,
община Тетевен,
възложител: “Богоя” АД гр. Тетевен,
25.02.08

“Строителство на хотелски комплекс”, ПИ №217114,
“Дебелщица”, землище на с. Рибарица, община Тетевен,
възложител: “Богоя Сървис” ООД, гр. Тетевен
25.02.08

местността

“Жилищно строителство – етнографски кът”, ПИ №52218.628.160 (003159),
местността ”Кръста Калн. Рад. Лив.”, землище на гр. Априлци,
възложител: “Ермисленд” ООД, гр. Априлци
26.02.08
“Урегулиране на горска територия, с обособяване на зона за отдих и почивка
– рекреационна зона”, ПИ №52218.649.9 (371008), землище на гр. Априлци,
възложител: “Ермисленд” ООД, гр. Априлци
26.02.08
“Еднофамилна сграда”, ПИ №№73198.97.72 и
“Миревското”, землище на гр. Троян,
възложител: Маруся Радулова - Атанасова, гр. Троян
26.02.08

73198.97.30,

мест.

“Жилищна сграда”, ПИ №533.57, местността “Калето”, землище на гр. Ловеч,
възложител: упълномощен представител Олга Колева, гр. Ловеч (Мадрид)
26.02.08
“Жилищно строителство”, ПИ №037052, местността “Лилов Стежерак”,
землище на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Ивелин Делчев, гр. София
18.02.08
“Жилищни сгради”, ПИ №074052, местността “Бъково”, землище на с.
Чифлик, общ. Троян,
възложител: Виктор Бетов, гр.Плевен
20.02.08
“Цех за производство на фото – електрически елементи”, парцел ІV, кв.282
северна пром. Зона на гр. Ловеч, УПИ І-8, гр. Ловеч, ПИ №067007, мест.
“Айгърска бара” и ПИ №067014, мест. “Айгърска бара”, землище на гр. Ловеч,
възложител: “Елба Солар” АД, гр. Ловеч
19.02.08
“Дърводелска работилница”, УПИ VІІІ-1334, кв.113, с. Дерманци, общ.
Луковит,
възложител: Георги Маринов, ЕТ “Дарина – Дияна Маринова”, гр. Ловеч
25.02.08, изх.№767/28.02.08 ПР.Пр.
“Обслужваща улица VІ клас от О.Т. 440 до О.Т. 849 по плана на гр. Тетевен”,
възложител: Община Тетевен,
27.02.08

“Рехабилитация на общински път ІV – 35816 (Ршибарица-Тетевен) – с.
Васильово – Езерото в участък от км. 2+870 до км. 8+062”,
възложител: Община Тетевен,
27.02.08
“Автомивка, автоработилница с пункт за смяна на масла”, парцел ХІІІ, кв.233
по регулационния план на гр. Луковит,
възложител: ЕТ “Родина газ – Андриан Йорданов”, гр. Луковит
27.02.08
“Мобилна телекомуникационна базова станция”, ПИ №015065, мест. “Недов
дол”, землище на с. Черковица, община Никопол,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София
27.02.08
“Силози”, УПИ ХХVІІІ-1056, гр. Луковит,
възложител: “Би-Ем-Пи-2002” ЕООД, гр. София
27.02.08
“Закупуване на зърнокомбайн”, обработка на земя в зелището на гр.
Славяново,
възложител: СД “Братя Клатурови и сие”, гр. Славяново
28.02.08
“Ваканционно селище”, ПИ №№041007, 020059, 041008, местността
“Павлеца”, землище на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: “ОККО 1” ЕООД, гр. София
28.02.08
“Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в
ЦДГ “Райна Княгиня” и СОУ “Васил Левски”, гр. Ябланица,
възложител: Община Ябланица,
29.02.08
“Закупуване на машини” за обработка на земеделска земя в землището на с.
Козар Белене, общ. Левски,
възложител: ЧПТК “Осъм”, с. Козар Белене, общ. Левски
29.02.08
“Жилищно строителство”, ПИ №122032, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Николай Мегов, Плевен
04.03.08
“Жилищно строителство”, ПИ №129050, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Николай Мегов, Плевен
04.03.08

“Цех за мебели със складова база”, ПИ №027126, местността “Афъзовото”,
землище на с. Калейца, общ. Троян,
възложител: Борил Мезеклиев,
04.03.08
“Жилищна сграда, ПСОВ и трафопост”, ПИ №025035, местностност “Крайни
дял”, с. Чифлик, общ. Троян,
възложител: “Одисейстрой” ООД, гр.Варна
05.03.08
“Жилищна сграда”, ПИ №№52218.746.33 и 52218.746.30, мест. “Миглевски
рът”, землище на гр. Априлци,
възложител: Владимир Докторов и Янислав Янков, гр. София
05.03.08
“Дърводелски цех и магазин”, ПИ №069017, мест. “Горната мера”, земл. на с.
Добродан, община Троян,
възложител: Петко Петков, гр. Ловеч
05.03.08
“Вилни сгради – 4 бр., паркинг – 5 места, лоби бар и обслужваща сграда”, ПИ
№380105, мест. “Лозята”, земл. на с. Патрешко, общ. Троян,
възложител: Иван Иванов, гр. Варна
05.03.08
“Жилищна сграда”, ПИ №060052, мест. “Бряскова усойна”, земл. на с.
Балабанско, общ. Троян,
възложител: Петко Панамски, гр. Троян
05.03.08
ДОВОС, “Изграждане на МВЕЦ Карлуково ІІ” на река Искър на км.130+000
(устието на реката), на 2,150 км преди моста на ж.п. линия София – Варна,
земл. на с. Карлуково, общ. Луковит,
възложител: “Еко Енергия БГ” ЕООД, гр. София
05.03.08
“Приемно – предавателна станция кула”, ПИ №021038, землище на с.
Николаево, общ. Плевен,
възложител: “БТК Мобайл” ЕООД, софия
06.02.08
“Изземване на наносни отложения от река Осъм”, в землището на с. Дойренци,
общ. Ловеч,
възложител: “Хидробетон” ООД, гр. София
07.03.08
“Подобряване средата за обучение и възпитание на децата в община Д.
Дъбник”,
възложител: Община Д. Дъбник,

10.03.08
“Склад за слънчоглед”, ПИ №22407.228.6, гр. Д. Дъбник,
възложител: “Златен лъч” ООД, гр. Плевен,
11.03.08
“Семеен хотел”, ПИ №03486.502.42, землище на с. Бели Осъм, община Троян,
възложител: “Ангелски” ЕООД, гр. Троян
11.03.08
“Жилищно строителство”, ПИ №055163, мест. “Атанашкото”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: “Омега – Интерклинър” АД, гр. София
11.03.08
“Жилищно строителство”, ПИ №№067145 и 067156, мест. “Чикяровото”,
землище на гр. Тетевен,
възложител: Димитър Димитров и “Термопласт – БГ” ООД, гр. София,
11.03.08
“Корекция на селска бара, с. Бреница”,
възложител: Община Кнежа,
11.03.08
“Реконструкция, модернизация и оборудване на сгради на училища в гр.
Ловеч”,
възложител: Община Ловеч,
11.03.08
“Реконструкция, модернизация и оборудване на сгради на читалища в гр.
Ловеч”,
възложител: Община Ловеч,
11.03.08
“Склад за хранителни стоки и офис”, ПИ №027021, местността “Афъзовото”,
землище на с. Калейца, общ. Троян,
възложител: ЕТ “Теменуга Парушева”, гр.Троян
12.03.08
“Реконструкция на машинно ванен цех 3, изграждане (модернизация) на
Ванна пещ №5 за топене на стъкло и изгряждане (модернизация) на
Материален цех”
възложител: “РУБИН” АД, гр. Плевен
05.11.07
“Изграждане на капкова подземна напоителна система на Лозови масиви в гр.
Славянава на площ 88.60 ха в местността “Куртовец” и местността “Няма”,
възложител: Уърлд Уайнс” ООД гр. София

13.03.08г
“Изграждане накапкова подземна напоителна система на Лозови масиви в гр.
Славянава на площ 88.60 ха в местността “Майтапа”, землище на гр. Плевен –
площ 96, 4098 ха,
възложител: “Уърлд Уайнс” ООД гр. София
13.03.08г
“Жилищна сграда”, ПИ №132020, местността “Суар”, землище на с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител: Петко Колев, гр. Пловдив
13.03.08
“Жилищни сгради – 3 бр.”, ПИ №140015, местността “Заводна”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Генка Павлова, Пловдив
13.03.08
“Жилищни сгради – 3 бр.”, ПИ №138033, местността “Заводна”, землище на с.
Рибарица, община Тетевен,
възложител: Валерия Златева – Кръстева, гр. София
13.03.08
“Жилищна сграда”, ПИ №73198.61.109, мест. «Лъкарица», земл. на гр. Троян,
възложител: Милко Илиев, гр. Троян
14.03.08
“Преустройство на кравеферма в семейна ферма и навеси”, ПИ №800014, мест.
“Стопански двор”, земл. на с. Белиш, общ. Троян,
възложител: Николай Чернокожев, гр. Троян
14.03.08
“Сграда за производствени нужди и обществено обслужване”,
№73198.6.72, мест. “Дългата поляна”, землище на гр. Троян,
възложител: Тотка Качерилска, гр. Троян
17.03.08

ПИ

“Къщи за гости”, имот с код №391, кв. 8, с. Балканец, общ. Троян,
възложител: “Помодоро” ЕООД, гр. Троян
17.03.08
“Жилищен комплекс от затворен тип”, ПИ №248004, местността “Майтапа” по
КВС на гр. Плевен,
възложител: “Уърлд Уайнс” ООД, гр. София
8.03.08
“Изграждане на овцеферма”, ПИ №000224, землище на с. Варана, община
Левски,
възложител: “РИС 2007” ООД, гр. Левски

18.03.08
“Конверсия и преструктуриране на лозя винени сортове”, ПИ №№067003,
067002, местността “Равнината”, ПИ №099028, местността “Зад бранището”,
землище на с. Петокладенци, община Белене,
възложител: Исак Алмалех, гр. София
19.03.08
“Складова база – център за разкомплектоване на стари МПС и търговия с
черни и цветни метали”, УПИ 56722.651.247, стр. кв.603, гр. Плевен,
възложител: “Милена 2004” ЕООД, гр.Плевен
19.03.08
“Масивна стопанска сграда – пилчарник”, ПИ №179060, мест. “Калето”, земл.
на с. Ломец, общ. Троян,
ъзложител: Минко Боровски Велико Търново,
18.06.07
“Ваканционен комплекс”, ПИ І-164004, местността “Копчов лък”, землище на
с. Рибарица, община Тетевен,
възложител: “Троя Тур” ООД, гр. Русе,
19.03.08
“Закупуване на машини” за обработка на земеделска земя в землището на с.
Малчика,
възложител: ПТЗК “Труд”, с. Малчика, общ. Левски
20.03.08
“Вилно селище”, ПИ №015039, местността “М. Калугерово”, землище на с.
Горно Трапе, общ. Троян,
възложител: “Бокородо” ООД, гр. Плевен
20.03.08
“Жилищна сграда”, ПИ №049044, местността “Брязово – Рибарица”, землище
на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Гено Каров,
20.03.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър», ПИ
№000120, землище на с. Староселци, общ. Искър,
възложител: «Ставер минерал» ООД, с. Ставерци, общ.Д.Митрополия 21.03.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър”, ПИ
№000120, землище на с. Староселци, общ. Искър,
възложител: “Ставер минерал” ООД, с. Ставерци, общ.Д.Митрополия 21.03.08
“Съществуващ рибарник”, мест. «Совачалска бара», землище на с. Горан, обл.
Ловеч,
възложител: “Дева” ЕООД, с.Горан, общ. Ловеч

21.03.08
“Изграждане на МВЕЦ Орляка” на река Искър, землището на с. Карлуково,
община Луковит,
възложител: “ХК Долен Искър 9” ЕООД, гр. София
10.12.07
“Изграждане на вилно селище”, ПИ №273104, местността “Левица”, землище
на с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Драгомир Драганов, гр. София
24.03.08
“Добив на баластра”, местността “Адъта”, землище на с. Александрово, общ.
Ловеч,
възложител: “Паола Комерс” ООД, гр. Ловеч
24.03.08
“Изземване на наносни отложения от воден обект река Осъм”, землище на с.
Йоглав, общ. Ловеч,
възложител: “Хидробетон” ООД, гр. София
24.03.08
“Закупуване на земеделска техника” за обработка на земеделска земя в
община Кнежа,
възложител: ЕТ “Прис – Борислав Горанов”, гр. Кнежа
24.03.08

“МВЕЦ Жеравица”,
възложител: Консорциум “Жеравица”, с.Велчево, общ. Троян
24.03.08
“Шоурум-продажба на автомобили”
възложител: “Аси” ООД Плевен,
25.03.08г

“Изграждане на хотел (къща за гости) и магазин за хранителни стоки”, УПИ
ХІІІ-1911, кв.122 по плана на гр. Белене,
възложител: Мариян Първанов, гр. Плевен
26.03.08
“Изграждане на автомивка”, УПИ ХХІІ, кв.135, гр. Луковит,
възложител: ЕТ “Цветалия 90-13”, гр. Луковит
26.03.08
“Добив на инертни материали от коритото на река Дунав в близост до остров
Корабия”, землище на с. Загражден, община Гулянци,
възложител: “Скални материали” АД Русе,
26.03.08

“Разкриване на баластриера на р. Вит с. Комарево”
възложител: ЕТ “Г. Димитров 99”
20.07.07
“Закупуване на селскостопанска техника”, землище на с. Александрово,
община Ловеч,
възложител: Павел Александров, гр.Ловеч
26.03.08
“Закупуване на машини и инвентар”, землище на гр. Кнежа, община Кнежа,
възложител: ЕТ “Кранител – Красимир Пеловски”, гр. Кнежа
26.03.08
“Производство на бетонови разтвори, заготовка на арматура, складиране и
съхраняване на строителни материали”, ПИ №000648, мест. “Солена Слатина”,
землище на гр. Белене,
възложител: “Булстрой” ООД, гр. Белене
27.03.08
“Пункт за изкупуване на метали”, УПИ ІІІ 593, с. Дебнево, община Троян,
възложител: Наталия Стефанова, с.Дебнево, общ. Троян
27.03.08
“МВЕЦ Орешак”, землище на с. Орешак, община Троян,
възложител: “Тоска Енерджи” ООД, гр.Троян,
27.03.08
“МВЕЦ Калейца”, землище на с. Калейца, община Троян,
възложител: “Тоска Енерджи” ООД, гр. Троян
27.03.08
“МВЕЦ Дебнево”, землище на с. Дебнево, община Троян, възложител: “Тоска
Енерджи” ООД, гр. Троян
27.03.08
“Ферма за отглеждане на 50 бр. крави за производство на мляко и телета”, ПИ
№041037, местността “Чернота”, землище на с. Сухаче, община Ч. бряг,
възложител: Йордан Горанов, гр. Червен бряг
27.03.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Вит”, ПИ
№000307, км 52+810, землище на с. Крушовица, община Д. Дъбник,
възложител: “Симона – НЕ” ООД, гр. Плевен
28.03.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Вит”, ПИ
№000307, км 52+310, землище на с. Крушовица, община Д. Дъбник,
възложител: “Симона – НЕ” ООД, гр. Плевен,
28.03.08

“Закупуване на земеделска техника”, обработка на земя в землището на с.
Николаево,
възложител: “Нико – М” ЕООД, гр. Плевен
01.04.08
“Закупуване на земеделска техника”, обработка на земя в землището на с.
Бъркач, община Долнш Дъбник
възложител: “Макс 1” ООД, с. Бъркач, община Долнш Дъбник
01.04.08
“Добив на баластра от динамичните запаси на река Искър” , северно от
понтона на с. Искър, местността “Генджов орман”, община Гулянци,
възложител: “Екстрийм ПМ” ЕООД, гр. Плевен
01.04.08
” Микро ВЕЦ” на река Бели Осъм, ПИ с код №304, парцел ІІ, кв.122, с. Бели
Осъм, община Троян,
възложител: Минко Дочев, с. Бели Осъм, община Троян,
03.04.08
“Жилищна сграда”, ПИ №106032, местността “Мазъта”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Петко Колев, гр. Пловдив
03.04.08
“Жилищни сгради”, ПИ №118018, местността “Черна река”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Генка Павлова, гр. Пловдив
03.04.08
“Жилищна сграда”, ПИ №101017, местността “Драгоманов дол”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Валерия Колева - Кръстева, гр. София
03.04.08
“Приемно – предавателна станция кула”, ПИ №313030, землище на с. Славяни,
община Ловеч,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София
03.04.08
“Автокъща и паркинг”, ПИ №071002, местността “Край село”, землище на с.
Буковлък, община Плевен,
възложител: Теодор Тонков, гр. Плевен,
03.04.08
“СОУ Христо Ботев”, гр. Никопол,
възложител: Община Никопол,
04.04.08

“Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. “Ал. Стамболийски” ОК 152132-106-49 до ОК 24”, гр. Левски, община Левски,
възложител: Община Левски,
04.04.08
“Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. “Хр. Смирненски” ОК 375 до
ОК 388”, гр. Левски, община Левски,
възложител: Община Левски,
04.04.08
“Ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в
образователни институции в гр. Пордим”,
възложител: Община Пордим,
04.04.08
“Добив на баластра в коритото на река Вит”, на 100 м. южно от моста на гр.
Гулянци, местността “През Вита”,
възложител: “Екстрийм ПМ” ЕООД, Плевен
04.04.08
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на р. Дунав”, землище
на с. Черковица, община Никопол,
възложител: ЕТ “Зорка Ватова”,гр. Плевен
22.10.07; 04.04.08г
“Закупуване на земеделска техника”, обработка на земя в землището на с.
Славяни, община Ловеч,
възложител: Цветелина Иванова, с.Славяни, общ. Ловеч
04.04.08
“Закупуване на селскостопанска техника”, обработка на земя в землището на
с. Добревци, община Ябланица,
възложител: Георги Дачев, гр. София
04.04.08
“Реконструкция, модернизация и оборудване на сгради на домашен социален
патронаж”, гр. Ловеч,
възложител: община Ловеч,
04.04.08
“Засаждане на млада овощна градина – Вишна и Арония”, имот №№171,
2,3,9,10,11 и №188, 4,5,6,7,8,9, мест. “Корудере”, с. Баховица, община Ловеч,
възложител: “Аговци” ООД, с. Баховица, община Ловеч,
07.04.08
“Проучване и проектиране на складова база за съхранение на сухи
екструдирани храни за домашни любимци и риба”, ПИ №№326051 и 326052,
мест. “Тележене”, землище на гр. Ловеч,
възложител: “Хит – М” ООД, гр. Ловеч
07.04.08

“Закупуване на земеделска техника”, землище на общините Пордим, Левски,
Никопол,
възложител: “Агро Сантино” ЕООД, гр. Плевен
07.04.08
“Жилищни сгради Марина Д ОР”, ПИ №000600, местността “Стара Рибарица”,
землище на с. Рибарица, община Тетевен,
възложител: “Марина Д ОР” ЕООД, гр. София
18.10.07
“Жилищни сгради Марина Д ОР”, ПИ №000602, местността “Стара Рибарица”,
землище на с. Рибарица, община Тетевен,
възложител: “Марина Д ОР” ЕООД, гр. София
18.10.07
“Засаждане на млада овощна градина – Вишна и Арония”,
имот №№171, 2,3,9,10,11 и №188, 4,5,6,7,8,9, мест. “Корудере”, с. Баховица,
община Ловеч,
възложител: “Аговци” ООД, с. Баховица, община Ловеч,
07.04.08,
“Проучване и проектиране на складова база за съхранение на сухи
екструдирани храни за домашни любимци и риба”,
ПИ №№326051 и 326052, мест. “Тележене”, землище на гр. Ловеч,
възложител: “Хит – М” ООД, гр. Ловеч,
/07.04.08,
“Закупуване на земеделска техника”, землище на общините Пордим, Левски,
Никопол,
възложител: “Агро Сантино” ЕООД, гр. Плевен,
07.04.08,
“Жилищно строителство”,
ПИ №43952.533.56, местността “Калето”, землище на гр. Ловеч,
възложител: Антония Атанасова,
07.04.08,
“Ученическо общежитие на ПГ по ПСТТ”, гр. Плевен,
възложител: инж. Стефчо Стоянов,
08.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”, с. Беглеж, община Плевен,
възложител: ЕТ “Агро плюс – Дарин Йонков”,
08.04.08,
“Ремонт на ПГ по механо и ел. техника”, гр. Ловеч,
възложител: “ПГ по механо и ел. техника”, гр. Ловеч
09.04.08,

“Добив на речна баластра динамичните запаси на река Осъм”,
землище на с. Йоглав, община Ловеч,
възложител: “Агромехсервиз” ООД гр.Ловеч
09.11.07
“Преструктуриране и конверсия на винени сортове лозе”,
ПИ №№067003, 067002, 099028, землище на с. Петокладенци, общ. Белене,
възложител: Исак Алмалех,
09.04.08,
“Построяване на мобилна телекомуникационна станция”,
ПИ №055005, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
09.04.08,
“Построяване на мобилна телекомуникационна станция”,
ПИ №025063, землище на с. Козар Белене, общ. Левски,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
09.04.08,
“Построяване на мобилна телекомуникационна станция”,
ПИ №091050, землище на с. Старо село, общ. Троян,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
09.04.08,
“Узаконяване на действаща кравеферма”,
ПИ №800001, землище на с. Добродан, общ. Троян,
възложител: ЗП Диян Данчев,
09.04.08,
“Узаконяване на действаща кравеферма”,
ПИ №800002, землище на с. Добродан, общ. Троян,
възложител: ЗП Иван Данчев,
09.04.08,
“Площадка за метали и разкомплектоване на МПС”
в УПИ 688, с. Буковлък, община Плевен,
възложител: Сергей Лилов,
10.04.08,
“Разширение на мебелно производство”,
в ПИ №000034, мест. “Митовско”, землище на с. Орешак, община Троян,
възложител: “Полибор – Мебел лукс” ООД,
11.04.08,
“Цялостен проект за развитие на кариера Коритна”,
землище на гр. Ябланица и с. Добродан, община Ябланица,
възложител: “Златна панега цимент” АД,
12.04.08

“Подобряване и модернизиране на условията за образование на СОУ Асен
Златаров”, с. Гиген и СОУ Христо Смирненски”,
гр. Гулянци,
възложител: Кмет на община Гулянци,
11.04.08
“Закупуване на селскостопанска техника”,
обработка на земя в землището на гр. Искър,
възложител: ЕТ “Георги Борисов-49”,
11.04.08,
“Свинеферма за 1900 бр. прасета”,
в ПИ №000301, мест. “Балджи орман”, землище на с. Абланица, общ. Ловеч,
възложител: ЕТ “Мирослав Христов 91”,
04.04.08,
“Жилищно строителство”,
в ПИ №66771.501.195, землище на с. Скандалото, общ. Априлци,
възложител: Георги Татаров и Василка Бахнева,
14.04.08,
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Вит”
на около 1000 м северно от с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: “Богоя Сървис” ООД,
14.04.08,
“Изграждане на ветроенергиен парк Гулянци”,
местностти “Кричовица”, “Блато-краище”, “Краище”, “Кръста”, “Видра”,
землище на гр. Гулянци,
възложител: община Гулянци,
14.04.08,
“ГПСОВ”, гр. Ябланица,
в ПИ №042065, мест. “Цигански бряг”, землище на гр. Ябланица,
възложител: община Ябланица,
14.04.08,
“Елементи на техническата инфраструктура за
водоснабдяване и канализация към ПСОВ Ч. бряг”,
възложител: община Ч. бряг,
10.04.08,

електроразпределение,

“Предприятие за производство на пелети”,
в ПИ №016274, мест. “Ношаре”, землище на с. Лесидрен, община Угърчин,
възложител: “Артпро” ЕООД,
15.04.08
“Закупуване на земеделска техника”, с. Рибен, община Д. Митрополия,
възложител: ЕТ “Красимир Георгиев 2004”,

15.04.08
“ОПРР Образователна инфраструктура”, община Тетевен,
възложител: община Тетевен,
15.04.08,
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър”
на 3200 м южно от моста на с. Ореховица-с. Брегаре, общ. Д. Митрополия,
възложител: “Огнеупорни глини” АД,
16.04.08,
“Изграждане и реконструкция на силози за съхранение на зърно”,
в ПИ №602001, землище на с. Крушовене, общ. Д. Митрополия,
възложител: “Десислава 85” ЕООД,
16.04.08,
“Ел. захранване на базова станция на Глобул №3651”,
в ПИ №025063, мест. “Бранището”, земл. на с. Козар Белене, общ. Левски,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
16.04.08,
“Инсталация за комбинирано производство на топлинна и ел. енергия и
природен газ”, УПИ ІІІ, кв.611, гр. Плевен,
възложител: “Яна” АД-Бургас – завод Плевен,
16.04.08,
“Изграждане на ферма за отглеждане на охлюви”,
в ПИ №291005, мест. “Лъката”, землище на с. Милковица, общ. Гулянци,
възложител: МВ “Марвел”,
16.04.08,
“Конен комплекс”,
в ПИ №218005, землище на с. Рибен, общ. Д. Митрополия,
възложител: “Нортен гонг” ООД,
15.04.08,
“Вилно селище”,
в ПИ № 090090, местността “Ливадето”, землището на гр.Троян, общ.Троян,
обл.Ловеч,
възложител: Стефка Александрова Стоева,
16.04.08
“Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”,
в ПИ №070109, мест. “Радова лъка”, земл. на гр. Троян,
09.05.07,
“Закупуване на селскостопанска техника”, обработка на земя в землището на гр.
Плевен, с. Брестовец и с. Дисевица,
възложител:”Вектор инвест” ЕООД,
16.04.08,

“Закупуване на селскостопанска техника”, обработка на земя в землището на с.
Търнене, общ. Плевен,
възложител: Малинка Колева,
16.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”, обработка на земя в землището на
гр. Д. Митрополия,
възложител:”Ивапрес” ЕООД,
16.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”,
обработка на земя в землището на с. Врабево, общ. Троян,
възложител: Кооперация Зора,
16.04.08,
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: ЕТ “Свилен Петров”,
16.04.08,
“Регионално развитие” за училища
възложител: Община Кнежа,
17.04.08,
“Обществено обслужване къщи за гости” Община Априлци,
възложител: “Балкан ленд” Иво Владимиров Иванов, гр. София, Младост І
бл.45, ап.203,
“Жилищно строителство”, ПИ №016020, мест. “Милешко”, землище на с. Бели
Осъм, община Троян,
възложител: Свилен Борисов,
17.04.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №016066, мест. “Милешко”, землище на с. Бели
Осъм, община Троян,
възложител: Свилен Борисов,
17.04.08,
Финансиране, “Закупуване на земеделска техника”, гр. Угърчин,
възложител: ЕТ “Веси – Петър Цачев”,
17.04.08,
Финансиране, “Закупуване на земеделска техника”, с. Пелишат,
възложител: “Керчев и синове” ООД,
17.04.08,
Финансиране, “Закупуване на селскостопанска техника”, с. Александрово, общ.
Ловеч,
възложител: “Арве” ООД,
17.04.08,

“Изграждане на трошачно – промивно – пресевна инсталация на р. Искър”, ПИ
№100005, землище на с. Ореховица, общ. Д. Митрополия,
възложител: “Огнеупорни глини” АД,
18.04.08,
“Ремонт на образователната инфраструктура на територията на община
Летница”,
възложител: Община Летница,
18.04.08,
“Изграждане на дърводелска работилница”, ПИ №800073, землище на с.
Борима, община Троян,
възложител: ЕТ “Стенли Стелиян Минков”,
18.04.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №060052, мест. “Бряскова усойна”, землище на с.
Балабанско, община Троян,
възложител: Петко Панамски,
18.04.08,
“Семеен хотел и малък ресторант”, имот №501004, кв.52, с. Орешак, община
Троян,
възложител:Диан Димитров,
18.04.08,
“Контролно – диагностичен пункт без ремонт на двигатели”, ПИ №000075,
мест. “Край Селото”, землище на гр. Тръстеник, община Д. Митрополия,
възложител: Пенко Парашкевов,
21.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №132042, мест. “Суар”, землище на с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител: Николай Лилков,
21.04.08
“Жилищни сгради на Санта Мария”, ПИ №083027, мест. “Дебелщица”, землище
на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Санта Мария” ЕООД,
21.04.08,
“МВЕЦ Дерманци”, землище на с. Дерманци, общ. Луковит,
възложител: “Хидромид” ООД,
22.04.08,
“Закупуване на земеделска техника”, землище на с. Обнова, община Левски,
възложител: “Еко Виста” ООД,
22.04.08

“Закупуване на селскостопанска техника”, землище на с. Александрово, общ.
Ловеч,
възложител: “Алко – А – Во” ООД,
23.04.08,
“Изземване на наносни отложения от воден обект река Осъм”, землище на с.
Дойренци, общ. Ловеч,
възложител: “Хидробетон” ООД,
23.04.08,
“Изграждане на магазин от веригата Метро”, УПИ V-435, кв.604, гр. Плевен,
възложител: “Метро кеш енд кери България” ЕООД,
23.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”,
възложител: ЗКПТЗ “Златен клас”,
23.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”, с. Брест, община Гулянци,
възложител: “Агро – Бел 2001” ООД,
23.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”, с. Ореховица, с. Искър, с. Владиня,
гр. Тръстеник,
възложител: “Биотекс” ЕООД,
23.04.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”, с. Ореховица и гр. Тръстеник,
възложител: Кооперация “Слънце”,
23.04.08,
“ОПРР – Ремонт ОДЗ “Щастливо детство”, с. Кирчево, общ. Угърчин,
възложител: Община Угърчин,
23.04.08,
“Подобряване на образователната
възложител: община Левски,
24.04.08

инфроструктура

в

община

Левски”,

“Изграждане на 2 бр. резервоари за съхранение на сурово растително масло с
вместимост 2000 куб.м”,
възложител: “Олива” АД гр. Кнежа,
24.04.08,
“Закупуване на земеделска техника”, с. Владиня, общ. Ловеч,
възложител: ЕТ “Нешев – Г. Йочев”,
24.04.08
“Текущ ремонт на съществуваща улица”, с. Борима, общ. Троян,
възложител: Община Троян,

24.04.08
“Закупуване на земеделска техника”, с. Любеново, община Никопол,
възложител: “Албена Симеонова 1” ЕООД,
24.04.08
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: ЕТ “Георги Петров – ГАП 47”,
24.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ № 065244, 1мест. “Цанкарска усойна”, землище
на гр. Ябланица,
възложител: Любомир Станчев,
25.04.08
“Жилищни сгради”, ПИ № 122036, мест. “Стара Рибарица”, землище на с.
Рибарица,
възложител: Трифон Мишовски,
25.04.08
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: Иван Димитров, кооперация “Съгласие” с. Слатина,
25.04.08,
“Ремонт улица Сергей Румянцев”,
възложител: община Летница,
25.04.08
“Канализация на гр. Летница ул. Сливница” пр.13 (ОК 262-ОК 259),
възложител: община Летница,
25.04.08
“Канализация на гр. Летница ул. Стрелча” пр.12 (ОК 258-ОК 273), възложител:
община Летница,
25.04.08
“Ремонт на училища”,
възложител: община Априлци
29.04.08
“Жилищни сгради”, ПИ № 52218.765.4, мест. “Камъка”, землище на кв. Острец,
община Априлци,
възложител: Георги Петров, Варна,
29.04.08г,
“ТРАФОПОСТ”, УПИ ІІІ-4420, кв. 195, м. Сеновоза, гр. Троян,
възложител: “Хала ЕС” ООД , гр.Банкя,
29.04.08г,
Закупуване на земеделска техника”,
възложител: Бонка Попова, ЕТ”Бонка Попова”, гр. Д. Дъбник,

29.04.08г
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: “АЖД Агро” ЕООД, Димитър Мачуганов, гр. Летница,
29.04.08г,
“Разширение на площта за добив на мергелна глина в границите на
концесионната площ на кариера “Станчов връх” гр. Луковит,
възложител: “Успех АД - Вшинербергер” ЕООД Успех Луковит
30.04.07г,
“Жилищно строителство индивидуално”, ПИ № 951232 и 951321, мест. “Маркова
могила”, землище на Червен бряг,
възложител: Пламен Петров, гр Червен бряг,
30.04.08г,
“Изземване на наносни отложения от река Осъм”, в землището на с. Дойренци и
с. Деветаки, общ. Ловеч,
възложител: “Хидробетон” ООД,
30.04.08,
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни отпадни води в
община Тетевен”,
възложител: община Тетевен,
30.04.08,
“Изготвяне на технически проект за Подобряване и
инфраструктурата за питейни отпадни води в община Тетевен”,
възложител: община Тетевен,
30.04.08

развитие

на

“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: Генка Димашка,
30.04.08г,
“Жилищно строителство”, ПИ №85037, землище на с. Гложене, община
Тетевен,
възложител: “Български имоти – АГРО 98” ООД,
30.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №44092, землище на гр. Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД,
30.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №44093, землище на гр. Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД,
30.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №54314, землище на гр. Тетевен,

възложител: “Монсар” ООД,
30.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №44141, землище на гр. Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД,
30.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №48110, землище на гр. Тетевен,
възложител: Кирил Темелков,
30.04.08
“Жилищно строителство”, ПИ №48111, землище на гр. Тетевен,
възложител: Кирил Темелков,
30.04.08
“Приемно – предавателна станция на Вивател”, ПИ №69225.55.17, местността
“Челикарда”, землище на с. Стефаново, общ. Ловеч,
възложител: “БТК Мобайл” ЕООД,
30.04.08
“Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води в гр. Левски”,
възложител: Община Левски,
07.05.08
“Реконструкция външен водопровод от РШ с. Сопот до РШ с. Микре”,
възложител:Община Угърчин, (имат ст. по Сапард),
07.05.08
“Жилищно застрояване”, ПИ №055203, мест. “Атанашкото”, землище на гр.
Тетевен,
възложитгел: Цанка Лазарова,
08.05.08
“Закупуване на земеделска техника” за обработка на земеделска земя в
землищата на с. Асеновци, гр. Левски, гр. Летница, градище,
възложител: “Гея – 2004” ООД,
08.05.08
“Закупуване на земеделска техника” за обработка на земеделска земя в
землищата на гр. Славяново, с. Коиловци, гр. Пордим, с. Новачене, с. Асеново,
с. Бацова махала, с. Трънчовица,
възложител: “Земя 2003” ООД
08.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №133011, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Николай Лилков,
08.05.08

“МВЕЦ на река Каменица”, ПИ №056028, местността “Барата”, землище на с.
Бежаново, община Луковит,
възложител: ЕТ “Спас и Нели”,
20.11.07
“Добив на инертни материали от коритото на река Дунав” в близост до
остров Корабия, с. Загражден, община Гулянци,
възложител: “Скални материали” АД Русе
09.05.08
“Жилищно сграда”, ПИ №52218.239.1, кв. Видима, община Априлци,
възложител: Пенчо Пенчев
09.03.08
“Жилищно сграда с параклис”, ПИ №23621.29.84, мест. “Могилата”, землище
на с. Драшкова поляна, община Априлци,
възложител: Стефан Бейков
09.05.08
Финансиране, създаване на трайни насаждения – сливова овощна
градина в землището на с. Дерманци, община Луковит”
възложител: Борислав Радулов, гр. Тетевен,
10.05.08г
“Закупуване на земеделска техника”, землище на с. Беглеж,
възложител: Петко Петков
10.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.742.444, мест. “Орничето”, землище на
кв. Острец, общ. Априлци,
възложител: “ЕЙ Джей Ей Трейдинг” ЕООД,
10.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.628.154, мест. “Кръста Калн. Рад.
Лив.”, землище на гр. Априлци,
възложител: “Ермисленд” ООД,
10.05.08
“Хотелски комплекс”, ПИ №52218.628.157, мест. “Кръста Калн. Рад. Лив.”,
землище на гр. Априлци,
възложител: “Ермисленд” ООД, (има издадено решение за прец. Необх. От
ОВОС №124/2007)
10.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.628.158, мест. “Кръста Калн. Рад.
Лив.”, землище на гр. Априлци,
възложител: “Ермисленд” ООД, (има издадено решение за прец. Необх. От
ОВОС №122/2007)
10.05.08

“Жилищно строителство”, ПИ №52218.628.156, мест. “Кръста Калн. Рад.
Лив.”, землище на гр. Априлци,
възложител: Веселин Русев,
10.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.766.32, мест. “Присойка – Витанско 2”,
землище на гр. Априлци,
възложител: “Хитрова” ЕООД
10.05.08
“Обособяване на жилищна територия”, мест. “Равни рът”, землище на гр.
Троян, (има издадена решение за прец. Необх. От ЕО №5/2006),
възложител: Росен Радев
10.05.08
“Изграждане на път” за обособяване на жилищна територия”, мест. “Равни
рът”, землище на гр. Троян, (за жилищната територия има издадена решение
за прец. Необх. От ЕО №5/2006),
възложител: Росен Радев
10.05.08
“Кариера за мергел Томовото – І етап и парцеларен план за транспортна
инфраструктура”, има издадено Решение по ОВОС №5-6/2001г.,
възложител: “Плевенски цимент” АД,
10.05.08
“Ремонт на улична мрежа гр. Искър – ремонт на ул. “Христо Ботев”, гр.
Искър,
възложител: Община Искър
10.05.08
“Ваканционно селище язовир Сопот”, мест. “Калник”, с. Лесидрен,
възложител “Фарнекс” ООД
10.05.08
“Фабрика за производство на изкуствени катерачни стени”, ПИ №000284, мест.
“Бабичина”, гр. Летница,
възложител: “Уолтопия” ООД
13.10.06
“Автоцентър за разкомплектване на автомобили”, УПИ Х-10187, кв.2 а, гр.
Плевен,
възложител: Николай Тонов
12.05.08
“Подобряване на уличната мрежа в с. Еница – ул. “Ленин” и с. Бреница – ул.
“Иван Ангелов”,
община Кнежа,
12.05.08

“Закупуване на земеделска техника”, гр. Искър, гр. Д. Митрополия,
възложител: СПК “Единство 2004”,
12.05.08
“Изпълнение на първи етап на интегрален проект за водния цикъл на гр.
Троян”,
възложител: Община Троян
13.05.08
“Допълнително водоснабдяване с. Кулина вода от помпена станция с. Лозица”,
възложител: Община Белене
13.05.08
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебни корпуси и салони”, община Ч.
бряг,
възложител: Община Ч. бряг,
13.05.08
“Ремонт на ул. “Веселин Чунев”, с. Петокладенци”
възложител: Община Белене
13.05.08
“Кариера за добив на варовик”, ПИ №060013, землище на с. Крета, общ.
Гулянци,
възложител: община Гулянци
13.05.08
“Ваканционно селище – яз. Сопот”, землище на с. Лесидрен, общ. Угърчин на
“Фарнекс” ООД
13.05.08
“Склад за слънчоглед”, ПИ №228035, землище на гр. Д. Дъбник
възложител: “Златен лъч” ООД
14.05.08
“Крайпътен обслужващ преместваем обект за търговия с цветя и посадъчен
материал”, ПИ №028051, мест. “Ливадето”, земл. на с. Калейца, общ. Троян,
възложител: ЕТ “Иван Янчев – ЗЗ”
14.05.08
“Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ №014093, мест. “Енчевци”, земл. на с.
Гумощник, общ. Троян,
възложител: Илия Пейков
14.05.08
“Цех за производство на хидравлични цилиндри”, ПИ №014143, мест.
“Ливадата”, земл. на с. Орешак, общ. Троян,
възложител: Руми Сиракова и Васил Сираков

14.05.08
“Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ №014093, мест. “Енчевци”, земл. на с.
Гумощник, общ. Троян
възложител: Илия Пейков
14.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №73198.56.85 (056085), мест. “Бальовското”, земл. на
гр. Троян
възложител: Пламен Данчев
14.05.08
“Изграждане на временна стопанска постройка”, ПИ №73198.131.22, мест.
“Пречника”, землище на гр. Троян
възложител: Пенчо Вълчев
14.05.08
“Инсталация за оползотворяване на автомобилни гуми по метода на
пиролизата”, мест. “Ройнижа”, землище на гр. Троян
възложител: “КАМ” ООД
14.05.08
“Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Левски”, с подобект
водопроводи по ул. “Р. Княгиня”, “В. Априлов” и “П. Р. Славейков” между ОК
81, ОК 286, ОК 287, ОК 319 и ОК 401, гр. Левски
възложител: Община Левски
14.05.08
“Семеен хотел”, ПИ №52218.73.11, мест. “Келешевото”, землище на кв. Зла
река, гр. Априлци,
възложител: Женета Добрева
15.05.08
“Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Левски”, с подобект
водопроводи по ул. “Диммчо Дебелянов” между ОК 37 и ОК 288, гр. Левски,
възложител: Община Левски
15.05.08
“Основен ремонт на улична настилка и реконструкция на канализационна
мрежа по ул. “Цар Симеон” от ОК 410 до ОК 454, гр. Левски
възложител: Община Левски
15.05.08
“Основен ремонт на улична настилка и реконструкция водопроводна мрежа” на
ул. “Патриарх Евтимий” от ОК 471 до ОК 206, гр. Левски
възложител: Община Левски
15.05.08

“Реконструкция на вадопроводна мрежа на гр. Левски” с подобект водопровод
по ул. “Никола Вапцаров между ОК 82 и ОК 287 и по ул. “Княз Борис” между
ОК 131, ОК 194 и ОК 151”, гр. Левски,
възложител: Община Левски,
15.05.08
“Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Левски” с подобект
водопроводи по ул. “Шипка” между ОК 37, ОК 38, ОК 39, ОК 40, ОК 81 и ОК
82,
възложител: Община Левски,
15.05.08
“Изграждане на нов канализационен колектор по ул. “Цар Иван Асен ІІ” между
ОК 46, ОК 20 и ОК 24, гр. Левски,
възложител: Община Левски,
15.05.08
“Реконструкция на водопроводна мрежа от ОК 401 до ОК 454 – ул. “Цар
Симеон”, гр. Левски,
възложител: Община Левски,
15.05.08
“Зърнобаза със силозно стопанство”, УПИ ІІІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х, кв.68, гр. Д.
Митрополия,
възложител: “Митромак – 1” ЕООД,
15.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №101013, местността “Драгоманов дол”, землище на с.
Рибарица, община Тетевен,
възложител: Валерия Златева – Кръстева,
15.05.08
“Магазин и склад за промишлени стоки”, ПИ №020009, мест. “Доброданското”,
землище на с. Калейца, община Троян,
възложител: “Капитал груп” ООД
16.05.08
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: Георги Попов
16.05.08
“Изграждане на 2 броя силози”, ПИ №037038, мест. “Стопански двор”,
землище на с. Горни Дъбник, общ. Д. Дъбник,
възложител: “Агрокорект” ООД,
17.05.08
“Закупуване на самоходен грахокомбайн”, гр. Д. Дъбник,
възложител: ЕТ “Мирена 99 – Любомир Василев”
17.05.08

“Изграждане на жилищна сграда – вила”, ПИ №52218.231.4, мест. “Лъгът –
корията”, землище на гр. Априлци,
възложител: “Проджект” ООД,
17.05.08
“Изграждане на жилищна сграда – вила”, ПИ №52218.913.15, мест.
“Стругарски лъки”, землище на гр. Априлци,
възложител: Иван Урумов,
17.05.08
“Изграждане на вилни сгради – бунгала”, ПИ №73014, мест. “Райково”,
землище на с. Чифлик, община Троян,
възложител: Огнян Македонски,
17.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №034105, местността “Липака”, землище на кв. Зла
река, община Априлци,
възложител: Ружка Балакова,
04.09.07
“Жилищна сграда”, ПИ №006006, местността “Драгановото”, землище на гр.
Априлци,
възложител: “Проджект” ООД,
04.09.07
“Жилищна сграда”, ПИ №161030, местността “Пандуците брега”, землище на
кв. Видима, общ. Априлци,
възложител: “Проджект” ООД,
04.09.07
“Ремонт на дърводелска работилница и построяване на офис и изложбена зала”,
ПИ №73198.509.261, землище на гр. Троян,
възложител: ЕТ “Златко Младенов 94”
19.05.08
“Изграждане на фотоволтаична централа”, ПИ №076028, мест. “Гоев кат”,
землище на гр. Ябланица,
възложител: Даниел Данов,
19.05.08
“Ликвидиране на нерегламентирани сметища, находящи се на територията на с.
Врабево, общ. Троян”,
възложител: Кмет на с. Врабево,
19.05.08
“Добив на речна баластра от динамичните наноси в река Осъм”, имот №65,
мест. “Юртлука”, землище на с. Йоглав, общ. Ловеч,
възложител: “Агромехсервиз” ООД,
20.05.08

“Изграждане на предпазна стоманобетонова стена към река Осъм”, УПИ №40,
п. “Кантона Гарата”, землище на с. Добродан, община Троян,
възложител: “Ленокс Фроузън Фрутс” ООД,
20.05.08
“Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Левски” с подобект водопроводи
по улици …..,
възложител: община Левски,
21.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №110006, мест. “Радьовото”, земл. ня с. Голяма
Желязна, общ. Троян,
възложител: Камен Дачев,
21.05.08
“Изграждане на една фотоволтаична инсталация”, ПИ №52218.79.65, мест.
“Дунавска воденица – Лъгът”, землище на гр. Априлци,
възложител: “Р-Плюс” ЕООД,
21.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.262.47, мест. “Пандуците – брега”, землище на
гр. Априлци,
възложител: Полина Пеева, Ивайло Ангелов,
21.05.08
“Хотелски комплекс”, ПИ №012003, мест. “Брязово – Дряна”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “ИКАР-В-04” АД,
22.05.08
“Изграждане на подход и строителна площадка, необходими за достъп на
механизация до железопътната линия, където ще се укрепва пропадналият
насип”, междугарието Морава – Левски по 24-та ж.п. линия,
възложител: Железопътна станция Плевен,
23.05.08
“Създаване на трайни насаждения от Арония”, землище на с. Радомирци, общ.
Червен бряг,
възложител: ЗП Борис Петков, гр. Плевен,
23.05.08
“Производство на култивирана печурка”, землище на с. Чавдарци,
възложител: Милен Иванов,
23.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №044131, местността “Свидова”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: Димитър Василев,
26.05.08

“Предприятие за производство на керамични изделия – 350 т/ден”, ПИ
№228004, мест. “Мерата”, землище на гр. Червен бряг,
възложител: “Терра 2000” ООД,
26.05.08
“Преустройство на част от стопанска сграда в керамично ателие”, УПИ І – 1044,
кв.238, гр. Троян,
възложител: Милен Георгиев,
26.05.08
“Изграждане на производствена база – работилница за керамични изделия и
складова база”, ПИ №73198.13.39, местността “Орешака”, землище на гр. Троян,
възложител: Калчо Калев,
26.05.08
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.134.57, кв. Видима, гр. Априлци,
възложител: Емил Дълбоков,
26.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.860.3, мест. “Попска рътлина”, землище
на гр. Априлци,
възложител: Добрил Добрев и Снежанка Добрева,
26.05.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.593.15, мест. “Дръндьовци Юрта”,
землище на гр. Априлци,
възложител: “Иво Петров – Архитекти” ООД,
26.05.08
“Предприятие за производство, търговия и окомплектовка на риболовни
принадлежности”, УПИ ІІ-646, кв.1, гр. Летница,
възложител: “Джованни Бетти” ЕООД, гр. Летница,
26.05.08
“Къщи за гости”, ПИ №№52218.661.4 и 52218.661.14, мест. “Радина Ливада”,
землище на гр. Априлци,
възложител: “Балкан Ленд” ЕООД гр. София,
27.05.08
“Жилищно застрояване и обществено обслужване”, ПИ №73198.79.8, мест.
“Беликов рът”, землище на гр. Троян,
възложител: “Бовест ауто” ООД, Троян,
28.05.08
“Къща за туризъм”, ПИ №178027, мест. “Лъката”, земл. на с. Терзийско, общ.
Троян,
възложител: Милко Даскалов, Троян,
28.05.08

“Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Летница”,
възложител: Община Летница,
28.05.08
“Почистване коритото на река Бели Осъм”, гр. Троян,
възложител: Росен Радев, с. Голяма Желязна,
28.05.08
“Реконструкция на покрив и преустройство на стопанска сграда в гатерен цех”,
парцел ХVІ, УПИ І – 276, с. Калейца, община Троян,
възложител: ЕТ “Лес Инвест – Антон Димитров” гр. Троян,
29.05.08
“Площадка за изкупуване на ПЧЦМ”, УПИ ІV-381, кв.21, с. Дойренци, общ.
Ловеч,
възложител: “Еф ай ресайклинг” ООД Ловеч,
30.05.08
“Извеждане на сеч 15 %”, ПИ №133009, с. Борима, общ. Троян,
възложител: Хатидже Палаз Варна,
30.05.08
“Изграждане на МВЕЦ на река Искър” при с. Чомаковци, общ. Червен бряг,
възложител: “Искър 2004” АД, гр. Враца,
02.06.08
“Сградна газова инсталация” към Дирекция за социално подпомагане гр. Кнежа,
възложител: Ваня Бърковска – Директор Дирекция социално подпомагане, гр.
Кнежа,
02.06.08
“Предприятие за преработка на странични животински продукти,
непредназначени за човешка консумация”, община Угърчин, комп. МОСВ
възложител: “Национална ветеринаромедицинска служба”, гр. София,
01.06.07
“Жилищен комплекс”, ПИ №083026, мест. “Дебелщица”, земл. на с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител:”Санта Мария” ЕООД, гр. Бургас,
09.05.07
“Поставяне на дървена сглобяема къща” в ПИ №72254.246.7, мест. “Костица”,
землище на с. Тепава, общ. Ловеч,
възложител: Калин Огнянов гр. Плевен,
04.06.08
“Основен ремонт на пътна настилка на ул. “Ал. Стамболийски” от ОК 152 до
ОК 105 гр. Левски” по програма Сапард,
възложител: община Левски,

04.06.08
“Отнемане на наносни отложения от динамичните запаси на река Видима”, имот
№52218.512.214, кв. Зла река,
възложител: община Априлци,
05.06.08
“Добив на инертни материали от коритото на река Видима”в участък под кв. Зла
река,
възложител: “СТ Вълев” ЕООД, гр. Троян,
05.06.08
“Жилищна сграда”, ПИ №43952.5371.384 и 43952.5371.385, мест. “Синан тепе”,
землище на гр. Троян,
възложител: Валентин Шейтанов, гр. Ловеч,
06.06.08
“Склад за пакетирани строителни материали – фаянсови плочи и теракотни
плочи”, ПИ №111009, местността “Опанско”, землище на гр. Д. Митрополия,
възложител: “Б и Е” ООД гр. Долна Митрополия,
09.06.08
“Ремонт на улица ОК 40-ОК 37-ОК 35-ОК 58 в гр. Пордим” І-ви етап, участък
ОК 55 до ОК 58”,
възложител: община Пордим,
06.06.08
“Обособяване на жилищен имот”, ПИ №№73198.86.17 и 73198.86.16, мест.
“Чолашкото”, землище на гр. Троян,
възложител: Янита Радева чрез пълномощник Росен Радев, с. Голяма Желязна,
общ. Троян,
10.06.08
“Обособяване на 22 жилищени имоти за еднофамилни къщи, три за
селскостопански нужди и един за обществено обслужване”, ПИ №№016046,
016048, 016049, 016050, 016051, 016052, 016054, 016055, 016056, 016061, мест.
“Ливадето”, землище на с. Белиш, община Троян,
възложител: Росен Радев, с. Голяма Желязна, общ. Троян,
10.06.08
“Закупуване на земеделска техника”, в землището на гр. Кнежа,
възложител: Кооперация “Зора” гр. Кнежа,
10.06.08
“Отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса, събиране,
временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба МПС, излязло от
употреба електронно и електрическо оборудване и оловни акумулатори и
батерии”, ПИ №042058, мест. “Гургулица”, землище на гр. Ябланица,
възложител: “Кестен – 2007” ООД, гр. Тетевен,
10.06.08

“Изграждане на 3 бр. МВЕЦ на воден обект р. Вит с цел добив на
електроенергия на територията на общините Гулянци и Долна Митрополия,
област Плевен,
възложител: “ВЕЦ” ООД гр. София,
21.04.08
“Добив на речна баластра от динамичните запаси на река Вит” в землището на
с. Дерманци,
възложител: “Еврокварц МВ” ООД, гр. Плевен,
11.06.08
“Реконструкция на училищни сгради в гр. Д.Митрополия и гр. Тръстеник,
възложител: Община Д.Митрополия Александър Печеняков,
11.06.08г
“Рехабилитация на път ІV-11828 гр. Д.Митрополия – с. Горна Митрополия,
възложител: Община Д.Митрополия Александър Печеняков,
11.06.08г
“Жилищен комплекс “Простор” ,
възложител: “Простор” ООД гр. Плевен,
11.06.08г
“Мостово съоръжение”, ПИ №118018, мест. “Черна река”, землище на с.
Рибарица, община Тетевен,
възложител: Генка Павлова гр. Пловдив,
12.06.08
“Закупуване на селскостопанска техника”, землище на с. Вълчитрън, община
Пордим,
възложител: “Агробилд 2007” ЕООД, гр. Плевен,
12.06.08
“Разпределителен газопровод”, в рамките на полски пътища в землищата на
община Д. Дъбник и община Плевен,
възложител: “газинженеринг” ООД, гр. Долни Дъбник,
13.06.08
“Газозарядна станция за природен газ”, ПИ №246046, землище на гр. Д. Дъбник,
възложител: “Таси” ООД, гр. Долни Дъбник,
13.06.08
“Проектиране и изграждане на източен обходен път на гр. Плевен”, искана доп.
инфо в срок до 27.06.08,
възложител: Директор на ОПУ – Плевен,
16.06.08

“Голф игрище и обществено – обслужващ комплекс” в ПИ №№249004, 250003,
мест. Бяло поле” и ПИ №244003, мест. “Куклите”, землище на гр. Луковит,
възложител: “Манхатън Пропърти” ЕООД, гр. София, искане за допълване на
ДОВОС със срок до 10.07.08,
16.06.08
“Закупуване на земеделска техника”, землище на с. Долни Луковит, община
Искър,
възложител: ЗКПУ “Надежда”, с. Д. Луковит,
16.06.08
“Закупуване на земеделска техника”, землище на с. Долни Луковит, община
Искър,
възложител: Дамян Дамянов, гр. Ч. бряг,
16.06.08
“Закупуване на земеделска техника”, землище на гр. Искър, община Искър,
възложител: Альоша Туфешки, гр. Искър,
16.06.08
“Закупуване на земеделска техника”, землище на с. Писарово, община Искър,
възложител: ЗКПУ “Златен клас”, с. Писарово,
16.06.08
“Жилищна сграда”, УПИ І-11, кв.147, с. Рибарица,
възложител: Мариян Маринов и Даниела Джокич, гр. Бургас,
16.06.08
“Дърводелски цех и складове”, ПИ №230005, земл. на с. Черни Осъм, общ.
Троян,
възложител: Милчо Тончев, с. Черни Осъм,
16.06.08
“Строителство”, ПИ №26011, землище на с. Баховица,
възложител: “Аговци” ООД с. Баховица,
16.06.08
“Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от
находище “Гечовското”, землище на с. Бежаново, общ. Луковит,
възложител: “АСС Инженеринг” ООД,
25.02.08
“Изграждане на производствена площадка за производство на бетонови
разтвори, складиране и съхранение на строителни материали” в гр. Априлци,
обл. Ловеч,
възложител: “БИТАН” ЕООД, гр. Севлиево,
17.06.08г.

“Добив на речна баластра от динамичните наноси в река Осъм”, имот №65, мест.
“Юртлука”, землище на с. Йоглав, общ. Ловеч,
възложител: “Агромехсервиз” ООД,
20.05.08
“Ремонт на път PVN 1186 – Садовец – Телиш (до границата с община Червен
бряг) – участък от км 21+000 до км 27+150”,
възложител: Община Долни Дъбник,
17.06.08г.
“Ремонт на път PVN 2062 – Долни Дъбник – пресичане с път ІІІ-305 – участък от
км 0+900 до км 3+000”,
възложител: Община Долни Дъбник,
17.06.08г.
“Ремонт на път PVN 2061 – Долни Дъбник – Градина– участък от км 0+850 до км
6+880”,
възложител: Община Долни Дъбник,
17.06.08г.
“Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали”, в ПИ №1112, кв.62 в землището на с. Новачене, общ. Никопол,
възложител: Пламен Петков Мичев, гр. Свищов, обл. В. Търново,
17.06.08
“Гробище за стари автомобили и продажби на авточасти втора употреба” в ПИ
№251008, мест. “Хумника”, в земл. гр. Луковит, обл. Ловеч,
възложител: ЕТ “Джоли Карт – Георги Георгиев”, гр. Луковит,
17.06.08,
“Изграждане на една еднофамилна жилищна сграда в ПИ №054288, земл. гр.
Тетевен”,
възложител: Георги Христов Цървулков, гр. Плевен, ул. “Г. Бенковски” 52,
17.06.08
“Изграждане на една еднофамилна жилищна сграда за собствени нужди” в ПИ
№054291 в земл. гр. Тетевен,
възложител: радислав Симеонов Братанов, гр. Плевен,
17.06.08
“Ваканционно селище” ПИ №097077 местн. “Миревското”, гр. Троян, обл.
Ловеч,
възложител: Красимир Василев Кирилов, гр. София, кв. Банишора,
ул.“Варна”№68,
17.06.08
“Жилищно строителство с височина до 10 м и обществено обслужване”, в ПИ
№098013 в мест. местн. “Миревското”, гр. Троян, обл. Ловеч,
възложител: Красимир Василев Кирилов, гр. София, кв. Банишора, ул.
“Варна”№68,

17.06.08
“Изграждане на ваканционно селище” в ПИ №031043 в местн. “Гръцки колиби”
с. Г. Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч,
възложител: Ивайло Цветков Мартинов и Борислав Цветков Мартинов, гр.
София, ул. “Гео Милев” 45,
17.06.08г.
“Изграждане на ваканционно селище” в ПИ №031041 в местн. “Гръцки колиби”
с. Г. Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч,
възложител: Михаил Радков Попов, гр. София, жк. “Дианабад” бл.56,
17.06.08г
“Изграждане на складова база” в ПИ №017058 земл. с. Калейца, общ. Троян, обл.
Ловеч,
възложител: Александър Николаев Николов, София ,жк “Надежда” бл.304,
17.06.08г
“Изграждане на ваканционно селище в с. Рибарица”, имоти №156051 и 156052,
местн. “Старчов дол”, земл. с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Нина Радославова Димитрова, гр. София, жк “Младост”2,
18.06.08
“Изграждане на инсталации за оборотен цикъл на охлаждащи води в “Спарки
Елтос” АД, гр. Ловеч”,
възложител: “Спарки Елтос” АД,
18.06.08
“Изграждане на жилищна сграда на 2 етажа с площ 150 кв.м.” в земл. на с.
Рибарица, ПИ №147023,
възложител: Марин Тодоров Василев, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч,
19.06.08
“Реконструкцея и ремонт на читалища: “Никола Й. Вапцаров” – гр. Червен бряг,
“Митко Лаков” – с. Чомаковци, “В. Левски” – с. Глава, “Хр. Ботев” – с. Горник,
“Ас. Златаров” – с. Сухарче, “Развитие” – с. Телиш, “Огняна” – с. Радомирци,
“В. Христов” – с. рупци и “Тодор Попов” – с. Реселец”,
възлогител: Община Червен бряг,
19.06.08
“Изграждане на жилищни сгради”, ПИ №52218.706.426, мест. “Пазд. Ливади –
Рътът”, землище на гр. Апрелци,
възложител: Людмил Гагов гр. Варна,
20.06.08
“Изграждане на жилищни сгради”, ПИ №52218.706.425, мест. “Пазд. Ливади –
Рътът”, землище на гр. Апрелци,
възложител: Милен Матеев гр. Тетевен,
20.06.08,

“Пункт за изкупуване, транспорт и временно съхранение на ОЧЦМ”, УПИ ІХ262, кв.37, с. Дерманци, общ. Луковит,
възложител: Димитър Димитров с. Дерманци,
20.06.08
“Рехабилитация на път ІV-то класна пътна мрежа в община Червен бряг”,
възложител: Община Червен бряг,
20.06.08
“Реконструкция на път”, общински път гр. Троян-с.Балабанско-с. Терзийско,
възложител: община Троян,
24.06.08
“Жилищна сграда”, ПИ №43952.510.135, мест. “Печковец”, землище на гр.
Ловеч,
възложител: Ангелина Шишкова гр. Ловеч,
24.06.08
“Жилищна сграда”, ПИ №№43952.519.160 и 43952.519.161, мест. “Липака”, земл.
на гр. Ловеч,
възложител: Здравко Христов гр. Ловеч,
24.06.08
“2 бр. жилищни сгради, 4 бр. гаражи със склад за автомобилни части и офиси”,
ПИ №№43952.521.568 и 43952.521.856, мест. “Бабаковец”, земл. на гр. Ловеч,
възложител: “Бултранспорт” ООД гр. Ловеч,
24.06.08,
“База за търговия със скални материали с административно обслужваща сграда”,
ПИ №43952.70.19, кв.56 и ПИ №№43952.501.25 и 43952.501.26, мест.
“Поленките”, земл. на гр. Ловеч,
възложител: “Реолит 2000” ЕООД гр. Ловеч,
24.06.08
“Временна стопанска сграда за отглеждане на плодове и зеленчуци”, ПИ
№032470, мест. “Църовско”, земл. на с. Бели Осъм, общ. Троян,
възложител: Красимир Симеонов гр. Плевен,
24.06.08
“Закупуване на земеделска техника”, общ. Д. Дъбник,
възложител: ЕТ “Транс експрес – Мирослав Гешев”, гр. Д. Дъбник,
24.06.08,
“Закупуване на селскостопанска техника”, с. Сухаче,
възложител: ЗП Иван Иванов с. Сухаче, общ. Ч. бряг,
23.06.08,
“Закупуване на земеделска техника”, с. Садовец,
възложител: ЕТ “Павлина Дилчева” с. Садовец, общ. Д. Дъбник,
23.06.08,

“Супермаркет с магазини, цех за преработка на месо до 2 т/ден и цех за
сладкарски изделия”, УПИ Х-12705, кв.711 по плана на ж.к. Сторгозия, гр.
Плевен,
възложител: “Роко Бароко” ООД гр. Плевен,
25.06.08,
“Жилищна сграда и обществено обслужване”, ПИ №52218.79.63, мест. “Дун.
воденица/лъгът”, земл. на гр. Априлци,
възложител: Ивайло Василев с. Дълбок дол,
25.06.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №070058, мест. “Старо бранище”, земл. на с. Старо
село, общ. Троян,
възложител: Юлиян Данчев гр. София,
25.06.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №040046, мест. “Плачи орехче”, земл. на с.
Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Георги Грозев гр. София,
25.06.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №045115, мест. “Лозанска лъка”, земл. на с.
Орешак, общ. Троян,
възложител: Милена Димова гр. София,
25.06.08,
“Ремонт на образователна инфраструктура” в община Троян,
възложител: Община Троян,
26.06.08,
“Ремонт на пътища от общинска пътна мрежа”, община Летница,
възложител: Община Летница,
26.06.08,
“Приемно предавателна станция”, ПИ №002075, мест. “Кръста”, землище на с.
Бабинци, общ. Тетевен,
възложител: “БТК Мобайл” ЕООД гр. София,
25.06.08,
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, ул. Индустриална”, по
плана на гр. Гулянци,
възложител: “Феникс инверс” ООД гр. Ловеч,
26.06.08,
“Търговски комплекс-бензиностанция и газстанция”, ПИ №134007, мест. “До
гробищата”, земл. на с. Български извор, общ. Тетевен,
възложител: “Лукойл България” ЕООД гр. София,
26.06.08

“Добив на речна баластра”, на 1600 м. южно от моста на с. Чомаковци, мест.
“Лъката”, землище на с. Чомаковци и с. Горник, общ. Червен бряг,
възложител: “Дани кварц” ООД гр. Челвен бряг,
27.06.08

“Жилищна сграда”, ПИ №43952.521.523, мест. “Бабаковец”, земл. на гр.
Ловеч,
възложител: Мария Иванова гр. Ловеч,
27.06.08,
“Програма за опазване на ОС и Програма за управление на отпадъците” на
община Априлци,
възложител: Община Априлци,
30.06.08,
“Изграждане на бетонов център за производство на бетонови строителни смеси”,
ПИ №734079, мест. “Мерата”, земл. На гр. Кнежа,
възложител: “Боев М3С” ЕООД гр. София,
30.06.08,
“Интегриран проект за подобряване на водния сектор на община Луковит”,
възложител: Общино Луковит,
30.06.08
ЮЛИ
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.253.56, мест. “Стругът-Къневци”, землище на
гр. Априлци,
възложител: “Проджект” ООД гр. Варна,
01.07.08
“Ваканционно селище”, ПИ №009121, мест. “Калник”, землище на с. Лесидрен,
община Угърчин,
възложител: “КП България” ООД гр. София,
01.07.08,
“Закупуване на земеделска техника” за обработка на земеделска земя в земл. на
с. Слатина, с. Горан и с. Владиня,
възложител: ЕТ “Ивас-99 Асен Иванов” с. Слатина,
01.07.08,
“Строителство на хотел, магазини, складове и паркинг”, ПИ №000006, мест. “Я
баир”, землище на с. Татари, общ. Белене,
възложител: Мариана Славова гр. Плевен и Васил Шопов гр. София, 02.07.08
“Сграда за производствена и складова дейност”, ПИ №000878, мест. “Горната
могила”, землище на гр. Белене,
възложител: “Елит Комерс” ЕООД гр. Велико Търново,
02.07.08,

“Автоработилница с камера за боядисване”, УПИ ІІ-506 и УПИ ІІІ-506, кв.30, гр.
Славяново,
възложител: Исмаил Юсеинов гр. Плевен,
03.07.08,
“Направа на навес към лятна градина на ресторант “Двете сърнета”, парк
“Кайлъка” гр. Плевен,
възложител: “Стоянов и синове” ЕООД гр. Плевен,
04.07.08,
“Жилищно строителство-вила и мазе”, ПИ №02302.800.26, мест. “Алдишки рът”,
землище на с. Балабанско, общ. Троян,
възложител: Цветан Пенчев гр. Троян,
07.07.08,
“Склад за пакетирани хранителни стоки”, ПИ №048025, мест. “Акчара”, земл. на
гр. Плевен,
възложител: Мария Ватовска гр. Плевен,
07.07.08,
“Изграждане на МВЕЦ Чомаковци”, землища на с. Чомаковци и с. Горник, общ.
Червен бряг,
възложител: “МВЕЦ Чомаковци” ООД гр. София,
07.07.08,
“Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър” в
местността “Пладнището”, на 3700 м. северно от стопанския двор на гр. Искър,
община Искър,
възложител: ЕТ “ИВА-Пламен Атанасов” с. Бръшляница,
07.07.08,
“Микро предприятие за производство на опъковъчни маси в денталната област”,
ПИ №000286, землище на с. Румянцево, община Луковит,
възложител: “Вако” ООД с. Румянцево,
08.07.08,
“Закупуване на земеделска техника за обработка на земеделска земя”, община
Летница,
възложител: ЗП “Христо Христов” гр. Ловеч,
08.07.08,
“Жилищни сгради”
възложител: Санта Мария ПИ 083027 местността “Дебелщица”, землището на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
06.06.08г,
“Жилищно строителство”, ПИ №054306, мест. “Върбака”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: Михаил Йотов гр. Луковит,

09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №054307, мест. “Върбака”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: Михаил Йотов гр. Луковит,
09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №159027, мест. “Костина”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Михаил Йотов гр. Луковит,
09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №156029, мест. “Старчов дол”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Михаил Йотов гр. Луковит,
09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №155005, мест. “Рибарица”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Вико – Слав – Инвест” ООД гр. Луковит,
09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №155018, мест. “Рибарица”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Вико – Слав – Инвест” ООД гр. Луковит,
09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №187027, мест. “Полиците”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Михаил Йотов Луковит,
09.07.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №159029, мест. “Костина”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Михаил Йотов Луковит,
09.07.08,
“Добив на речна баластра от река Вит”, в землищата на с. Дисевица и с. Ясен,
община Плевен,
възложител: ЕТ “Архстрой – Радослав Братованов” гр. Плевен,
09.07.08,
“Санаториален възстановителен комплекс за следоперативен престой на
сърдечно и белодробно болни с индивидуален режим и интегриран старчески
дом с хотелска част”, ПИ №000595, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Никми” АД гр. София,
09.07.08,

“Заведение за хранене Ресторант Воденицата”, ПИ №244066, мест. “Стара
Рибарица”, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Никми” АД гр. София,
09.07.08,
“Изграждане на локална ПСОВ”, ПИ №129043, мест. “Стара Рибарица”, земл. на
с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Орхание 1” ООД гр. Ботевград,
09.07.08,
“Санаториален възстановителен комплекс за следоперативен престой на
сърдечно и белодробно болни с индивидуален режим и интегриран старчески
дом с хотелска част”, ПИ №241106, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Никми” АД гр. София,
09.07.08
“Жилищно строителство (семеен хотел с 10 двойни стаи и 8 паркоместа”, ПИ
№№52218.134.43 и 52218.134.42, землище на гр. Априлци,
възложител: Найден Найденов гр. Козлодуй, вх.№3085/10.07.08,
10.07.08
“Краткосрочно – постепенна сеч, осеменителна и осветлителна фази 40%”,
землище на с. Дълбок Дол, община Троян,
възложетел: Иван Лалев, гр. Троян,
08.07.08
“Подобряване на болничната инфраструктура на “СБАЛББ – Троян”, гр. Троян,
ул. “В. Левски” №252,
възложител: “СБАЛББ – Троян” ЕООД,
11.07.08,
“Семеен хотел” - 20 стаи, с. Черни Осъм, махала “Стойновска”
възложител “Иван и исие 46” ЕООД с. Черни Осъм,
14.07.08г,
Жилищна сграда в ПИ №52218.253.40, местността “Големият рът”, гр. Априлци,
обл. Ловеч
Възложител: Евгения Кочева Караджова- Иванова,
14.07.08г,
“Комплексен инвестиционен проект за свинеферма за разплод, отглеждане и
угояване до 2000 бр. свине”,
възложител: ”Кючукови” ЕООД, Драшкова поляна, Контрол решение ОВОС
15.07.08г
“Жилищна сграда”, на изгоряла съществуваща сграда, ПИ №129040, мест.“Стара
Рибарица”, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Цветелин Пеев Ябланица,
16.07.08,

МВЕЦ Реселец на р. Искър, мощност 3595 kW съществуващо водохващане на
напоителен канал, в землището на с. Реселец, общ. Чбряг,
възложител: “НОРД- ЕЛ “ООД,
17.07.08г,
Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, землището на гр.
Луковит,
възложител: Антонио Антонов гр. Луковит
18.07.08г,

” Изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Челвен бряг”
възложител: “Черноморска технологична компания
18.07.08г,
“Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав при Беленски
острови”,
възложител: “Дунав Автотранспорт” ЕООД,
21.07.08г
“Временна селскостопанска постройка с помещение за живеене до 35 кв.м.”в
имот № 800.26, с. Балабанско, община Троян,
21.07.08
“Изграждане на жилищна сграда” в ПИ 018065, местността “Лъжето”
възложител: Маргарита Тодорова и Тодор Тодоров
22.07.08г,
“Модернизиране на леярен цех за производство на Mg и Al отливки”,
възложител: “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч,
23.07.08г,
“Преустройство на съществуваща сграда в цех за мебели”,
възложител: ““Алфа – Трейд” ЕООД, гр. Троян,
23.07.08г
”Ваканционен комплекс” ,в У ПИ І-41, 42 , на площ 0,443 дка,местността
“Крайни дял”, землище с. Чифлик, община Троян,
възложител Таня драганова драганова ,“Одисей строй” оод гр.
Варна,ул.”Козлодуй” № 27, ап. 29,
24.07.08г
“Преустройство на бл.4 на Общинска болница Червен бряг в център за
социални услуги”
възложител:община Червен бряг,
23.07.08г
“Изпълнение на енергоспестяващи мероприятия на Административна сграда и
ПТ База на Плевен инженеринг АД”,

възложител: Георги Петров, изп. Директор на Плевен инженеринг”Плевен,
ж.к. Сторгозия,
23.07.08г
“Оформяне на еклогични кътове”,
възложител: Община Александрово,
23.07.08г
“Изграждане на GSM базова станция”,
възложител: Мобилтел ЕАД,
24.07.08г,
“Изграждане на сграда” в ПИ № 054195, в землището на Тетевен / 0.5 дка/,
възложител:Веселин Георгиев,
25.07.08г,
“Изграждане на ветропарк” в ПИ № 237009, 206013, 096014, 102008, 102020,
273007, 274032, 105006, 206014 в местността “ПЕРИ”, землището нас.
Милковица, общ. Гулянци,
възложител: “Елба Енержи” АД, гр. Ловеч,
25.07008г,
“Къщи за гости” в ПИ № 52218.198.105, гр. Априлци,
възложител: “Поптленд”ЕООД гр. Априлци,
25.07.08г,
“Къщи за гости” в ПИ № 52218.198.104, гр. Априлци,
възложител: “Монтрейд” ООД гр. Априлци,
25.07.08г,
Изграждане на три едноетажни еднофамилни къщи в ПИ055203, землището на
гр. Тетевен,
28.07-08г
“Изграждане на фотоволтаична централа” с мощност 5 MW в ПИ № 291006 на
152,335 дка в землището на с. Милковица, общ. Гулянци,
възложител: община Гулянци,
2507.08г,
“Изграждане на 2 бр. ветрогенератори” в ПИ № 68045.147.13 и 68045.144.5 в
землището на Сомовит, общ. Гулянци,
възложител Велга ООД гр. ООД,гр. Ловеч,
2507.08г,
“Селскоктопанска постройка” в ПИ № 73198.165.8 в землището на гр.Тржан,
възложител Тончо Владевски, гр. Троан,
28.07.08г ,
“Съществуващ обект – животновъден обект – кравеферма” УПИ ІІІ-1071, кв. 72
по плана с.Горна Митрополия,

възложител: -зиемеделски производител – Георги Й.олов
“Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г,
28.07.08г,
“Съществуващ обект – животновъден обект – кравеферма” УПИ ІІІ-1071, кв. 72
по плана с.Горна Митрополия,
възложител: -зиемеделски производител – Георги Й.олов,
29.07.08г
Модернизация на предприятие за производство на свине и привеждането му в
съответствие с Европейските изисквания +
възложител: “НЮ Партнърс” ЕООД гр. София ,
29.07.08г,
“Добив на речна баластра” от р. Вит, с. Дерманци, общ. Луковит,
възложител: “Еврокварц- М.В.” ЕООД, гр. Плевен,
29.07.08г
“Изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк”, гр. Ябланица, местност
“Гоев кат”,ПИ №076064 ,
възложител: Мария Данова – гр. Тетевен, ул. “Иван Вазов” №66
Тетевен за предстоящо строителство от
възложител: “Марина дор” ЕООД гр. София,
30.07.08 г.,
“Ниско етажно жилищно строителство” гр. Априлци, ПИ №52218.651.12,
възложител: Емил Дълбоков, гр. Плевен, Ул. “Катя Попова” №5.,
30.07.08г. ,
“Построяване на временна селскостопанска постройка до 35 кв. м.”ПИ №
73198.23.96, Дрянова махала, гр. Троян,
възложител: Теодора Спасова и Стелиян Спасов, гр. Троян, ул. “В. Левски”
№281,
30.07.08 г. ,
“Инсталация за производство на биогориво” в УПИ XIX – 102 и УПИ XX – 102,
кв.6, с. Рупци,
възожител:“Ива ТЕХ - 10” ООД, с. Рупци, общ. Червен Бряг,
31.07.08 г.,
”Преустройство на кланица, летен обор и двойна кантарна будка в дърводелски
??? комплекс, УПИ І-5300, кв. 332, гр. Троян,
възложител: ЕТ”Цветомир Топалов” гр. Троян
31.07.08 г.,
“Изграждане на МВЕЦ Чомаковци-1” с. Чомаковци, общ. Червен Бряг,
възложител “НОРД – ЕЛ” ООД гр. Враца, ул. “Г. С. Раковски” №41,
31.07.08,

“Добив на речна баластра от динамичните запаси на р. Вит в землището на с.
Дерчанци”
възложител: “Тераник” АД гр. Никопол,
01.08.08г,
“Изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк” от 300 квт, ПИ
№076028????, мест. “Гоев кат”, землище на гр. Ябланица,
възложител: Мария Данов,
19.05.08,
“Преустройство на фурна в производствен цех за екобрикети от биомаса”,
парцел ІІІ 600, кв. 58 по плана на с. Телиш, общ. Черван бряг,
възложител: ЕТ “Фобос-Цветан Василев” гр. Плевен,
04.08.08,
“Реновация на училище Хр. Ботев в с. Загражден в Зелено училище – пътека към
природата път към себепознанието”,
възложител: Община Гулянци,
04.08.08,
“Почистване коритото на р. Дъбнишка бара” в границите на с. Горни Дъбник,
възложител: Община Долни Дъбник,
05.08.08,
“Автоработилница” в УПИ ІV-256, стр.кв.9, с. Брестовец, община Плевен,
възложител: Антон Николов с. Брестовец,
05.08.08,
“Изграждане на селскостопанска постройка до 35 кв.м.”, ПИ №060020, мест.
“Брашов път”, земл. на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Теодора Михайлова гр. София,
06.08.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №070100, мест. “Старо бранище”, земл. на с.
Старо село, общ. Троян,
възложител: Йордан Иванов гр. София,
06.08.08,
«Преустройство на съществуваща промишлена сграда в дърводелска
работилница за производство на мебели», имот №73198.506.621, парцел І, кв.
118 А по регулац. план на гр. Троян,
възложител: «Елма 13» ООД гр. Троян,
06.08-08,
«Изграждане на временна стопанска постройска със стаи за обитаване», ПИ
№160021, мест. «Раждавец», земл. на с. Терзийско, общ. Троян,
възложител: Стоян Стоянов гр. Кубрат,
06.08.08,

«Жилищно строителство», ПИ №012009, мест. «М. Калугерово», земл. на с.
Горно Трапе, общ. Троян,
възложител: Веселин Илиев гр. Плевен,
06.08.08,
«Жилищно строителство», ПИ №52218.73.68, мест. «Келешевото», земл. на гр.
Априлци,
възложител: Детелин Димитров гр. Плевен,
06.08.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №012208, мест. “Батоловото”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: Веселина Иванова гр. Варна,
07.08.08,
«Техническа инфраструктура – помпена станция», ПИ №070218, мест. «Ямата»,
землище на гр. Тетевен,
възложител: Веселина Иванова гр. Варна,
07.08.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №012217, мест. “Батоловото”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: Веселина Иванова гр. Варна,
07.08.08,
“Закупуване на земеделска техника”, с. Рупци, община Червен бряг,
възложител: ЕТ “Петьо Христов” с. Рупци,
07.08.08,
“Устойчиво развитие в сферата на туризма и осигуряване на инфраструктура за
достъп до ПЗ “Скална църква” гр. Никопол,
възложител: община Никопол, вх.№3375/07.08.08, доп.инфо кам заявлението
11.08.08,
Приложено изпратено разрешително за ползване на воден обект с цел
изземване на динамични запаси от река Искър на
Възложител: «Ню Холидей – Петкови и сие» СД, гр. Ч. бряг,
07.08.08Приложено изпратено разрешително за ползване на воден обект с цел
изземване на динамични запаси от река Искър
Възложител: «Водно стопанство» ЕАД, гр. София,
07.08.08
«Хотел», ПИ №022514, местността «Крушево», землище на с. Шипково,
община Троян,
възложител: Петър Трифонов гр. В. Търново,
07.08.08,

«Рекреационен комплекс», ПИ №52218.645.13, местността «Барбулското»,
земл. на гр. Априлци,
възложител: «Джи Ви Ел България Холдинг» ООД гр. София,
07.08.08,
«Жилищно строителство», ПИ №52218.645.14, местността «Татарлиите», земл.
на гр. Априлци,
възложител: «Джи Ви Ел България Холдинг» ООД гр. София,
07.08.08,
“Ремонт на четалище Съгласие”,
възложител: Читалище Съгласие 1869, гр. Плевен,
11.08.08,
“Ваканционно селище Слънчева долина”, ПИ №035017, мест. “Бърдене”, земл.
на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Ваня Ангел Дочев гр. София,
11.08.08,
«Изграждане на ваканционно селище и парк за рекреация и спорт» в ПИ
№№243011, 252009, 253016, 253009, 252010, мест. «Бяло поле», земл. на гр.
Луковит,
възложител: Жимекс» ООД, гр. София, КО МОСВ,
11.08.08
“Път ІV-11624 гр. Угърчин – с. Сопот от км 0+000 до км 11+900”, общ.
Угърчин,
възложител: Община Угърчин,
12.08.08,
“Изграждане на външно ел. захранване за базова станция 3665 Глобул”, ПИ
№№000257, 066071, 066070, 066084, землище на гр. Тетевен,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД гр. София,
12.08.08
“Изграждане на външно ел. захранване за базова станция 3684 Глобул”, ПИ
№№062051, 418003, 418004, 418027, 000722, землище на с. Гложене, община
Тетевен,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД гр. София,
12.08.08
“Транс-гранично сътрудничество” за “Ремонт на помещения” на общ. Червен
бряг,
възложител: Община Червен бряг,
12.08.08,
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: Красимир Илиев гр. Луковит,
12.08.08,

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа” в с. Кирчево, общ.
Угърчин,
възложител: кмет на община Угърчин,
12.08.08,
“Реконструкция на ВиК мрежа на кв. “Припора”, гр. Угърчин,
възложител: кмет на община Угърчин,
12.08.08,
“Конюшна за отглеждане и трениране на 30 коня”, имот №141, кв. “Кнежки
лъг”, гр. Троян,
възложител: “Троя – 2002” ООД гр. Троян,
13.08.08,
«Търговска база за селскостопанска техника с тенекеджийско – бояджийски
услуги в помещения», ПИ №043006, мест. «Плевенски път», землище на с.
Тотлебен, община Плевен,
възложител: «Агрокорпорейшън» ООД гр. Плевен,
13.08.08
«Жилищна сграда», ПИ №030043, мест. «Маркова рътлина», землище на кв.
Острец, гр. Априлци,
възложител: Цветан Керчев гр. Разград,
13.08.08
«Вилно селище», ПИ №040049, мест. «Королези Рътът Площа», землище на кв.
Видима, гр. Априлци,
възложител: Георги Марков гр. София и Ефтим Вълчев гр. Варна,
13.08.08«Жилищно застрояване», ПИ №012220, мест. «Батоловото», земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Степан Мелконян гр. Варна,
13.08.08,
«Жилищно застрояване», ПИ №012221, мест. «Батоловото», земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Степан Мелконян гр. Варна,
13.08.08,
«Жилищно застрояване», ПИ №012219, мест. «Батоловото», земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Степан Мелконян гр. Варна,
13.08.08,
«Жилищно застрояване», ПИ №012216, мест. «Батоловото», земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Веселина Иванова гр. Варна,
13.08.08,

«Жилищно застрояване», ПИ №012224, мест. «Батоловото», земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Веселина Иванова гр. Варна,
13.08.08,
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, имот №11084, кв.603 по
плана на гр. Плевен,
възложител: Васил Ангелов, гр. Плевен,
14.08.08
“Строителство на керамично предприятие”, ПИ №014212, мест. “Ливадата”,
землище на с. Орешак, община Троян,
възложител: Иван Иванов гр. Троян,
15.08.08
“Жилищна сграда”, ПИ №038074, мест. “Лозанска лъка”, землище на с.
Орешак, община Троян,
възложител: Дилко Вълов гр. Варна,
15.08.08
Финансиране, “Подмяна на водопровод от НВ до съществуващ СК на ОК 194”,
с. Гложене,
възложител: Община Тетевен,
15.08.08
“Никипол – Турну Мъгуреле”,
15.08.08
“Жилищно строителство”, ПИ №№054307 и 054306, мест. “Върбака”, землище
на гр. Тетевен,
възложител: Милен Йотов гр. Луковит,
18.08.08
“Закупуване на земеделска техника” за обработка на земеделска земя в
землищата на селата Сомовит, Долни Вит, Въбел, Лозица и Новачене, обл.
Плевен,
възложител: “Дурум България 2006” ООД,
18.08.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №054314, мест. “Върбака”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД гр. Пловдив,
20.08.08
“Жилищно строителство”, ПИ №044141, мест. “Свидова”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД гр. Пловдив,
20.08.08

“Жилищно строителство”, ПИ №044093, мест. “Свидова”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД гр. Пловдив,
20.08.08
“Жилищно строителство”, ПИ №044092, мест. “Свидова”, землище на гр.
Тетевен,
възложител: “Монсар” ООД гр. Пловдив,
20.08.08
“Жилищно застрояване”, ПИ №042035, мест. “Дълга ливада”, землище на с.
Голям извор, община Тетевен,
възложител: “Нико-04” ЕООД гр. Тетевен,
20.08.08,
“Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, имот №73198.133.5,
местността “Лисичи дупки”, землище на гр. Троян,
възложител: ЕТ “Нанси – Недка Асенова”, гр. Троян,
21.08.08,
“Предприятие за метални конструкции и студена обработка на металите и
складова дейност“, УПИ ХХІ в масив 151 в индустриалната зона на гр.
Летница,
възложител: Николай Иванов, гр. Пловдив,
21.08.08,
“Разширение на складова база за зълно на “Звезда” АД, парцел 109012, мест.
“Заводите“, гр. Долна Митрополия,
възложител: “Звезда“ АД гр. Долна Митрополия,
21.08.08,
“Ремонт на общински път с. Горна Митрополия – с. Староселци”, община Д.
Митрополия,
възложител: Община Долна Митрополия,
21.08.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №135001, местността “Ильова присойка”, землище на
кв. Острец, гр. Априлци,
възложител: Венета Вълкова и Тодорка Богданова гр. Плевен,
22.08.08
“Жилищен комплекс”, ПИ №083026, мест. “Дебелщица”, земл. на с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител:”Санта Мария” ЕООД, гр. Бургас,
09.05.07,
“Закупуване на техника”,
възложител: Стефан Петров с. Брест,
25.08.08,

“Жилищни сгради” на Санта Мария ПИ 083027 местността “Дебелщица”,
землището на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител:”Санта Мария” ЕООД, гр. Бургас
06.06.08г,
“Закупуване на з емеделска техника” за обработка на земеделска земя в
землището на с. Горни Дъбник, общ. Д. Дъбник,
възложител: “Алмания” ЕООД, гр. Плевен,
26.08.08
“Жилищно застрояване”, ПИ №042033, мест. “Газара”, землище на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Тихомир Стефанов гр. Тетевен,
26.08.08,
“Жилищно строителство” в ПИ №272043, мест. “Касълека”, землище на с.
Гложене, община Тетевен,
възложител: Лъчезар Вълчев гр. София,
20.08.08,
“Изграждане на газстанция и автосервиз”, ПИ №№014195 и 014196, мест.
“Ливадата”, землище на с. Орешак, община Троян,
възложител: “ДИП” ООД гр. Троян,
27.08.08,
“Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда”,ПИ
№02302.800.48, местността “Алдишки рът”, землище на с. Балабанско, общ.
Троян,
възложител: Радка Расташка гр. Троян,
вх.№3568/27.08.08,
“Изграждане на асфалтова площадка – паркинг”, ПИ №012149, мест.
“Кантона – гарата”, землище на с. Добродан, община Троян,
възложител: “СИМА” ЕООД , гр. Троян с управител Светослав Дочков, гр.
Троян, ул. “Димитър Икономов - Димитриката” №50
27.08.08,
“Закупуване на техника”,
възложител: Христо Маринов, Карлуково, общ. Ловеч
28.08.08,
“Вилна сграда” ПИ 015021 землище на Лесидрен, община Угърчин,
възложител: Здравка Въндева,
28.08.08г,
“Вилна сграда” ПИ 013390 землище на Лесидрен, община Угърчин,
възложител: Здравка Въндева,
28.08.08г

“Къща за живеене със сграда за търговия и общ. обслужване, ПИ 026216
землище на гр. Плевен,
възложител: Иван Балбузанов,
28.08.08г,
“Вилна сграда” ПИ 013415 землище на Лесидрен, община Угърчин,
възложител: Здравка Въндева,
28.08.08г,
“Газификация и преработка на отоплителна инсталация на РПС Левски”,
парцел ХІІІ, кв.49, гр. Левски,
възложител: ТП “Български пощи” гр. Плевен,
29.08.08,
“Построяване и експлоатация на слънчева (фотоволтаична) електроцентрала”,
ПИ №045005, мест. “Дотлукору”, землище на с. Асеновци, община Левски,
възложител: Богдан Богданов, гр. Левски,
29.08.08,
“Закриване на общинско депо за неопасни отпадъци”, ПИ №000216, мест.
“Погледец”, землище на гр. Долни Дъбник,
възложител: Община Долни Дъбник,
29.08.08,
“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”, в ПИ №124007 землище с. Борима и ПИ №191001 земл. с. Голяма
Желязна
възложител “Държавно горско стопанство Борима”,
01.09.08г.
“Реконструкция, рехабилитация, надстрояване и пристрояване на двуетажна
масивна сграда със застроена площ от 341,60 кв. м. и преустрояването и в
“Дом за стари хора” в с. Българене, общ. Ловеч,
възложител “Алианс за регионални и граждански инициативи”, гр. София,
01.09.08,
“Ползване в частна гора-краткосрочна постепенна сеч, прореждане”, ПИ
№№185003, 190003, землище на с. Голяма Желязна, община Троян,
възложител: Генета Върбанова с. Голяма Желязна,
02.09.08,
“Ползване в частна гора-краткосрочна постепенна сеч, прореждане”, ПИ
№№097002, 112022, землище на с. Борима, община Троян,
възложител: Ивайло Таслаков с. Голяма Желязна,
02.09.08
“Ел. захранване на площадка за събиране на вторични суровини с подобект
Премостване на Баховска бара за ел. кабели”, имот №43952.502.130, гр. Ловеч,
възложител: “Феникс инверс” ООД Ловеч,
02.09.08,

“Канализация на гр. Долни Дъбник – главни колектори”, в регулацията на гр.
Д. Дъбник,
възложител: Община Долни Дъбник,
02.09.08,
“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
“Ваканционно селище и парк за рекреация и спорт”, местността “Бяло
поле”, землище на гр. Луковит,
възложител: “Жимекс” ООД, гр. София,
02.09.08,
“Ремонт на общински път ІV-11836 от км 16+400 (граница община Д.
Митрополия) до км 23+140 (с. Староселци),
възложител: Община Искър,
02.09.08,
“Рекреационен комплекс” в ПИ №244061, м. “Краварника”, земл. с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител: Николай Недялков Бучуков, София и Огнян Любомиров
Стефанов Несебър,
03.09.08г.
“Рекреационен комплекс” в ПИ №000588, м. “Стара Рибарица”, земл. с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Николай Недялков Бучуков, София,
03.09.08г.
“Рехабилитация и реконструкция водоснабдителната мрежа в гр. Угърчин”,
ЕКАТТЕ 75054, гр. Угърчин,
възложител община Угърчин,
03.09.08г.,
“Изграждане на хотел” в ПИ 52218.645.5 по кад. карта на гр. Априлци, м.
“Барбулското”,
възложител: “Джи Ви Ел България Холдинг” ООД гр. София,
03.09.08г,
“Обособяване зона “Жилищно строителство” в ПИ 52218.645.11 по кад. карта
на гр. Априлци, м. “Барбулското”,
възложител: “Джи Ви Ел България Холдинг” ООД гр. София, 03.09.08г
“Общ устройствен план на гр. Белене”,
възложител: Община Белене,
04.09.08,

“Жилищно строителство и обществено обслужване”, ПИ №021110, местността
“Равнищата”, землище на с. Чифлик, община Троян,
възложител: “Темпо 07” ООД, гр. Пловдив,
04.09.08,
“Жилищно строителство и обществено обслужване”, ПИ №018003, мест.
“Лъжето”, земл. на с. Чифлик, община Троян,
възложител: Иван Маринов гр. София,
04.09.08,
“Производствена дейност, обществено обслужване и трафопост-разширение
на производство на сухи строителни смеси”, имот с код №458, парцел І, кв. 65,
с. Гумощник, общ. Троян,
възложител: Веселин Иванов гр. София,
04.09.08,
“Изграждане на МВЕЦ на река Искър”, с. Староселци, общ. Искър,
възложител: “Подемпласт” ООД с. Подем, община Д. Митрополия,
04.09.08,
“Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъци от полиетилен
висока плътност, полиетилен ниска плътност и полипропилен”, УПИ І, кв. 800
по плана на гр. Плевен,
възложител: “ПИВИ Компас” АД гр. Плевен,
05.09.08,
“Изграждане на мебелен цех след преустройство на съществуваща сграда”,
парцел №800001, с. Белиш, община Троян,
възложител: ЕТ “Алина – Мирослав Йорданов” гр. Троян,
05.09.08,
“Инсталиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа
енергия”/ от слънце”, кв. 21, парцел VІІ, №263 с кадастрален №52218.512.544,
гр. Априлци,
възложител: “Матев” ЕООД, гр. Априлци,
08.09.08,
“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,
вх.№3693/08.09.08,
“Закупуване на земеделска техника”, земл. на гр. Искър,
възложител: ЕТ “Пепи 96-Йордан Иванчовски”, гр. Искър,
08.09.08
“Жилищни сгради” в ПИ №000565, м. “Явор дял”, земл. с.Рибарица, общ.
Тетевен,
възложител Александър Кръстев
09.09.08г.,

“Жилищни сгради” в ПИ №000580, мест. “Суар”, земл. с. Рибарица, общ.
Тетевен,
възложител Христина Златева, София,
09.09.08г.,
“Изграждане на хотелски комплекс” в имот №52218.613.20, местн.
“Гогуновото”, гр. Априлци,
възложител Петко Петков, София,
09.09.08г.,
“Обособяване на зона за “жилищно строителство” в имот №52218.613.3,
местн. “Гогуновото”, гр. Априлци,
възложител Петко Петков, София,
09.09.08г.,
“Обособяване на зона за “жилищно строителство” в имот №52218.613.4,
местн. “Гогуновото”, гр. Априлци,
възложител Петко Петков, София,
09.09.08г.,
“Подобряване на културната инфраструктура на община троян-ремонт на
читалища”,
възложител: Община Троян,
09.09.08
“Ремонт на улици” в община Ч.Бряг,
възложител: Община Червен бряг,
09.09.08
“Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на горски разсадник на
Държавно горско стопанство Плевен в имот №047003, мест. “Ормана”, земл. с.
Рибен, общ. Д. Митрополия,
възложител Държавно горско стопанство Плевен,
10.09.08г.,
“Монтиране на базова станция” в имот №318040, в земл. на с. Златна Панега,
общ. Ябланица,
възложител “Мобилтел” ЕАД, София,
10.09.08,
“Изграждане на подземно кабелно трасе за електрозахранване на
телекомуникационна базова станция” в имот №318042, в земл. на с. Златна
Панега, общ. Ябланица,
възложител “Мобилтел” ЕАД, София,
10.09.08
“Реконструкция и преустройство на бивше детско заведение в дневен център
за стари хора и дневен център за възрастни хора с увреждания”, УПИ І-144, кв.
55 а, гр. Пордим,

възложител: Община Пордим,
11.09.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №054097, мест. “Преграда”, земл. на гр. Тетевен,
възложител: Георги Дочев и Пламен Тодоринов, гр. София,
11.09.08,
“Закупуване на земеделска техника”, землище на с. Писарово и с. Г. Дъбник,
възложител: ЗП Николай Лебешков, с. Писарово,
11.09.08
“Закупуване на пчелни семейства, пчелни кошери и инвентар”, землище на с.
Славовица, общ. Д. Митрополия,
възложител: Красимир Андреев, гр. Плевен,
11.09.08
“Изграждане на ски влек”, ПИ №№028041 и 028045, мест. “Беклемето”, земл.
на с. Бели Осъм, община Троян,
възложител: “Сима” ЕООД, гр. Троян,
12.09.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №73198.104.4, мест. “Братански дол”, земл. на гр.
Троян,
възложител Веска Асенова и Стефан Стерев гр. Плевен,
12.09.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №055166, мест. Атанашкото, земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Андрей Кулов гр. София,
12.09.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №109073, мест. “Явор дял”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Динекс” гр. Благоевград,
12.09.08
“Жилищно строителство”, ПИ №109099, мест. “Явор дял”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Динекс” гр. Благоевград,
12.09.08
ИП “Жилищно строителство”, ПИ №109098, мест. “Явор дял”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Динекс” гр. Благоевград,
12.09.08
“Жилищно строителство”, ПИ №133018, мест. Стара Рибарица, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: ЕТ “Почев-Пенко Борисов” гр. Плевен,
12.09.08,

“Автоморга-действаща”, имот №335469, мест. “Бяло поле”, земл. на гр.
Луковит,
възложител: ЕТ “Кейбълсат” гр. Луковит,
12.09.08
“Гъбарник за култивирана печурка”, ПИ №00299.70.56, мест. “Адата”,
землище на с. Александрово, общ. Ловеч,
възложител: “Иванови” ООД гр. Ловеч,
15.09.08,
“Закупуване на нова техника и модернизация на съществуваща птицеферма”,
ПИ №000375, местността “Няма”, землище на гр. Славяново,
възложител: “Хринад” ООД, гр. Севлиево,
17.09.08,
“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 търговска сграда (обществено обслужване), ПИ №012066,
местността “Кантона – гарата”, землище на с. Добродан, община Троян,
възложител: Димитринка Стойнова гр. Троян,
17.09.08,
“Реконструкця на улици: ок40-ок37-ок-35-ок58-стопански двор на ПГСС в гр.
Пордим-ІІ ри етап, “Вит” и “Черно море”,
възложител: Община Пордим,
18.09.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №244064, мест. “Краварника”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: Танер Фикри с. Нановица,
17.09.08,
“Хотел, магазин, склад, автосервиз и паркинг”, ПИ №008035, мест.
“Дъбнишко”, землище на с. Дисевица, общ. Плевен,
възложител: Асен Гатев и Стойка Гатева гр. Плевен,
18.09.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №81476.501.1, мах. “Цановска”, земл. на с. Чифлик,
общ. Троян,
възложител: Боян Боров с. Чифлик,
18.09.08,
“Площадка за черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса”, имот №ХХ1868, кв.97, гр. Койнаре,
възложител: ЕТ “Иван Колев” гр. София,
18.09.08,

“Спортни площадки”, ПИ №032065, мест. “Поляната”, земл. на с. Гумощник,
общ. Троян,
възложител: “Хоризонт” ЕООД с. Гумощник,
18.09.08,
“Закупуване на оборудване за мебелно производство”, гр. Троян,
възложител: “Теди стил Троян” ЕООД гр. Троян,
19.09.08
“Ферма за отглеждане на охлюви”, имот №291007, мест. “Лъката”, земл. на с.
Милковица, общ. Гулянци,
възложител: Дамян Гаев гр. Плевен,
19.09.08,
“Бензиностанция, газстанция и търговски комплекс”, ПИ №011008 по КВС на
с. Козар Белене,
възложител: “Аристо” ЕООД, гр. София,
19.09.08,
“Ферма за отглеждане на охлюви”, ПИ №291008, мест. “Лъката”, земл. на с.
Милковица, общ. Гулянци,
възложител: Марин Маринов гр. Плевен,
19.09.08
“Складово – търговска база, шоу-рум, офиси”, ПИ №082019, мест. Върбака”,
земл. на с. Ясен, общ. Плевен,
възложител: Христо Игнатов гр. Плевен,
19.09.08,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, УПИ ХІІ-384, кв.38, с. Тодоричене,
общ. Луковит,
възложител: “Албос – Енерджи” ЕООД с. Тодоричене,
23.09.08,
“Изграждане на две двуфамилни къщи за гости”, УПИ ІХ-343, кв.62, кв.
Острец, гр. Априлци,
възложител: “Балкан Топ Холидей” ООД, гр. София,
23.08.08,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, УПИ VІІ-36, кв.36, с. Тодоричене,
общ. Луковит,
възложител: “Екобулкос” ЕООД с. Тодоричене,
23.09.08,
“Реконструкция на ул. “Фердинанд Александров” от ОТ 242 до ОТ 175 гр.
Тръстеник”,
възложител: Община Долна Митрополия,
24.09.08

“Жилищно застрояване”, ПИ №012227, мест. “Батоловото”, земл. на гр.
Тетевен,
възложител: Степан Мелконян, гр. Варна,
24.09.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №014009, мест. “Ливадата”, земл. на с. Орешак,
общ. Троян,
възложител: Васил Кинов и Емил Кинов гр. София,
24.09.08,
“Временна стопанска постройка с площ до 35 кв.м.”, ПИ №289002, мест.
“Жеравица”, земл. на с. Черни Осъм, общ. Троян,
възложител: Росен Баръмов гр. Добрич,
24.09.08,
“Временна стопанска постройка с площ до 35 кв.м.”, ПИ №290004, мест.
“Жеравица”, земл. на с. Черни Осъм, общ. Троян,
възложител: Цонка Стоянова гр. Добрич,
24.09.08,
“Семеен хотел”, УПИ 53707.501.152 и 53707.501.151, с. Орешак, община
Троян,
възложител: “Краси 777” ЕООД с. Орешак,
25.09.08,
“Семеен хотел 2”, УПИ ІІІ-172.273.274, кв. 26, с. Черни Осъм, общ. Троян,
възложител: “Нико – 11” ЕООД гр. Троян,
25.09.08,
“Жилищно сграда”, ПИ №52218.898.56, мест. “Маркова Рътлина”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Цветан Керчев гр. Разград,
26.09.08,
“Предприятие за метални конструкции и студена обработка на металите и
складова дейност”, УПИ ХХІ, кв. 151, гр. Летница,
възложител: “Ситер” АД гр. Пловдив,
26.09.08
“Складово – административна и търговска зона”, ПИ №042021, мест. “Руското
Бърдо”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Валерий Тонов гр. Плевен,
29.09.08,
“Складово – административна и търговска зона”, ПИ №042029, мест. “Руското
Бърдо”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Стефан Вампов гр. Плевен,
29.09.08,

“Еднофамилна сграда за битови нужди”, ПИ №43952.519, мест. “Липака”,
земл. на гр. Ловеч,
възложител: Сибила Лилова, гр. Ловеч,
29.09.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №059060, мес “Башов рът”, земл. на с. Голяма
Желязна, общ. Троян,
възложител: Радослав Недков, гр. София,
29.09.08,
“Изграждане на складова база за строителни материали”, ПИ №012024, мест.
“Кантона гарата”, земл. на с. Добродан, общ. Троян,
възложител: Цена Дачева гр. София,
29.09.08
“Ваканционно селище”, ПИ №380106, мест. “Лозята”, земл. на с. Патрешко,
общ. Троян,
възложител: Иван Иванов, гр. Варна,
29.09.08,
“Закупуване на земеделска техника”, с. Дренов, общ. Ловеч,
възложител: ЕТ “Румен Нацев” с. Дренов,
29.09.08,
“GSM базова станция Триглав”, ПИ №43952.14.25, мест. “Отсреща”, земл. на
гр. Ловеч,
възложител: “Мобилтел” ЕАД, гр. София,
26.09.08,
“Създаване на нови овощни насаждения” в земл. на с. Драгаш войвода, общ.
Никопол (попада в ПП Персина, КО е МОСВ),
възложител: “Коди Агро” ООД гр. София,
29.09.08
“Жилищно строителство”, ПИ №022517, мест. “Крушево”, земл. на с.
Шипково, общ. Троян,
възложител: Петър Трифонов гр. В. Търново,
30.09.08,
“Изграждане на пътна връзка към находище “Адъта” и разполагане на
съоръжение за първична преработка”, ПИ №00299.111.17, с. Александрово,
общ. Ловеч,
възложител: “Паола Комерс” ООД гр. Ловеч,
30.09.08,
“Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ №73198.70.17, мест. “Радова лъка”, гр.
Троян,
възложител: Илия Терзиев гр. Троян,
30.09.08,

“Жилищно строителство”, ПИ №52218.647.21, мест. “Калнянка – Татарлии”,
гр. Априлци,
възложител: Пламен Бобоков гр. Русе,
30.09.08,
“Хотелски комплекс”, ПИ №073018, мест. “Райково”, земл. на с. Чифлик, общ.
Троян,
възложител: Георги Иванов гр. Варна,
30.09.08,
“Изграждане на два броя ветрогенератори”, ПИ №№207022 и 089010, мест.
“Никополски път”, земл. на с. Милковица, общ. Гулянци,
възложител: “Елба Енерджи” АД гр. Ловеч,
30.09.08,
“Външно ел. захранване на приемно – предавателна станция”, ПИ №602019,
мест. “До града”, земл. на гр. Славяново, общ. Плевен,
възложител: “БТК Мобайл” ЕООД гр. София,
30.09.08,
“Външно ел. захранване на приемно – предавателна станция”, ПИ №757599,
мест. “Плочата”, земл. на гр. Плевен, общ. Плевен,
възложител: “БТК Мобайл” ЕООД гр. София,
30.09.08,
“Конна база”, ПИ №177002, мест. “Чаира”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Илиян Игнатов и Яни Костадинов гр. Плевен,
30.09.08,
“Изграждане на подземно трасе за полагане на оптичен кабел между ескада
“Баховица” и ескада “Софийска” по околовръстен път на гр. Ловеч като част
от Кабелна далекосъобщителна мрежа”,
възложител: “Скайнет” ООД гр. Плевен,
30.09.08,
“Изграждане на площадка за ЧЦМ и складиране на мебелни плоскости”, ПИ
№000239 и УПИ ІІ №000240, мест. “Белишки орешак”, земл. на гр. Троян,
възложител: Емил Цоневски гр. Троян,
01.10.08,
“Обособяване на зона за обществено обслужване – магазини и складове”, ПИ
№73198.133.5, мест. “Лисичи дупки”, земл. на гр. Троян,
възложител: Тодор Тодоров гр. Троян,
01.10.08,
“Изграждане на цех за изработване на врати, прозорци и щори от PVC и
алуминий”, парцел ХІV 49, ХV 53, кв. 25, с. Малчика, общ. Левски,
възложител: ЕТ “Симона – Анка Тончева” с. Малчика,
01.10.08

“Изграждане на жилищни сгради Марина Д ОР”, ПИ№№244041, 244047,
244048, 244050, 244051, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с. Рибарица, общ.
Тетевен (имат издадени решения за прец. необх. от ОВОС, но ще разширяват
капацитета на сградите),
възложител :”Марина Д ОР” ЕООД, гр. София,
01.10.08,
“Изграждане на Ретранслатор за БНТ и БТВ програми и GSM оператори”, ПИ
№000102, мест. “Каменец”, земл. на с. Къртожабене, общ. Плевен,
възложител: кмет на с. Къртожабене,
02.10.08,
“Изграждане на птицеферма”, ПИ №037009, бивше ТКЗС, с. Горни Дъбник,
община Долни Дъбник,
възложител: Данчо Славков, гр. Плевен,
06.10.08,
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител:Божидар Илчовски, гр. Кнежа,
06.10.08г.,
“Възстановяване проводимостта на р. “Селска бара”, с. Лазарово, община
Кнежа,
възложител: Община Кнежа,
07.10.08,
“Външно ел. захранване на базова станция на Глобул”, ПИ №040011, мест.
“Равни Кичер”, земл. на с. Карлуково, общ. Луковит,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София,
07.10.08,
“Реконструкция на съществуващи сгради”,
възложител: Община Долна Митрополия,
07.10.08,
“Реконструкция на съществуващи сгради”,
възложител: Община Долна Митрополия,
07.10.08,
“Строителство на склад за селскостопанска продукция-трайни насаждения”,
ПИ №059311, мест. “Къновското”, земл. на с. Дерманци, общ. Луковит,
възложител: “Маримпекс – МГ” ЕООД, гр. София,
07.10.08,
“Силозно стопанство за зърнени култури”, ПИ №165049, мест. “Зелени
ливади”, земл. на с. Дерманци, общ. Луковит,
възложител: “Маримпекс – МГ” ЕООД, гр. София,
07.10.08,

“Жилищно застрояване”, ПИ №272024, мест. “Касълека”, земл. на с. Гложене,
общ. Тетевен,
възложител: Ивайло Иванов гр. Тетевен,
07.10.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №272025, мест. “Касълека”, земл. на с. Гложене,
общ. Тетевен,
възложител: Ивайло Иванов гр. Тетевен,
07.10.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №012226, мест. “Батоловото”, земл. на гр.
Тетевен, общ. Тетевен,
възложител: Степан Мелконян гр. Варна,
07.10.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №002038, мест. “Левица”, земл. на с. Гложене,
общ. Тетевен,
възложител: Красимир Краев гр. София,
07.10.08,
“КОО – малък мотел, заведение за хранене и 5 къщи за гости, ПСОВ и
трафопост”, ПИ №161021, мест. “Ръждавец”, земл. на с. Терзийско, общ.
Троян,
възложител: Людмил Караиванов с. Малчика,
07.10.08,
“МВЕЦ “Дълга” при вливането на река Косица в река Дълга, землище на с.
Дивчовото, общ. Тетевен,
възложител: “Хидро Еко Груп” ООД гр. София,
07.10.08,
“Полагане на ел. кабели в обхват РП-ІІ-35 от км 4+640 до км 5+300 дясно”, ПИ
№№000404, 000407, 000434, 000463 до ПИ №305315, мест. “Осман пашова
табия”, земл. на гр. Плевен,
възложител: ЧЕЗ “Разпределение България” АД гр. София,
08.10.08,
“Полагане на кабел 20 kV”, ПИ №500005, мест. “Искъра – Провъртеник”, гр.
Луковит,
възложител: “Лукел” ЕООД гр. София,
08.10.08,
“Обемно – пространствено решевие на централна градска част на гр.
Угърчин”,
възложител: Община Угърчин,
08.10.08
“Реконструкция и ремонт на читалища”, община Червен бряг,
възложител: Община Червен бряг,
07.10.08

“Ремонт и оборудване на сградата на читалище Лик”, гр. Плевен,
възложител: Община Плевен,
09.10.08,
“Ремонт и оборудване на Дневен център за деца и младежи с физически и
интелектуални затруднения и Център за социална рехабилитация и
интеграция”, гр. Плевен,
възложител: Община Плевен,
09.10.08
“Възстановяване, консервация и устойчиво управление на яз. Върбица, гр.
Кнежа”,
възложител: “Ловно рибарско дружество Кнежа 2000”, гр. Кнежа,
09.10.08,
“КТП и кабел Ср.Н.-20 kV за ел. захранване на Базова станция N 5248” в ПИ
№033007, мест. “Вълчитрънска ливада”, земл. на с. Славяни, общ. Ловеч,
възложител: “БТК Мобайл” ЕООД гр. София,
09.10.08,
“Ремонт и преустройство на Дом за деца “Детелина”, УПИ І, кв.702, гр.
Плевен,
възложител: Община Плевен,
10.10.08,
“Изграждане на жилищен комплекс в ПИ №083021 в земл на с. Рибарица, м.
“Дебелещица”, общ. Тетевен,
възложител Георги Мегов, Плевен,
10.10.08г.,
“Изграждане на “Рекреационен комплекс” в ПИ №083012 в земл на с.
Рибарица, м. “Дебелещица”, общ. Тетевен,
възложител Живко Нейчев, Бургас,
10.10.08г.
“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”,
13.10.08г.,
“Склад за пакетирани строителни материали – фаянсови и теракотни плочи”,
ПИ №305316, мест. “Осман Пашова Табия”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Братан Асенов гр. Плевен,
13.10.08,
“Изграждане на магазин и търговски склад”, ПИ №73198.6.112, мест. “Дългата
поляна”, земл. на гр. Троян,
възложител: Мирослав Симеонов, гр. Троян,
13.10.08,

“Изграждане на търговски склад - магазин”, ПИ №73198.6.111, мест. “Дългата
поляна”, земл. на гр. Троян,
възложител: Мирослав Симеонов, гр. Троян,
13.10.08,
“Изграждане на магазини и търговски складове”, ПИ №73198.6.110, мест.
“Дългата поляна”, земл. на гр. Троян,
възложител: Мирослав Симеонов, гр. Троян,
13.10.08,
“Изграждане на магазини и търговски складове”, ПИ №73198.6.109, мест.
“Дългата поляна”, земл. на гр. Троян,
възложител: Мирослав Симеонов, гр. Троян,
13.10.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №43952.509.552, мест. “Липака”, земл. на гр. Ловеч,
възложител: Цвятко Цвятков, гр. Ловеч,
13.10.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №216007, мест. “Илева Лъка”, земл. на с. Черни Осъм,
община Троян,
възложител: Иван Косев гр. Варна,
13.10.08,
“Програма за управление на дейностите по отпадъците 2008-2013”,
възложител: Община Гулянци,
13.10.08,
“Изграждане на подземно трасе за Оптична кабелна линия Ловеч-Троян”,
възложител: “Скайнет” ООД гр. Плевен,
14.10.08,
“Жилищна и обслужващи сгради”, ПИ №15758.027.852, мах. Ореша, земл. на
с. Голям Извор, общ. Тетевен,
възложител: Володя Лозанов гр. София,
14.10.08,
“Напоително поле за напояване с лентови дъждовални машини”, землище на с.
Чомаковци, общ. Червен бряг,
възложител: ЕТ “Йоана – Георги Петров” гр. Луковит,
14.10.08,
“Търговско сервизен комплекс, включващ магазини и складове за
нехранителни стоки и сервизен комплекс”, ПИ №305319, мест. “Осман
Пашова Табия”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Богданка Тошкова, гр. София,
14.10.08,

“Санаториален възстановителен комплекс за следоперативен престой на
сърдечно и белодробно болни с индивидуален режим и интегриран старчески
дом с хотелска част”, ПИ №241106, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Никми” АД гр. София,
15.10.08,
“Санаториален възстановителен комплекс за следоперативен престой на
сърдечно и белодробно болни с индивидуален режим и интегриран старчески
дом с хотелска част”, ПИ №000595, мест. “Стара Рибарица”, земл. на с.
Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Никми” АД гр. София,
15.10.08,
“Изграждане на заведение за хранене – Ресторант Воденицата”, ПИ №244066,
мест. “Стара Рибарица”, земл. на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител: “Никми” АД гр. София,
15.10.08,
“Изграждане на Полицейски участък и учебен център” в с. Рибарица, общ.
Тетевен,
възложител: ОД на МВР Ловеч,
16.10.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №23621.38.1, мест. “Копакът Неизвестна”, земл. на с.
Драшкова поляна, общ. Апрлици,
възложител: Татян Маринов, гр. Русе,
16.10.08,
“Жилищна сграда и магазин за занаятчийски изделия”, ПИ №73198.70.21,
мест. “Радова лъка”, земл. на гр. Троян,
възложител: Николай Найденов и Димитър Найденов, гр. Троян,
16.10.0,
“Жилищна сграда”, ПИ №013021, мест. “Лъката”, земл. на с. Горно Трапе,
общ. Троян,
възложител: Стилияна Бънова, с. Горно Трапе,
16.10.08,
“Разширение добива на мергели от находище “Каменището”, земл. на гр.
Летница,
възложител: “Керамика – 98” ООД гр. Летница,
16.10.08,
“Изграждане на 2 броя жилищни сгради”, ПИ №52218.78.55, мест.
“Маринска”, земл. на гр. Априлци,
възложител: Павли Илиев гр. Ловеч и Момчил Бояджиев гр. София,
17.10.08,

“Осъществяване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на
“Есмос” АД, гр. Левски,
възложител: “Есмос” АД, гр. Левски
17.10.08,
“Жилищно строителство” в ПИ №083022, м. “Дебелщица” с. Рибарица,
възложител Марияна Кръстева Плевен,
20.10.08г.,
“Жилищно строителство” в ПИ №083023, м. “Дебелщица” с. Рибарица,
възложител Цанко Стоянов с. Рибарица,
20.10.08г.,
“Жилищно строителство” в ПИ №012225 м. “Батоловото” земл. гр. Тетевен,
възл. Веселина Иванова, гр. Варна,
20.10.08,
“Ново строителство на каскада малки ВЕЦ на канала на ВНС-ми на р. Вит, в
земл. на с. Дерманци,
възл. “Маримпекс МГ” ЕООД, София,
20.10.08,
“Реконструкция на съществуващ яз на р. Вит с ново строителство на мини
ВЕЦ в земл. на с. Дерманци,
възл. “Маримпекс МГ” ЕООД, София,
20.10.08,
“Жилищно застрояване”, в ПИ 002113, м. “Доков рът”, земл. с. Дивчовото,
общ. Тетевен,
възложител Драгомир Николаев, гр. Бяла Слатина,
20.10.08,
“Жилищно строителство” в ПИ №123020 м. “Стара Рибарица” , земл. с.
Рибарица,
възложител Цветелин Николов, гр. Тетевен,
20.10.08,
“Еднофамилна жирищна сграда” в УПИ ІХ – 168098, мест. “Костина” с.
Рибарица,
възл. Петър Йорданов, гр. Варна,
20.10.08,
“Жилищно застрояване с малка височина” в ПИ №000546, м. “Рибарица” с.
Рибарица,
възл. Христо Христов, София,
20.10.08,
“Мобилно приемно – предавателна станция 3712”, ПИ №139139, мест.
“Дълбок дол”, землище на с. Голям Извор, общ. Тетевен,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД гр. София,

21.10.08
“Складове за пакетирани строителни материали”, ПИ №082013, мест.
“Гривишка бара”, землище на с. Гривица, общ. Плевен,
възложител: Мариела Петкова гр. Плевен,
21.10.08,
“Предприятие за дървопреработка”, ПИ №000319, мест. “Заевец”, земл. на с.
Калейца, общ. Троян,
възложител: “Лифтов – 2008” ЕООД с. Калейца,
21.10.08,
“Ремонт на читалище Борба”, УПИ VІ-325, кв.34, с. Орешене,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
“Реконструкция сграда читалище Наука”, УПИ ІІІ-166, кв.53, гр. Ябланица,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
“Външно саниране на общинска сграда гр. Ябланица”, УПИ І-116, кв.54, гр.
Ябланица,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
“Външен ремонт на читалище Христо Ботев”, УПИ VІІІ-190, кв.4, с. Батулци,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
“Външен ремонт на читалище Пробуда”, УПИ VІІІ-164, кв.8, с. Добревци,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
“Ремонт сграда Културен дом”, УПИ ХІ, кв.8, с. Брестница,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
“Ремонт на читалище Христо Ботев”, УПИ V-145, кв.16, с. Голяма Брестница,
възложител: Община Ябланица,
21.10.08
Рекострукция на уличната мрежа на територията на гр. Летница,
община Летница,
22.10.08г,
“Изграждане на къща за гости”, в УПИ ІV-164 кв.13 по кадастралния плана
на гр. Априлци, ул. “Чуклата” № 5,
възложител: “Лексор” ООД гр. Априлци, обл. Ловеч,
22.10.08,

“Изграждане на къща за гости”, в УПИ ІV-164 кв.13 по кадастралния плана
на гр. Априлци, ул. “Чуклата” № 5,
възложител: “Нексин” ООД гр. Априлци, обл. Ловеч,
22.10.08,
“Преустройство на съществуваща почивна база в семеен хотел”, в УПИ
ІV-164 кв.13 по кадастралния плана на гр. Априлци, ул. “Чуклата” № 5,
възложител: “ЛУКС МАРК” ООД гр. Априлци, обл. Ловеч,
22.10.08,
“Строителство на хотелски комплекс и 3 курортни селища”, в ПИ №
217114 – 9,000 дка – частна общ. собственост, ПИ № 217115 – 7,440 дка частна
общ. собственост, в ПИ № 217116 – 9,000 дка частна общ. в ПИ № 217133 –
8,252 дка частна общ. собственост плана , землище на с. Рибарица, общ.
Тетевен,
възложител: “Богоя Сървиз” ООД гр. Тетевен, обл. Ловеч,
22.10.08,
“Къща за гости” в ПИ №015576, мест. “Губе” земл. с. Лесидрен, възложител
“Мария Рос” ООД с. Лесидрен ЙОТО, вх.№4304/23.10.08г., искана инфо по
ПМС и ОС изх.№4304/05.11.08, Искане, вх.№4304/10.10.08г,
изх.№4304/12.11.08, Решение №120
“Технически проект за рехабилитация на път” на територията на общ. Кнежа и
общ. Искър,
възложител Областно пътно управление Плевен,
23.10.08г.,
“Технически проект за рехабилитация на път” на територията на общ. Плевен,
възложител Областно пътно управление Плевен,
23.10.08г.,
“Построяване на МВЕЦ на р. Каменица”,
възложител: ЕТ “Стас и Нели” гр. Плевен,
22.10.08г.,
“Изграждане на жилищна сграда” в №73198.247.53 по кад. карта на гр. Троян,
възложител Добрин Тодоров, гр. Варна,
24.10.08г.,
“Построянате на бензиностнация, тир паркинг и търговски обекти за
обществено обслужване” в УПИ ХІХ – 419, кв. 93 с. Обнова, общ. Левски,
възложител “Транс комерс” ООД Плевен,
24.10.08г.,
“Изграждане на жилищна сграда” в №73198.249.260 по кад. карта на гр. Троян,
мест. “Кнежки лъг”
възложител Добрин Тодоров, гр. Варна,
24.10.08г.,

“Автоцентър за продажба и сервизно обслужване на леки и лекотоварни
автомобили”, 271010, мест. “Габровец”, земл. на гр. Плевен,
възложител: “Газ макс” ЕООД, Плевен
24.10.08,
“Строителство на варов център”, УПИ ІV, кв.4, гр. Тетевен,
възложител: “Богоя Сървиз” ООД, гр. Тетевен,
27.10.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №062014, мест. “Краварника”, земл. на с.
Белиш, общ. Троян,
възложител: Тошо Гадевски и Найден Гадевски гр. Троян,
27.10.08,
“Лесоустройствена програма”, имот №431004, земл. на с. Реселец, общ.
Черван бряг,
възложител: Илиан Цеков гр. Плевен,
27.10.08,
“Изменение на ПУП-ПРЗ за строителство на магазин”, УПИ ІІ – 406, 412, 413,
415, 416 и УПИ ХІІ-416, кв.575, гр. Плевен,
възложител: “Хоризонт – Иванов” ЕООД гр. Плевен,
28.10.08,
“Ремонт и обновяване на дирекция “Бюро по труда” Троян”,
възложител: Дирекция Регионална служба по заетостта гр. Ловеч,
24.10.08
“Външно ел. захранване на приемно – предавателна станция VТ – 5292 С”
,възложител: “БТК – Мобайл” ЕООД гр. София,
29.10.08,
“Жилищно строителство – семеен хотел”, ПИ №164010, мест. “Копчов лък”,
землище на с. Рибарица, общ. Троян,
възложител: наследници на Лило Христов гр. Тетевен,
28.10.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №165008, мест. “Ральов лом”, землище на с.
Рибарица, общ. Троян,
възложител: наследници на Лило Христов гр. Тетевен,
28.10.08,
“Създаване на център за настаняване от семеен тип за деца, на възраст между
7-18год., лишени от родителска грижа”, парцел І, кв.727, гр. Плевен,
възложител: Кмет на община Плевен,
28.10.08,
“Програма за управление на дейностите по отпадъците 2008-2013”,
възложител: Кмет на община Плевен,

29.10.08,
“Закупуване на земеделска техника”,
възложител: ЕТ “Светлин Илчовски”, гр. Кнежа,
29.10.08г.,
“Почистване коритото на река Бели Вит, гр. Тетевен – Централна градска част
и изграждане на подпорни стени”,
възложител: Община Тетевен,
31.10.08,
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на
канализационна инфраструктура и модулна ПСОВ с. Петокладенци”,
възложител: Община Белене,
31.10.08,
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на
канализационна инфраструктура и модулна ПСОВ с.Татари”,
възложител: Община Белене,
31.10.08
“Разширение на съществуваща бензиностанция ЕКО Плевен за инсталация за
метан за зареждане на МПС на клиенти със природен газ”,
възложител: “Еко България” ЕАД гр. София,
31.10.08,
“Складово – административна и търговска зона”, ПИ №042028, местността
“Руското бърдо”, земл. на гр. Плевен,
възложител: Валерий Тонов гр. Плевен,
03.11.08,
“Жилищно сграда”, ПИ №73198.146.8, мест. “Дачевското”, земл. на гр. Троян,
възложител: Златомир Златев гр. Карнобат,
03.11.08,
“Група жилищни сгради”, ПИ №022522, мест. “Крушево”, земл. на с.
Шипково, община Троян,
възложител: Петър Трифонов гр. В. Търново,
03.11.08,
“Вътрешно преустройство на обслужваща сграда към съществуваща
бензиностанция в обслужваща сграда кафе и заведение за бързо хранене”, ПИ
№008034, земл. на с. Дисевица, община Плевен,
възложител: Ема Транс ООД гр. Плевен,
04.11.08,
“Изграждане на жилищна сграда”, ПИ №52218.970.6, мест. “Ломът”, земл. на
гр. Априлци,
възложител: Светослав Павлов гр. Ловеч,

04.11.08,
“Изграждане на жилищна сграда”, ПИ №022066, мест. “Лъката”, земл. на с.
Орешак, община Троян,
възложител: Владислав Шишков гр. Троян,
04.11.08,
“Закупуване на земеделска техника”, земл. на селата Сомовит, Долни Вит,
Въбел, Лозица и Новачене, обл. Плевен,
възложител: “Дурум България 2006” ООД гр. София,
04.11.08,
“Укрепване на свлачище”, кв.57, с. Ореховица, общ. Д. Митрополия,
възложител: Община Долна Митрополия,
04.11.08,
“Програма за управление на дейностите по отпадъците”,
възложител: община Долна Митрополия,
04.11.08,
“Цех за гипсови отливки и скулптори”, ПИ №43476.166.76, землище на гр.
Летница,
възложител: “Уолтопия” ООД, с. Крушуна,
05.11.08,
“Бензиностанция с газстанция”, УПИ І-3313, 3312 по ЗРП на гр. Левски,
община Левски,
възложител: “Петрол” АД гр. София,
06.11.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №051114, мест. “Транковото”, земл. на с.
Орешак, общ. Троян,
възложител: “Инвестра” ООД гр. Плевен,
06.11.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.137.475, мест. “Маринска”, земл. на кв.
Видима, гр. Априлци,
възложител: “Химкомерс Инженеринг” ООД гр. Плевен,
06.11.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.663.5, мест. “Касалиите”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Александър Крумов и Виолетка Фурнаджиева, гр. София,
06.11.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.740.23, мест. “Орничето”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Александър Крумов гр. София,
06.11.08,

“Жилищно строителство”, ПИ №52218.663.20, мест. “Касалиите”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Александър Крумов и Виолетка Фурнаджиева, гр. София,
06.11.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.663.6, мест. “Касалиите”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Александър Крумов гр. София,
06.11.08
“Жилищно строителство”, ПИ №52218.663.23, мест. “Касалиите”, земл. на гр.
Априлци,
възложител: Александър Крумов и Виолетка Фурнаджиева, гр. София,
06.11.08,
“Канализация гр. Троян – Профил ІІ – 59 отОТ 733 до РШ12 по ул.
Опълченска” гр. Троян “
възложител: Община Троян,
07.11.08,
“Канализационен колектор ОТ 810 до ОТ801, кв. 318 на гр. Троян по ул.
“Търнето” гр. Троян
възложител: Община Троян,
07.11.08,
“Външно водоснадяване на почивен дом Славянски съюз” -Изграждане на
напорен резервоар V = 10 м3 и външен водопровод с дължина L=309м,
възложител: “Славянски съюз” ООД, гр. Ловеч, Ивелин Йосифов, ул.”Граф
Игнатиев”, №26, ап.14, гр. Ловеч,
10.11.08г,
“Модулна газстанция и бензиностанция”,
възложител: ЕТ“Фурнигов- Красимир Фурнигов” с. Крушовене,
общ.Д.Митрополия,
10.11.08г,
“Трасе за въздушно електрозахранване на обект “ Трошачно-промивна
инсталация” в землищенто на с. Ореховица, ПИ № 100004, община
Д.Митрополия,
възложител: “Огнеопорни глини”
10.11.08г,
“Жилищна сграда”, в УПИ ІІІ – 159037, землището на с. Рибарица, общ.
Тетевен,
възложител: Кирил Петров, Има Становище ОВОС Изх.№ 1754/05.04.07г,
10.11.07г,
“Площадки за спорт и отдих”, кв. 19а, 70а, 110а, 100а и 78а, по регулационния
план на гр. Долни Дъбник,
възложител: Община Долни Дъбник,

11.11.08,
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.628.97, местността “Кръста Калн. Рад. Лив.”,
земл. на гр. Априлци,
възложител: Борислав Петлешков гр. София,
11.11.08,
“Изграждане на “Жилищна сграда”, ПИ №23621.35.29, местността “Кръста
Калн. Рад. Лив.”, земл. на с. Драшкова поляна, общ. Априлци,
възложител: Татян Маринов гр. Шумен,
12.11.08
“Три броя проучвателни сондажи” за хидрогеоложки проучвания Общ.
Летница,
възложител: “Овергаз Инк.” АД,
12.11.08
“Изграждане на семеен хотел “Кайзера –Орешак” с 20 броя стаи В ПИ
№53707.502.167, №53707.502.151 №53707.502.150, с. Орешак, общ. Троян,
възложител: “Кайзера” ЕООД, с. Орешак, общ. Троян,
12.11.08
“Жилищна сграда”, ПИ №110006, местността “Радъовото”, земл. на с. Голяма
Желязна, общ.Троян,
възложител: Камен Дачев гр. София,
12.11.08,
“Изграждане на ветроенергиен парк”, Луковит, ПИ в землището на Луковит,
общ.Луковит,
възложител: Джи Пи Енерджи, гр. София,
12.11.08
“Изграждане на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали”, ПИ №000182, землище на с. Малчика, общ. Левски, УПИ ІІІ А, кв.72,
с. Подем, община Долна Митрополия, УПИ №82, кв.114, с. Деков, община
Белене, ПИ №059037, землище на с. Черковица, общ. Никопол,
възложител: “Инвест Ресайклинг” ЕООД гр. София,
13.11.08
“Овцеферма”, ПИ №047007, мест. “Тръстенишки път”, земл. на с. Горна
Митрополия, общ. Д. Митрополия,
възложител: Тихомир Вълков с. Г. Митрополия,
17.11.08
“Канализация главен колектор ІІ, гр. Угърчин”,
възложител: Община Угърчин,

17.11.08
“Закупуване на оборудване за животновъдно стопанство и ремонт на
кравеферма”, гр. Долна Митрополия,
възложител: Йордана Младенова с. Горна Митрополия, община Д.
Митрополия,
18.11.08
“Разпределителен газопровод от с. Девенци до с. Бреница”,
възложител: “Дайрект Петролиум България” ЕООД гр. София,
19.11.08г,
“Семеен хотел със снекбар” в УПИ І 070045 общ. Априлци,
възложител “Монтрейд” ООД,
20.11.2008,
“Семеен хотел с бистро” в УПИ ІІ 070045 ПИ52218.198.105 общ. Априлци,
възложител “Портленд” ЕООД, гр. Априлци,
20.11.08
“Изграждане на складово монтажен комплекс с общежитие и трафопост” в с.
Бяла вода УПИ І пл. №8, кв. 2, общ. Белене,
възложител “Филкаб” АД, гр. Пловдив,
20.11.08,
“Изграждане на млекопреработвателно предприятие” в УПИ 2 гр. Угърчин,
възложител “Сюприйм инвест” ЕООД, гр. Угърчин
20.11.08г.,
“Изграждане на бензиностанция, тир – паркинг и търговски обект за
обществено обслужване” в УПИ ХІХ – 419, кв.93, с.Обнова, общ.Левски,
възложител “Транс комерс” ООД, гр.Плевен
21.11.08г.,
“Приемо предавателна станция за GSM” в имот № 103038, в землището на с.
Брестовец, общ. Плевен,
възложител “БТК Мобайл” ЕООД, гр.София
21.11.08г.,
“Жилищно строителство” в имот № 522218.662.12, в местността “Черешов
дол”, по кадастралната карта на гр. Априлци,
възложител наследници на Йосиф Сомлев – Мария Сомлева, гр. Троян, Антон
Сомлев гр. Троян е Калоян Карадочев гр.София
25.11.08г,
, “Проект за подобряване на системата за събиране и извозване на ТБО в гр.
Искър и включване в система на организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на селата от община Искър”,
възложител: Община Искър

25.11.08,
“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,
възложител: ЕТ “Екарго – Пуетя Кировска” с. Крушовица, общ. Долни
Дъбник,
26.11.08г,
“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,
”Семеен хотел Кайзера- Орешак” ПИ № 53707.502.151 и 53707.502.150, в
регулационните граници на с. Орешак,
възложител : Мариян Трифонов, “Кайзера “ ЕООД с. Орешак, общ. Троян,
12.11.08г,
”Пансион” гр. Априлци, в урбанизирана територия, ПИ № 52218.548.47, в
регулационните граници на гр. Априлци, квартал Зла река,
възложител : “Видима -2008“ ЕООД гр. Априлци, общ. Априлци,
27.11.08г,
“Складово стопанство за 16000 т. зърно към мелнично предприятие” – ІІ етап,
кв.145, УПИ ХІІІ -417 по ПУП на с. Обнова,
възложител: “Дечков – 60 “ ЕООД гр. Плевен,
27.11.08г
“Обществено обслужваща сграда”, в ПИ № 56722.16.10, местността “Текийски
орман” в землището на гр. Плевен,
27.11.08г,
“Изграждане на Ко-генерационна централа с мощност 15 MW – Енергийно
оползотворяване на селскостопанската биомаса в Северна България”,
землището на с. Черквица, община Никопол,
възложител: “Енемона” ЕОД
27.11.2008г,
“Укрепване свлачище с. Милковица квартали 59, 61 и 62 и ул. Шипка”,
възложител:община Гулянци,
28.11.08г
“Проект за изграждане на подпорнна стена по улична регулация с. Гложене
квартал 1 по плана на с. Гложене”,
възложител: община Тетевен,
28.11.08г,

“ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура
извън урбанизираната теритария” - обект Електрозахранване на нова кариера
“Томовото” предвиждащ инвестиционно предложение “Електрозахранване на
нова кариера за мергел “Томовото” – град Плевен,
възложител: “Холсим България” АД – Циментов завод Плевен, Западна
индустриална зона,
01.12.08г,
“Канализация на гр. Троян – Главен колектор 1 ог ОТ/_ до РШ39)” в
регулацията на гр. Троян,
възложител: Община Троян,
01.12.08г,
“Закупуване на селскостопанска техника”
възложител:, “Ани- Деси” ООД Кнежа,
02.12.08,
“Къща за гости“ в имот №189, парцел ХVІІ, кв. 5 в с. Бежанец, общ. Троян
възложител:ЕТ “Карма – Николай Малчев”, гр. Троян,
03.12.08г.,
“Спортна зала” в гр. Кнежа,
възложител, Община Кнежа
03.12.08,
“Изграждане на производствена база за изработка, сервизно обслужване и
ремонт на нестандартно оборудване за електро и топло централи на биомаса” в
гр. Белене,
възложител: “Енемона” АД, гр. Козлодуй,
03.12.08,
“Къщи за гости” 2 бр. в ПИ №1101 в местн. “Лилов стежерак”, с. Голяма
Желязна,
възложител Зорница Дилянова Енкина, гр. Троян,
03.12.08,
Къщи за гости” 3 бр. в ПИ №1100 в местн. “Лилов стежерак”, с. Голяма
Желязна,
възложител “Марсила – Л” ООД, с. Голяма Желязна, общ. Троян,
03.12.08,
“Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник” ПСОВ, ПИ №228016 в м.
“Долна бара” земл. на гр. Д. Дъбник,
възложител община Д. Дъбник,
04.12.08,
“Благоустрояване на централната градска част на гр. Д. Дъбник”, УПИ ХІ – 527,
кв. 42, УПИ ХІІІ – 526, кв. 42, УПИ І, кв. 78 в рег. граници на гр. Долни Дъбник,
възложител: община Д. Дъбник,
04.12.08,

“Построяване на хотелски комплекс и трафопост” в ПИ №73007, местн.
“Райконо”, с. Чифлик, общ. Троян,
възложител “Чифлик холидей” ООД София ,
04.12.08,
“Рехабилитация на участъци от ОПУ Плевен – “ІІ-35 Плевен – Ловеч и ІІ – 13
Кнежа – Искър” и ОПУ Ловеч – “ІІ – 35 Троян – Кърнаре и ІІІ – 307 Дерманци –
Угърчин – Микре”,
възложител:Национална агенция “Пътна инфраструктура”
04.12.08,
“Интегриран проект за подобряване на физическата и жезнена среда на гр.
Троян”,
възложител: община Троян,
05.12.08
“Жилищно застрояване”, ПИ №012016, мест. “Батоловото”, земл. на гр. Тетевен,
възложител: Веселина Иванова гр. Варна,
08.12.08,
“Жилищно застрояване”, ПИ №044129, мест. “Свидова”, земл. на гр. Тетевен,
възложител: Христо Георгиев гр. София,
08.12.08,
“Рехабилитация на път № GAB 1165 в частта “граница общ. /Севлиево –
Априлци/ - Априлци – махала”Маришница” и проект “Рехабилитация на път
№LOV 1002 III – 6072, Априлци, кв. Острец – Кръвеник – махала “Паздерите” /
GAB 1165/ “,
възложител Общ. Априлци,
08.12.08г.,
“Добив на подземни богатства – строителни материали /пясъчник/ от находище
“Кошарата”,в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин,
възложител: “Щайн груп” ЕООД гр. София, бул. “Скобелев”, №51, ет 1, с вх.
10.12.08 г.
проект “Да осиновим “Чернелка”,
възложител: Сдружение “Екосвят”, гр. Плевен, ул. “Ген. Колев” №2,
10.12.08г.
“Фотоволтаична инсталация”, ПИ №144018, местността “Каниското”с. Голец,
общ. Угърчин,
възложител: Г. Тодоров, гр. София,
10.12.08 г.,
“Фотоволтаична инсталация”, ПИ №144019, местността “Каниското”с. Голец,
общ. Угърчин,

възложител: Г. Владов, гр. Ловеч,
10.12.08 г.
“Фотоволтаична инсталация”, ПИ №144020, местността “Каниското”с. Голец,
общ. Угърчин,
възложител: Цветомир Цанков, гр. Ловеч,
10.12.08 г.,
“Фотоволтаична инсталация”, ПИ №031013, местността “Могилата”с. Голец,
общ. Угърчин,
възложител: Владислав Минковски, гр. Ловеч,
10.12.08 г.,
“Фотоволтаична инсталация”, ПИ №031004, местността “Могилата”с. Голец,
общ. Угърчин,
възложител: Владислав Минковски, гр. Ловеч,
10.12.08 г.,
“Преоборудване на цех за обравотка и импрегнация на дървесина” ПИ №
52218.513.131, землището на гр. Априлцикв. “Зла река”, общ. Априлци,
възложител: “Калекса 08” ЕООД гр. Априлци,
10.12.08г.,
“Монтаж на технологични съоръжения и оборудване за угояване на бройлери”,
ПИ №№041031; 041032, с Каменец, общ. Пордим,
възложител: “Сикон – Гранола” ООД, с. Одърне,
11.12.08г.,
“Изграждане на битова канализация в с. Байкал, общ. Долна Митрополия”,
възложител: Община Д. Митрополия,
11.12.08г.
“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Байкал, общ. Долна
Митрополия”, Възложител: Община Д. Митрополия,
11.12.08г.,
“Рибопроизводство – отдих и воден спорт” в микроязовир “Сироко” УПИ І
025021 земл. с. Дивчовото, общ. Тетевен,
възложител: “Консорциум Балканска Еко Енергийна Компания” ООД София,
11.12.08г.,
“Програма за управление на дейностите по отпадъци 2008 – 2013 г.”,
възложител Община Долни Дъбник,
11.12.08,
“Изграждане на тротоари и пешеходни зони, паркинги и места за отдих на
територията на ЖК “Победа и централна градска част – гр. Червен бряг”,
възложител: Община Червен бряг,
11.12.08,

“Благоустрояване, подобряване на градската среда и превенция на риска на
община Ловеч”,
възложител: община Ловеч,
11.12.08г.,
“Реконструкция и преустройство на дом за деца лишени от родителска грижа
“Младен Антонов”, УПИ І-358, кв.78, с. Тотлебен, общ. Пордим,
възложител: Община Пордим,
12.12.08,
“Реконструкция на улично осветление и тротоари”, кв. Зла река, гр. Априлци,
възложител: община Априлци,
12.12.08
“Реконструкция на улично осветление и тротоари”, кв. Ново село, Видима,
Острец и модернизация на пътното платно на ул. “Събевска и “Ковашка”, гр.
Априлци,
възложител: община Априлци,
12.12.08
“Складово стопанство за съхранение на зърно”, ПИ №082056, мест.
“Мандрите”, земл. на гр. Тръстеник,
възложител: общ. Д. Митрополия,
12.12.08
“Животновъден обект”, ПИ №035004, земл. на с. Сухаче, общ. Червен бряг,
възложител: Пламен Петров с. Сухаче,
17.12.08,
“Отглеждане на пилета в сградата на бивш свинарник”, имот №67060.315.22.1
по кадастралната карта на с. Славяни, общ. Ловеч,
възложител: “Николаос Елефтериу” ЕООД, гр. Ловеч,
17.12.08,
“Работилница за сувенири”, УПИ І-104024, мест. “Братински дол”, земл. на гр.
Троян,
възл.: Петър Мутафов с. Орешак,
17.12.08,
“Жилищни сгради”, ПИ №145039, мест. “Заводна”, земл. на с. Рибарица, общ.
Тетевен,
възложител: Трифон Мишовски гр. Пловдив,
17.12.08,
“Рехабилитация на улична инфраструктура в селата Велчево, Драшкова поляна
и Скандало – улично осветление и тротоарна мрежа”,
въжложител: Община Априлци,
17.12.08

“Съществуващ геран”, ул. “Любен Каравелов” №38, с. Обнова, обк. Левски,
възложител: Йоцо Йоцов гр. Плевен,
17.12.08
“Реконструкция и преустройство на съществуващи жилищни сгради в къща за
селски туризъм”, УПИ ХV-572, кв.57, с. Лесидрен, община Угърчин,
възложител: “ВИЦИ” ЕООД гр. Русе,
12.12.08,
“Търговска база”, в ПИ № 179006, м. Чаира, гр. Плевен,
възложител: Миглена Илиева гр. Плевен,
12.12.08,
“Семеен хотел”, в ПИ № 060030, с. Голяма Желязна, община Тетевен,
възложител: Здравка Димитрова и Петьо Джонгов гр. София,
12.12.08,
“Търговска база”, в ПИ № 179006, м. Чаира, гр. Плевен,
възложител: Миглена Илиева гр. Плевен,
12.12.08
“Ваканционно селище” в ПИ № 046018, м. Кравая, гр. Плевен,
възложител: Мирослав Христов с. Орешак, общ. Троян,
12.12.08,
“Семеен хотел”, УПИ 53707.501.152 и 53707.501.151, с. Орешак, община Троян,
възложител: “Краси 777- 2008” ЕООД с. Орешак,
15.12.08,
“Нискоетажно жилищно строителство”, ПИ 299007 (не попада в ЗЗ)в
землището на гр. Плевен,
възложител: “Супер Боровец пропърти фонд” АД гр. Варна,
12.12.08,
“Жилищно строителство”, ПИ №№067145 и 067156, мест. “Чикяровото”, земл.
на гр. Тетевен,
възложител: Димитър Димитров и “Термопласт – БГ” ООД,
18.12.08,
“Изграждане на гл. колектори №№ІІІ, ІV и V от канализационната мрежа на гр.
Луковит”,
възложител: община Луковит,
19.12.08,
“Реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Луковит”,
възложител: община Луковит,
19.12.08,
“Изграждане на ПСОВ”, гр. Луковит,

възложител: община Луковит,
19.12.08,
“Построяване на хотелски комплекс и трафопост”, ПИ №073007, 2,5 дка, мест.
“Райково”, землище на с. Чифлик, общ. Троян,
възложител: “Чифлик Холидей” ООД, гр. София,
17.12.2008,
“Склад за пакетирани строителни материали”, в ПИ №096001 – 3,702 дка,
096002 – 1,0 дка, ПИ №096003 – 1,5 дка ПИ №096001 – 7,399 дка, землище на с.
Брестовец, общ. Плевен,
възложители Велизар Мургин, Феликс Цветанов, Габриел Мутафов,
19.12.2008,
“Жилищно застрояване”, в ПИ №012017, - 7,131 дка, м. “Батоловото, землище
на гр. Тетевен,
възложител: Веселина Иванова, гр. Варна, ул. Драва Соболч № 7, вх.В, ап.17,
19.12.2008,
“Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия”,
в стр. кв. 132, парцел І, ул. България, V 74, гр. Белене,
възложител: Владимир Мънев,
19.12.08,
“Подобряване на физическата и жизнената среда в Община д.Митрополия”,
възложител: Община Д. Митрополия,
вх.№5107/20.12.08г.
“Временна стопанска постройка 24 кв м”, ПИ № 0101176, в местността
“Жална”, землището на с. Балканец, общ. Троян,
възложител: Мирослав Блажев,
20.12.2008г,
“Преустройство на училищна сграда “Васил Левски” в дом за стари хора с.
Дъбован, кв. 78, община Гулянци,
възложител Община Гулянци,
22.12.08г,
“Предвидени за изпълнение строителни и ремонтни работи по проект Зелено
училище – пътека към природата, път към себепознанието” в сграда на училище
Хр.Ботев, в с. Загражден, кв. 78, община Гулянци,
възложител: Община Гулянци,
22.12.08г,
“Подобряване на техникоексплоатационното състояние на пътя,
качеството на износващия пласт и безопасността на движението, път PVN
1022 – Гиген – Дъбован – Гулянци,
възложител: Община Гулянци,
22.12.08г,

“Рекреационен комплекс”, ПИ №083012, местността “Дебелщица”, землище на
с. Рибарица, община Тетевен,
възложител: Николай Върбанов, Живко Нейчев и Стоян Няголов, гр. Бургас,
13.12.08
“Закупуване на четириколесни Бъгита”,
възложител: “Алегрия консулт” ЕООД, гр. Троян,
29.12.08,
“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,
“Рекреационен комплекс” в ПИ № 232116, местността Брязово, с. Рибарица,
общ. Тетевен,
възложител: Александър Кръстев,
29.12.2008г,
“Жилищно строителство” - в ПИ № 52218.179.3, с площ 1, 086 дка, гр.
Априлци, общ. Априлци,
възложител: Людмил Цонев, гр. Плевен, ул. Цар Самуил” № 45 а, ап.2,
29.12.08г,
“Жилищно строителство” - в ПИ № 52218.155.37, с площ 0, 996 дка, гр.
Априлци, общ. Априлци,
възложител: Людмил Цонев и Цеца Цонева, гр. Плевен, ул. Цар Самуил” № 45 а,
ап.2,
29.12.08г,
“ Изграждане на електрическа централа с фотоволтаични преобразуватели” в
землището на град Гулянци, общ. Гулянци,
възложител: “Йоана” ЕООД гр. Сливен,
29.12.08г,
“Закупуване на техника”,
възложител: Агро бел 2001 ООД, с. Брест, общ. Гулянци, Павел Стоименов,
29.12.2008г,
“Ремонт на улична мрежа”,
възложител: Иван Цаков- кмет на община Ябланица,
29.12.2008г
“Селскостопански навес в овощва градина (Жилищно строителство) – за
собствени нужди, в ПИ № 062011 на площ 3 дка, в землището на с. Пелишат,
общ. Плевен,
възложител: Либърти ООд гр. Плевен
30.12.2008г,

