“Програма за управление на отпадъците на община Угърчин”,
30.12.09
“Изграждане на девет вилни сгради с капацитет 36 обитатели, паркинг с 12 паркоместа, лоби
бар и обслужваща сграда” в ПИ №220067, местността “Держика”, в земл. на с. Врабево,
възложител: “Софарма” АД, гр. София,
05.01.10г.
“Изграждане на магазин за мебели и стоки за бита”, в ПИ № 21590.12.33 и ПИ №
21590.12.134, с. Добродан, общ. Троян,
възложител: “Мебеликс” – ООД, гр. Троян,
04.01.10
“Изграждане на офис – сграда, ПИ № 73198.144.3, м. “Кючук Саат”, кв. “Попишка”, общ.
Троян,
възлоител:Г. М. Попов, с. Бели Осъм, ,
07.01.10
“Производство на шприцови изделия от полипропилен в с. Върбица, обл. Плевен”, ПИ XXII ,
кв. 56,
възложител:Е. Досев, гр. Плевен,
07.01.10
“Изграждане на вятърна електроцентрала “Ленково – Милковица” (17 бр. ВГ с единична
мощност от 2 – 2.5 Mw), ПИ № 237002, 101003, 116018, 133024, 280039, 143024, 88013,
152032, 254010, 150052, 94052, с. Милковица (общ. Гулянци) и ПИ № 129018, 126015, 102006,
88028, 105015, 92008, с. Ленково (общ. Гулянци) ,
възложител: “В. Пауър – II” – ООД, София, р-н “Триадица”, бул. “България”, , № 81 А, секция
3, офис 15 – 16,
07.01.10,
“Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Никопол”, ПИ № 51723.500.1240
Община Никопол, ул. “Ал. Стамболийски”, № 5,
08.01.10
“Строеж на говедовъдна ферма и оборудване – екстензивно отглеждане на животни”, с.
Къшин, общ. Плевен, ПИ VII 182, кв. 24, възложител: Ц. Цветанов, с. Къшин
08.01.10
“Изграждане на ПП Станция VT5155_Rakita”, ПИ № 048030, с. Ракита, общ. Червен бряг
възложител: “БТК” – АД, София,
11.01.10
“Изграждане на крайпътен обслужващ автоцентър “Premio” в ПИ 56722.351.1 на ул.
“Сторгозия”, м. “Тракийси орман”, гр. Плевен,“
възложител: Автотехника – ПМ”ЕООД, Пламен Атанасов Маринов, гр. Плевен, ул.
“Сторгозия” – 193,
13.01.2010
“Крайпътен обслужващ автокомплекс” в ПИ 014004, м. “Друма”, с. Тодорово, общ. Плевен
възложител: Стоянов, фирма “БРИДЖ – 1” ЕООД гр. Плевен, ул. “Ю.Венелин” -11 ет.2,ап.7,

13.01.2010
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа
и изгр. на преч. станция за отпадъчни води” гр. Утърчин
възложител :община Угърчин,
13.01.2010г,
“Изграждане на една жилищна сграда в ПИ № 81476.73.20, с. Чифлик, общ. Троян”
възложител: В. Атанасов и М. Атанасова, гр. Бяла Слатина, обл. Враца, В ЗЗ “ЦБбуфер”Писмо-такса, 19.01.10 г.
14.01.2010
“Жилищно строителство”, ПИ №73198.97.59, мест. “Миревското”, земл. на гр. Троян,
възложител: Цена Дачева,
14.01.2010,
“Жилищно строителство - жилищна сграда за собствени нужди в ПИ № 81476.74.5, с.
Чифлик, общ. Троян”,
възложител: К. Кондев, гр. Силистра, ЕР, ЕР,В ЗЗ “ЦБ-буфер”Писмо-такса, 19.01.10 г.
14.01.2010,
“Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала”, с. Беглеж, с. Брестовец, с.
Къшин, с. Ласкар, с.Николаево, Ралево, Тодорово, Плевен (общ. Плевен), с. Катунец (общ.
Угърчин), с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Зл. Панега, Орешене (общ.
Ябланица),
възложител: “Булгартрансгаз” – ЕАД, София, р-н “Люлин 2”, бул. “П. Владигеров”, № 66, В
ЗЗ “”Карлуково”и “Студенец” Писмо, доп. инф-я, такса – 19.01.2010 г.
14.01.2010
“Изграждане на инсталация за производство на алуминиев сулфат от алуминиев хидроокис”,
ПИ № 35290.800.17, с. Калейца, община Троян, възложител: “КАМ” – ООД, ул. Борова”, №
19, вх. “В”, гр. Троян, 18.01.2010
“Жилищно строителство” в ПИ № 52218.716.22, кв. “Острец”, гр. Априлци
възложител: П. Денева, гр. Габрово,
18.01.2010г
“Изграждане на еднофамилна жилищна сграда” в ПИ № 52218.677.46, гр. Априлци
възложител: Т. Пенков, гр. Априлци ,
18.01.2010
“ПУП-ПРЗ за основен ремонт и укрепване на жилищна сграда с надстройка на мансарден
етаж” – ПИ № 52218.914.19 и № 52218.114.21, кв. “Острец”, гр. Априлци,
възложител: И. К., гр. Априлци,, 18.01.2010
“Велосипедна алея в гр. Плевен, пл. “Възраждане” – вход на местност “Кайлъка” (в рамките
на регулацията на града до края на ул. “Сан Стефано”, Драгомир Ив. Павлов, Дирекция
“СТИКР”,
възложител: Община Плевен, пл. “Възраждане”, № 2, Плевен,
19.01.2010

“Многофункционална спортна площадка и детски площадки в междублоковото пространство
– бл. 68 и бл. 69, ж. к. “Сторгозия”, УПИ I, кв. 700 А, Плевен”,Драгомир Ив. Павлов,
Дирекция “СТИКР”,
възложител: Община Плевен, пл. “Възраждане”, № 2, Плевен,
19.01.2010
“Ферма за щрауси и кланица за добив на месо от щрауси” в УПИ ІІ-178, кв.18, с. Борислав,
общ. Пордим,
възложител: Х. Маринов,
21.01.2010
“Изграждане на ПСОВ” в ПИ №077006, с. Реселец, общ. Червен бряг, възложител: община
Червен бряг,
21.01.2010,
“Изграждане на ПСОВ” в ПИ №176002, с. Телиш, община Червен бряг, възложител: Община
Червен бряг,
21.01.2010
“Реконструкция и благоустрояване на ж.к. “Победа”, гр. Ч. бряг, възложител: община Червен
бряг,
21.01.2010
“Изграждане на зона за отдих – къмпинг и жилищна сграда Жилищно строителство с
обществено обслужване”, ПИ №03558.117.56, мест. “Червянска лъка”, с. Белиш, общ. Троян,
възложител: “ СЛС Камп” ООД с. Горно трапе,
20.01.2010
“Преустройство на съществуваща сграда в цех за дестилация на ракия”, УПИ І, кв.11, с.
Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Х. Драганов гр. Тетевен,
21.01.2010,
“Жилищно строителство с обществено обслужване”, ПИ №15703.59.123, мест. “Башов рът”,
земл. на с. Голяма Желязна, общ. Троян, възложител: П. Панайотов, гр. Варна,
21.01.2010
“Жилищно строителство с обществено обслужване”, ПИ №15703.59.93, мест. “Башов рът”,
земл. на с. Голяма Желязна, общ. Троян, възложител: Б. Михайлов, гр. София,
21.01.2010
“Баластриера динамични запаси в коритото на река Вит в участък 105 км.-109 км. – над бент
“Боаза”, землище на с. Български Извор, община Тетевен,
възложител: “Минерал 2009” ЕООД гр. Костинброд,
25.01.2010
“Подобряване на енергийната ефективност в МУ Плевен”,
възложител: проф. Горчев – ректор на МУ Плевен,
25.01.2010
“Ггледане на гъби в пещера попадаща в ЗЗ “Деветашко плато”,

възложител:Областен управител Ловеч, относно ИП за
27.01.2010
“Детски площадки и многофункционална спортна площадка”, гр. Плевен, възложител:
община Плевен,
27.01.2010,
“ПУП-ПЗ за строителство на хотели, обекти на обществено обслужване, търговия, спедиция
и складови дейности, безвредни производства без хигиенно защитни зони” в ПИ
№56722.351.953, мест. “Текийски орман”, земл. на гр. Плевен,
възложител: В. Михайлов гр. Плевен,
27.01.2010,
“Изграждане на приемо предевателна станция” с. Еница, общ. Кнежа, възложител: “БТК” АД
29.01.10г
“Жилищно строителство” ПИ № 23621.11.39 (3.659 дка нива), Балинцева могила, с.
Драшкова поляна,,
възложител: “Спако Сопотски и сие” ООД
29.01.10г
“Реконструкция на улици в гр. Плевен бул. Г.Кочев, от ж.п прелеза до ул. Българска авиация,
ул. Гренадерска” от ул. ДлПопов до ул. Тривишко шосе, ул. “Хемос” от ОК 572 до ОК 449, и
система за видеонаблюдение, Възложител: община Плевен,
01.02.2010г
“Изграждане на малка ВЕЦ “Дебнево” под с. Дебнево Водохващане на кота река около 350,
сграда МВЕЦ на левия бряг на р. Видима в собствен парцел на кота 342м общ. Троян,
възложител: “Сони Солар” ООД
01.02.10г
“Преустройство, реконструкция на кравеферма в овцеферма”
възложител: П. Недялков
01.02.10г
“Жилищно строителство” в ПИ № 23621.11.40 (2.349 дка, земеделска – нива, в местността
“Балинцевва могила” с . Драшкова поляна, общ. Троян,
възложител: Спако- Сопотски
02.02.10г
“Жилищно строителство - къща” в ПИ № 56722.757.289 (0.516 дка, земеделска – нива, в
местността “Плочата” землището на гр. Плевен, общ. Троян,
възложител: А. Вачев
02.02.10г
“Екологично производство на култивирана печурка” 45т/годишно в пещера, не попада в Прил
на ЗООС, с. Чавдарци община Ловеч, в ЗЗ “Деветашко плато” BG 0000615, и BG 0002102
възложител: М. Иванов
02.02.10г

“Къща за гости”, парцел ІІ-8, имот №517.168, махала “Калчевска”, гр. Троян,
възложител: “Де – Ян” ЕООД гр. Троян,
03.02.2010
“Склад за селскостопанска техникаи слънчеви преубразователи на покрива”, ПИ №114053,
местността “Кременижа”, земл. на с. Горна Митрополия, общ. Д. Митрополия
възложител: Г. Стоянова с. Горна Митрополия,
04.02.2010
“Газопровод Набуко”
възложител: “Набуко газ пайплан България” ООД гр. София, ж.к. “Люлин 2,
бул.”П.Владимиров, общини – д.Дъбник, Искър, д.Митрополия, Левски, Пордим, Ловеч,
Летница, Плевен, Кнежа, Угърчин, Луковит, Червен бряг,
03.07.09г
“Строителство на преносен газопровод от Турция до Австрия на територията на нашата
страна”, възложител” “НАБУКО Газ Пайплайн България” ЕООД гр. София
16.07.09г.
“Терен за изграждане на претоварна станция за битови отпадъци” в ПИ №104008, мест.
“Байнов поток”, земл. на с. Гложене, общ. Тетевен,
Възложител: Община Тетевен
09.02.2010
“Търговски обект – хипермаркет”, УПИ V-161, кв.314, гр. Ловеч,
възложител: “Сити Пойн Ловеч” ЕООД,
10.02.2010
“Монтаж на 12 бр. оранжерии” в ПИ №087073, местността “Долните ями”, земл. на с.
Гложене, общ. Тетевен, възложител: “Рубус” ООД с. Гложене,
11.02.2010
“Жилищна сграда”, ПИ №273/047, мест. “Левица”, земл. на с. Гложене, общ. Тетевен
възложител: Христо Драганов гр. Тетевен
11.02.2010
“Жилищно строителство”, парцели 757 -457, 221, 222, 534 (ПИ №56722.757.534 - 2112
кв.м.,ПИ №56722.757.221 – 473 кв.м мест. “Плочата”,начин на трайно ползване лозе –
категория V, и ПИ № 56722.757.457 – 599 кв.м, и ПИ№56722.757.222 – 695 кв.м. мест.
“Плочата”, начин на трайно ползване овощна градина – категория V землището на гр. Плевен
земл. на с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Е. Монов гр. Плевен
12.02.2010
“Производствено устройствена зона – Метално дъбовидно хале склад за сеялка, рало, и
негорим селскостопански инвентар”, ПИ №075049 – 3.000 дка – нива- ІІІ категория, мест.
“Гажоварката”, земл. на с. Бохот, общ. Плевен,
възложител: Х. Креков гр. Плевен
12.02.2010

“Терен за изграждане на претоварна станция за битови отпадъци” в ПИ №104008, мест.
“Байнов поток”, земл. на с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Община Тетевен,
12.02.2010
“Изграждане на водовземно съоръжение – дълбок сондаж за допълнително (резервно)
водоснабдяване на гр. Тръстеник”, ПИ №000049, местността “Щърбашки геран”, гр.
Тръстеник
възложител: община Д. Митрополия
16.02.2010г.
“Закриване на старо депо за твърди битови отпадъци”, ПИ №000463, мест. “Зейков рът”, земл.
на гр. Ябланица, възложител: Община Ябланица
16.02.2010г.
“Добив на дървесина от горскостопанска територия”, на площ 21 202 м2 в ПИ №35290.810.28,
землище с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч,
възложител: И. Минков,
17.02.2010,
“Система за капково напояване на овощна градина- масив в землището на с. Беглеж, община
Плевен”, на площ 86.863 дка в ПИ №041014, 041052, 041951, 041056, 041014 м. Велков чукар,
землище с. Беглеж, общ. Плевен, обл. Плевен,
възложител: Д. Иванов,
17.02.2010,
“Система за капково напояване на овощна градина- масив в землището на с. Беглеж, община
Плевен”, на площ 71.012 дка в ПИ №041054, 041055, 041035, 041038 м. Велков чукар,
землище с. Беглеж, общ. Плевен, възложител: К. Иванов,
17.02.2010,
“Фотоволтаична система”, ПИ №204010 и 204011, земл. на с. Търнене, общ. Плевен,
възложител: “Рафинерия Плама” АД,
18.02.2010
“Гробищен парк на с. Победа”, ПИ №000344, земл. на с. Биволаре,
възложител: община Долна Митрополия,
19.02.2010
“Закупуване на техника за обработка на земеделска земя”, с. Евлогиево, с. Лозица, с.
Любеново, с. Муселиево, с. Черковица,
възложител: ЕТ “ДАР-Р. Кирилов”, гр. София,
19.02.2010
“Изграждане на складови помещения и цех за производство на хлебни изделия с капацитет
350 хляба на час” в ПИ №№141010 и 141011, мест. “Долна Биволица”, землище на гр. Червен
бряг,
възложител: “Терра 2000” ООД,
23.02.2010,
“План извлечение за промяна на вида на сечта” в имот №42241.280.19, с. Ломец, общ. Троян,
възложител: М. М. с. Ломец,

23.02.2010
“Изграждане на складово – преработваща база за събиране и преработка на плодове”, ПИ
№017234, землище на гр. Тетевен,
възложител: Община Тетевен,
23.02.2010
“Идеен проект за закриване на съществуващо сметище за твърди битови отпадъци” в
землището на с. Гложене, възложител: община Тетевен,
23.02.2010
“Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности”, ПИ №43236.350.369, мест.
“Шаварна”, земл. на гр. Левски,
възложител: ЕТ “Стефка Любенова – Демос – С” гр. Левски,
24.02.2010
“Риборазвъждане с цел отглеждане и търговия с шаранови и есетрови риби”, УПИ І-217, мест.
“Левица”, земл. на с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Х. Драганов гр. Тетевен,
25.02.2010,
“Закриване на старо депо за твърди битови отпадъци на община Луковит”, мест. “Голия
връх”,
възложител: община Луковит
25.02.2010
“Преместване на нова площадка на технологичната линия и увеличаване производството на
тухли, чрез изграждане на нова тунелна пещ с гориво – природен газ” в ПИ 43476.315.981 гр.
Летница,
възложител: “Керамика 98” ООД,
26.02.2010
“Изграждане на пречиствателна станция за биологично пречистване на отпадъчните води тип
“Био Мега” в ПИ 077014 в с. Чомаковци, общ. Червен бряг,
възложител Община Червен бряг
26.02.10
“Изграждане на пречиствателна станция за биологично пречистване на отпадъчните води тип
“Био Мега” в ПИ 077014 в с. Радомирци, общ. Червен бряг,
възложител Община Червен бряг,
26.02.10
“Изграждане на пречиствателна станция за биологично пречистване на отпадъчните води тип
“Био Мега” в ПИ 077014 в с. Рупци, общ. Червен бряг,
възложител Община Червен бряг
26.02.10
“Програма за опазване на околната среда” само за БР и Ст. Цанев,
възложител:Община Белене,
01.03.2010г
“Реконструкцея на съществуваща бензиностанция”” АД , Микре, Вх.№ 825/01.03.2010г,
уведомление кметство и община , изх.№824/10.03.10 готово

възложител: ”Петрол”
09.03.10г
“Жилищна сграда” в ПИ 03558.74.5 в мест. “Скендерското” в земл. на с. Белиш, общ. Троян,
възложител С. Джиговска, Плевен,
04.03.10;
“Промяна предназначението на ПИ 139001, мест. “Сираков мост”, земл. гр. Червен бряг за
хранителна промешленост за обществено обслужващ обект”
възложител П. Маринов гр. Чевен бряг,
05.03.2010г.
“Временно електрозахранване на преместваеми съоръжения, находящи се в ПИ 298.13 и ПИ
298.14 в мест. “Виляшница, в земл. на с. Девенци, общ. Червен бряг”
възложител “Таси” ООДгр. Долни Дъбник, вх.№900/05.03.10,
08.03.2010
“Изграждане на рег. депо за твърди битови отпадъци на Община Луковит” консултации по
обхвата на ДОВОС, възложител Община Луковит, комп. орган МОСВ,
05.03.10
“Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за нуждите на фирмата” в ПИ № 240014 в
землището на с. Горни Дъбник Община Д.Дъбник,
възложител: “Пътно поддържане – Телиш” ЕООД гр. Плевен,
25.08.09г,
“Технологично разширение на съществуваща бензиностанция”,
възложител Петрол АД гр. София
09.03.2010
“Изграждане на фотоволтаична инсталацияв ПИ № 84, УПИ VІІ 84, кв.20 по плана на с.
Голец”,
възложител Любовище 64 ЕООД гр. Мелник,
09.03.2010
“Реконструкцея на съществуваща бензиностанция”
възложител: ”Петрол” АД , 4115 в ПИ № 091321 в землището на с. Черквица, ЕКАТЕ 80697,
общ. Никопол,
10.03.2010г
“Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води на гр. Тетевен – Реконструкция на водоснабдителната система гр. Тетевен и
водохващане “Костина”- включващо водохващане Костина, - ПС за питейна вода за
пречистване на водите, изграждане на магистрален водзопровод Рибарица – Тетевен,
изграждане на напорен резервоар Тетевен, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа,
изграждане на 3 водопроводни полигона по магистр. Водопровод Рибарица – Тетевен,
възложител: Община Тетевен,
възложител община Тетевен,
10.03.2010г
“Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води на гр. Тетевен – Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа

за улавяне и отвеждане на отпадъчните води и за изграждане на главен колектора до градска
ПСОВ в гр. Тетевен
възложител община Тетевен
10.03.2010г,
“Търговска дейност с ОЧЦМ”, УПИ 2039, кв.6, гр. Червен бряг,
възложител: “ТТ 2007” ООД, гр. София,
12.03.2010,
“Търговска дейност с ОЧЦМ”, ПИ №44327.230.30, мест. “Върбовец”, земл. на гр. Луковит,
възложител: “Дарстрой” ЕООД, гр. София,
12.03.2010,
“Две жилищни сгради”, ПИ №52218.235.45, мест. “Горен азмак”, земл. на гр. Априлци,
възложител: “Сим Нет-2” ООД, гр. София,
12.03.2010,
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.198.53, земл. на кв. Видима, гр. Априлци,
възложител: “Сим Нет-2” ООД, гр. София,
12.03.2010,
“Две жилищни сгради”, ПИ №52218.198.54, мест. “Горен азмак”, земл. на кв. Видима, гр.
Априлци,
възложител: “Сим Нет-2” ООД, гр. София,
12.03.2010,
“13 индивидуални жилищни сгради”, ПИ №52218.676.16, мест. “Елевското”, земл. на гр.
Априлци,
въжложител: “Сим Нет-2” ООД, гр. София,
12.03.2010,
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.235.7, мест. “Горен азмак”, земл. на гр. Априлци,
възложител: “Сим Нет-2” ООД, гр. София,
12.03.2010,
“Бензиностанция към съществуваща газстанция”, УПИ VІІ 644, кв.5 по плана на гр.
Славяново,
възложител: Б. Бончева, гр. Плевен,
11.03.2010,
“Изграждане на жилищна сграда” в ПИ 52218.674.20 местн. “Симеонов Азмак”, гр. Априлци,
възложител Д. Дочев, гр. Плевен,
15.03.10,
“Изграждане на складова база (силози) за съхранение на селскостопанска продукция” в ПИ
300040 земл. на с. Градище, общ. Левски,
възложител В. Василев, с. Градище,
15.03.10,
“Приемно предавателна станция на БТК”, ПИ №40261.206.56, местността “Урушки път”,
земл. на с. Крушуна, общ. Летница,

възложител: БТК” АД, гр. София,
17.03.2010,
“Автоцентър за разкомлектоване на автомобили – разширение на съществуващ автоцентър” в
ПИ 56722.667.719 гр. Плевен, жк “Дружба”,
възложител Н. Томов, Плевен,
19.03.10,
“Проект за закупуване на пружинонавиващ автомат за производство на торсиони пружини”
финансиране по мярка 312,
възложител ЕТ “Митко Йонков”, гр. Априлци,
19.03.10,
Семеен хотел 3 звезди и заведение за хранене” в УПИ Х – 626 в кв. 92, с. Рибарица, общ.
Тетевен,
Възложител: “Ай Джи Инвест” ЕООД, гр. Костинброд, ИП “
22.03.10,
“Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за нуждите на фирмата и три площадки –
модулни стрелбища за ловна стрелба”, ПИ №240017, землище на с. Горни Дъбник, общ. Д.
Дъбник,
възложител: “Пътно поддържане – Телиш” ЕООД,
23.03.2010,
“Изграждане на 5 до 7 еднофамилни къщи за сезонно обитаване”, ПИ №52218.444.16, кв.
Център, гр. Априлци, възложител: Г. Цачев, гр. Плевен,
24.03.2010,
“Фотоволтаична инсталация”, УПИ ХІІ-101, кв.68, гр. Пордим,
възложител: “Стефанов БМ” ЕООД, гр. Пордим,
24.03.2010,
“Цялостен проект за развитие на кариера “Коритна”, землища на с. Добревци и гр. Ябланица,
община Ябланица, възложител: “Титан Златна Панега Цимент”,
18.05.07,
“Еднофамилна жилищна сграда” в ПИ 137042, местн. “Ливадите”, земл. с. Божурица, общ. Д.
Митрополия, възложител И. Костов, гр. Плевен,
26.03.10,
Уведомление, Фотоволтаична инсталация в община Д.Митрополия в ПИ № село Победа
общ. Д.Митрополия, Възложител: Е. Манов гр София 0888632 479,
15.12.09г
“Поставяне на плаващо съоръжение- понтон на р. Дунав” км 597,250
крайбрежната ивица- гр. Никопол, общ. Никопол,
възложител Е. Енчев- Яхт- клуб - Никопол,
30.03.10

от р.Дунав-

“Строителство на къщи за гости” – 3 бр.- 12 места в имот № 73198.97.88- 1787 кв.м. ливада,
местността “Миревското” землището на гр. Троян, общ. Троян,

възложител “Кралекс 09 “ ООД,
30.03.10
“Строителство на къщи за гости” – 2 бр.- 10 места в имот № 73198.97.89- 1596 кв.м. ливада,
местността “Миревското” землището на гр. Троян, общ. Троян,
възложител “Троя-тур БГ“ ООД – Красимир Люцканов,
30.03.10
“Строителство на жилищна сграда” – в имот № 73198.97.78- 319 кв.м. ливада, местността
“Миревското” землището на гр. Троян, общ. Троян,
възложител К. Ников, гр. Варна
30.03.10
“Строителство на жилищна сграда” – в имот № 52218.570.62- 849 кв.м. за друг вид
застрояване, местността гр. Априлцикв. Център, местност “Чуклата”, общ. Априлци,
възложител Н. Гешева, гр. София
30.03.10,
“Реконструкция и модернизация на изложбените зали – гр. Троян, общ. Троян,
възложител община Троян
30.03.10
Уведомление, “Добив на варовици и мергели от находище “Златна панега” – участък
“Изток”, земл. на с. Брестница,
възложител: “Златна Панега Цимент” АД,
23.09.09,
“Производствена инсталация за бриткети” в УПИ ХХ, кв. 180, гр. Червен бряг, 6,
възложител: “Ларче-БГ” АД гр. Червен бряг
15.10.09г
“Външно ел захранване на ППС на БТК VТ 5144 по КВС на с. Еница” община Кнежа,
възложител “БТК” АД гр. София
07.04.10,
“Търговко складова база” в с. Българене община Плевен,
възложител ЕТ “Джу- маркет ” Васил Несторов. Силистра
07.04.10
“Жилищно строителство” в ПИ № 72343.54.89,
възложител Н. Борисов гр. София
07.04.10
“Възстановяване на изгоряла борова гора” в ПИ № 67057.162..57, в с. Славщица, общ.
Угърчин – 25.843 дка ,
възложител П. Панчева гр. Ловеч
08.04.10
Изграждане на ветроенергиен парк “Гулянци” ІІ с подстанция в землището на гр. Гулянци, и
с. Брест, обл. Плевен

Възложител: “ВЕИ Енерджи” ЕООД гр Сливен,
15.12.09г
“Строителство на оптично кабелно трасе с 1 бр. оптичен армиран кабел, положен в изкоп за
пренос на електронни съобщения” от гр. Белене до с.Деков, от с. Деков до с. Татари, от с.
Татари до гранищата с общ. Свищов, възложител “Неуторкс България” ООД, гр. Русе,
09.04.10
“Изграждане на обект за обществено обслужване – антокъща, автосервиз, автомивка и
магазин” землището на с. Казачево, общ. Ловеч,
възложител Б. Пиронков, гр. Ловеч
12.04.10
Преустройство на КВИ в инсталация за АВД с капацитет 300 000 т/г, Закриване на ДДП, ДП,
КР и СО, смяна на оператора на ТЕЦ,
Възложител: “Рафинерия Плама” АД,
12.04.10 за сведение
“Изграждане на жилищно строителство” в ПИ № 000050землището на с. Къртожабене, общ.
Плевен, в
Възложител Р. Софрониев, гр. Плевен
13.04.10
“Подпорна стена до ПИ № 3510.7187, 3513, 3414 по кадастралната карта на гр. Тетевен
възложител Община Тетевен
13.04.10г
“Реконструкция на съществуващ полски път – общински (публична общинска собственост)
свързващ обект “Завод за производство на автомобили в с. Баховица с главен път ІІ-35
Плевен- Ловеч”
възложител Община Ловеч
13.04.10г,
“Изграждане на рибарник с капаците 3т/годишно в ПИ № 273108, землище на с. Гложене,
местността “Левица”, общ. Тетевен възложител Х. Драганов
13.04.10г
“Изграждане на рибарник” с капаците 3т/годишно
местоположение: в ПИ № 273108, землище на с. Гложене, местността “Левица”, общ. Тетевен
възложител: Х. Драганов
13.04.10г,
“Базова станция за мобилна телефония”
местоположение: с. Лесидрен ПИ 117106,
възложител: Космо България Мобайл ЕАД, гр. София,
16.04.10
“Базова станция за мобилна телефония”
местоположение: в гр. Червен бряг ПИ 674002
възложител: Космо България Мобайл ЕАД, гр. София,

16.04.10
“Добив на дървесина”
местоположение: обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, кв. “Острец” мест. “Златево”, отдел
137 “о” и “ф” по ЛУП 2008 на ДЛС “Русалка” гр. Априлци,
възложител: Кооперация “Слънце”, гр. Плевен, ул. “Варна” 3,
16.04.10,
“Създаване на сливова градина със система за капково напояване”,
местоположение: ПИ№604001, гр. Славяново,
възложител: Т. Влахова,
23.12.09
“Изграждане на ПСОВ”,
местоположение: в ПИ №289003, с. Глава, общ. Ч. Бряг,
възложител: община Червен бряг,
21.04.10
“Изграждане на ПСОВ”
местоположение: в ПИ №036077, с. Сухаче, общ. Червен бряг,
възложител: община Червен бряг, вх.№3646/14.09.09, искана инфо по ПМС и ОС
изх.№3646/23.09.09-чака при нас, 21.04.10.
“Преустройство на съществуваща сграда в Цех за Производство на ракия от виноматериали
без дестилация и други съпътстващи дейности”,
местоположение: в кв 11, УПИ ІІ-3 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловешка,
20.04.10г
план/програма, ПУП – ПЗ за УПИ ІV-12776, кв. 300з, ПИ № 16001 и ПИ 16054, Изграждане на
еднофамилни жилищни сгради Плевен
местоположение: в местността Текийски орман,
възложител: “Тема инвест” ООД Плевен,
21.04.10
“Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на черни и цветни метали”
местоположение: в ПИ 000254 земл. на с. Биволаре, общ. Д. Митрополия,
възложител “Тайреко” ЕООД, гр. Плевен,
22.04.10
“Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на черни и цветни метали”
местоположение: в ПИ 56722.651.356 гр. Плевен, ул. “Г. Кочев” №93,
възложител “Тайреко” ЕООД, гр. Плевен,
22.04.10,
“Жилищно строителство”
местоположение: в ПИ№52218.813.3 гр.Априлци,
възложител: Н. Коларова,
23.04.10,
“Ваканционно селище”,

местоположение: ПИ № 15703.41.51,1 мест. “Павлец”, земл. на с. Голяма Желязна, общ.
Троян,
възложител: Е. Гатева,
27.04.10,
“Ваканционно селище”,
местоположение: ПИ № 52218.745.55 мест. “Игов рът”, кв. Острец, гр. Априлци, общ.
Априлци,
възложител: Е. Гатева,
27.04.10,
“Устойчиво интегрирано развитие”, Операция 1.1 “Социална инфраструктура” по ОПРР за
модернизация на помещения, ползвани от ДСП,
местоположение: ул. Търговска -24, гр. Ловеч, Дом “Преслав”,
възложител: .Агенция за социално подпомагане – ДСП Ловеч
28.04.10
“Устойчиво интегрирано развитие”, Операция 1.1 “Социална инфраструктура” по ОПРР за
модернизация на помещения, ползвани от ДСП,
местоположение: “Спас Бояджиев”,№ 10, гр. Троян,
възложител: .Агенция за социално подпомагане – ДСП Троян
28.04.10,
“Фотоволтаичен генератор” с мощност 2000 kWp и противопожарен водоем,
местоположение: ПИ № 35331.500.324 – урбанизирана с. Каленик, общ. Угърчин,
възложител: Джи Ел Би,
28.04.10,
“Фотоволтаична централа”, местоположение: УПИ VІІ-60, кв.102, с. Радомирци, общ. Червен
бряг,
възложител: ЕТ “Ел. Инвест – Петко Петков” гр. Ч. бряг,
29.04.2010,
“Модернизация на сградата на Д“СП”
местоположение: гр. Д. Митрополия и офиса в гр. Д. Дъбник” по оперативна програма
“Регионално развитие”,
възложител дирекция “Соц. подпомагане” гр. Д. Митрополия,
30.04.10,
“Изграждане на автосервиз”
местоположение: в собствен ПИ35290.12.147 с. Калейца, общ. Троян”,
възложител С. Попов и Н. Попов, гр. Троян,
30.04.10
“Регионален център за третиране на на неопасни отпадъци, генерирани на територията на
регион Ловеч”
“Изграждане на сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци и площадки за
последващо изграждане на инсталации за компостиране и преработка на строителни
отпадъци”,
местоположение: в ПИ 070133 земл. с. Пресяка, общ. Ловеч,

възложител Община Ловеч,
03.05.10,
“Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”
местоположение: в УПИ ІV-2035, кв.118 гр. Левски,
възложител “Кристал плюс” ЕООД гр. Левски,
03.05.10,
“Краварник за дойни крави”,
местоположение: ПИ №123053, мест. “Абашкото”, земл. на гр. Искър,
възложител: Й. Иванчовски, гр. Искър,
04.05.10,
“Модернизация на сградата на Д “СП” – Д. Митрополия и офиса в гр. Д. Дъбник” по
оперативна програма “Регионално развитие”,
възложител дирекция “Соц. подпомагане” гр. Д. Митрополия,
05.05.10,
“ Преустройство на съществуваща сграда в база за развитие на селски туризъм,
местоположение: в ПИ № 060376 – начин на трайно ползване - индивид. Застр., вид на
територията – населени места- урбанизирана – 1.480 дка, по КВС на гр. Ябланица,
възложител : “Лъсков -2” ООД гр. Ябланица, общ. Ябланица Данаил Димитромв,
05.05.10г,
“Път -3004, Тръстеник – Ореховица път ІІІ 137, Технически проект за рехабилитация,
възложител: Областно пътно управление Плевен,
05.05.10,
“Жилищно строителство”,
местоположение: ПИ№ 1503.45.89, ПИ № 15703.45.89, землището на с. Г. Желязна, общ.
Троян,
възложител: С. Петков, - 4.901 дка,
29.04.10
“Жилищно строителство”
местоположение: ПИ№ 15703.42.101- 1006 кв.м., ПИ № 15703.425.128- 1120 кв.м., местността
“Сомски Стереж”, землището на с. Г. Желязна, общ. Троян,
възложител: В. Дилов, не попада в прил на ЗООС,
10.05.10
“Монтаж на хале за склад за дървесина”
местоположение: ПИ№ 44241.178.7 - 6199 кв.м., местността “ОСъма”, землището на с. Ломец,
общ. Троян, възложител: А. Ахмедов,
10.05.10
“ Основен ремонт и реконструкция на съществуваща лятна кухня, изграждане на къща за
гости”

местоположение: в ПИ № 02018510.44 – 1 296 кв.м урбанизирана., махала Баба Стана, общ.
Троян,
възложител: ЕТ “Сатори – Надя Савева” с.Орешак,
10.05.10,
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, производство и продажба на електроенергия”
в ПИ №045061, местн. “Дотлукору”, земл. с. Асеновци, общ. Левски,
възложител: ЕТ “Десислава Славчева” гр. Левски,
11.05.10
“Изготвяне на ПУП – ОРЗ за промяна предназначението на земята от земеделска земя в земя за
застрояване на сграда”
местоположение: в имот 72343.54.195 в земл. на гр. Тетевен,
ъзложител В. Георгиев, гр. София,
11.05.10
“Изграждане на жилищна сграда”
местоположение: в ПИ 80981.292.8, местн. Жеравица, земл. с. Черни Осъм, общ. Троян,
възложител Н. Кръстев, гр. Плевен,
11.05.10,
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”
местоположение: в ПИ 290016 в земл. на гр. Д. Дъбник,
възложител ЕТ “Универсум – Румен Янчев” гр. Долни Дъбник,
12.05.10,
“Къща за гости”
местоположение: в ПИ53707.69.73 местн. “Хасъмското”, земл. с. Орешак,
възложител В. Стоименов, София,
12.05.10,
“Строителство на нискоетажна жил. сграда”
местоположение: в ПИ 52218.534.24 местн. Първовци, кв. Център гр. Априлци,
възложител Х. Христов гр. Априлци,
12.05.10,
“Добив на подземни богатства- строителни материали- пясъчник от находище “Кошарата”
местоположение: в землището на с. Лесидрен, община Угърчин,
възложител “Щайн груп” ЕООД гр. София,
13.05.10,
“Реконструкция и подмяна на водопроводни клонове на с. Горско Сливово, и с.Крушуна, общ.
Летница”
възложител: Община Летница,
13.05.10,
“Търговска база за селскостопанска техника с ремонт на машините”
местоположение: в ПИ 043015, земл. с. Тотлебен, общ. Пордим,
възложител “Агрокорпорейшън” ООД, Плевен,
17.05.10

“Ремонт на покривна конструкция на два броя производствени халета, монтаж на нови системи
за отглеждане на кокошки носачки”,
местоположение: ПИ№№ 195001,195002, 195003, в Г. Митрополия, общ. Д. Митрополия,
Възложител: “Дитроникс” ООД, гр. Плевен
19.05.2010г.
“Разширение на складова база за зърно”,
местоположение: в парцел №109012, гр. Д. Митрополия,, терен Маслена фабрика в местостта
“Заводите”,., възложител: “Звезда” АД – гр. Д. Митрополия.
19.05.2010г
“Изграждане на канализационна мрежа и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа” по
проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния
сектор на гр. Никопол”, с местоположение улична мрежа на гр. Никопол.,
Възложител общ. Никопол.,
19.05.2010г
“Димум – Античната митница на Мизия – възсктановка и експониране, Подобект Западна кула
, УПИІ, кв.154,
възложиел Община Белене – за БР,
21.05.10
“ Основен ремонт на улици гр. Белене”,
възложиел Община Белене –
21.05.10
“Регистрация на съществуващ язовир, - за водопой и риболов, местоположение: землището на
гр. Троян, възложиел Ц. Маслев, ЕБ към ИПЖЗ Троян
21.05.10
“Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 100 kwсторположение: УПИ ІІ-321 и
УПИ ХІ-321 кв. 34 с. Санадиново, общ. Никопол,
ЕТ Ивайло Илиев
21.05.10
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”местоположение: землището на гр. Червен
бряг, възложиел Ню Вижън Мениджмънт
21.05.10
“Изграждане на мотел, паркинг, бензиностанция и метанстанция”местоположение: в ПИ №
734055, гр. Кнежа,
възложиел: Виагруп ЕООД
21.05.10
“Сграда за обществено обслужване – пералня”, УПИ ХХVІ-665, кв.254, гр. Троян,
възложител: “Хит-07” ООД,
25.05.2010

“Преустройство на съществуващи помещения в къща за гости”, УПИ VІІ-148, кв.24, с. Згалево,
общ. Пордим, възложител: “Валео Инвест” ЕООД,
25.05.2010
“Жилищна сграда”, ПИ №52218.812.10, мест. “Рачевото”, кв. Острец, гр. Априлци,
възложител: В. Матев,
25.05.2010
“Закупуване технологично оборудване”,
възложител: Консервна фабрика “Пелтина”, гр. Искър,
25.05.2010
“Ремонт и реконструкция на къща за гости” в имот №20300.350.9 по кад. карта на с. Дебнево,
общ. Троян, възложител “Делия Троян” ЕООД, с. Дебнево, общ. Троян,
26.05.10
“Добив на подземни богатства – скални облицовъчни материали (пясъчник) от находище
“Кошарата” в земл. на с. Лесидрен, общ. Угърчин,
възложител “Щайн груп” ЕООД, гр. София
26.05.10
“Изграждане на торова лагуна за съхранение на оборски тор в кравеферма в с. Трънчовица”,
възложител ЗП Иван Марков, с. Обнова, общ. Левски,
27.05.10
“Изграждане на коларо-железарска работилница – музей” в УПИ ХХХVІІ – 1307, кв. 95, ул.
“П. Михайлова” 59, гр. Тетевен,
възложител Г. Влаевски, гр. Тетевен,
27.05.10
“Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”,
възложител: община Тетевен,
27.05.2010
“Автомобилна везна, монолитна офис сграда, магазин за резервни части, бензиностанция и два
подземни хоризонтални резервоара”, ПИ №748134 в землището на гр. Кнежа, община Кнежа,
възложител: ЕТ “Кранигел – Игнат Пеловски – Красимир Пеловски”, гр. Кнежа,
28.05.2010
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 KW в землището на с. Кулина
вода”, ПИ№069005, с. Кулина ливада, общ. Белене,
възложител “Кемапул” ООД с управител Христо Цветанов,
28.12.09
“ПУП –ИЗ за производство на ел. енергия от ФЕЦ с мощност 200 MW”, ПИ№069005,
местността “Ореха”, с. Кулина вода, общ. Белене,
възложител: “Кеманул” ЕООД,
01.06.2010г.
“Изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 4.41MW”, гр. Ловеч, Северна промишлена
зона, кв.281, УПИI, ПИ 4395.202.158,

възложител: “Мегаком холдинг” ЕООД,
01.062010г.
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 KW в землището на с. Кулина
вода”, ПИ№069006, с. Кулина ливада, общ. Белене,
възложител “Бул Спейс” ЕООД с управител Петър Атанасов,
28.12.09
“ПУП –ИЗ за производство на ел. енергия от ФЕЦ с мощност 500 MW”, ПИ№069006,
местността “Ореха”, с. Кулина вода, общ. Белене,
възложител: “Бул спейс” ЕОД,
01.06.2010г.
“Осветление на паркинг”, ПИ№155005, местността “Габровец”, гр. Плевен,
възложител: Мустафа Карнобатлъ,
01.06.2010г.
“Предвижда провеждане на процедура по промяна предназначението на земята на ПИ№029074
с площ от 3.939 дка”, местността “Балинци”, землището на гр. Тетевен,.,
възложител: Б. Петров, гр. София
02.06.2010г,
“Изграждане на къща за гости на два етажа с четири апартамента”, УПИIV-668 кв.961 с.
Рибарица, общ. Тетевен, възложител:”ИД Куолити Тиим”,
01.06.2010г.
“База за обществено – обслужващи (тарговски) и складови дейности”, ПИ№№39.1007, 39.1008,
39.1008, 39.1009, 39.1010, 39.1013, 39.15, местността “Русково бърдо”, землището на гр.
Плевен,
възложител: “Тема инвест” ООД, гр. Плевен,
02.06.2010г.
“Промяна предназначението на земята и изграждане на автомивка за товарни и леки
автомобили, малко заведение за хранене с обслужваща сграда за необходимите битови
помещения, офиси на фирмата”, ПИ№43952.197.25 (3.611дка), местността “Ак баир” в
землището на гр. Ловеч,
възложител: ет “Лебед – Петко Рачев” ,
02.06.2010г.
“Строеж на фотоволтаична централа”, УПИ III, кв.233, гр. Луковит,
възложител:”БРУКЛАНДС -1” ЕООД, гр. СОФИЯ,
02.06.2010г.
“Изграждане на МВЕЦ в с. Балканец, община Троян”, Мощност 200 квт,
възложител: ”Унитрейд -99” ООД, гр. Троян,
03.06.2010г,
“Основен ремонт и обновяване на детски градини и училища”, гр. Тетевен,
възложител: ”община Тетевен гр. Тетевен
03.06.2010г,

“Изграждане на фабрика за гъби”, ПИ №000263, мест. “Отлака”, земл. на гр. Левски, начин на
трайно ползване пасище мера, не попод в ЗЗ
възложител: Джот Те Парк и “Чойс Фуудс” ЕООД гр. Левски,
06.08.09,
“Изграждане на фотоволтаици”, ПИ №43236.254.557 (20000 кв.м) и 43236.254.558 (30 000
кв.м), мест. “Отлака”, земл. на гр. Левски, начин на трайно ползване пасище мера, не попод в
ЗЗ
възложител: Джот Те Парк и “Чойс Фуудс” ЕООД гр. Левски,
04.06.10
Изграждане на инсталация за компостиране с капацитет 25 000 тона годишно и център за
предаване на отпадъци на площадката на Регионален център за третиране на отпадъци в
регион Плевен – за общините Плевен, Д.Митрополия, Д.Дъбник, Пордим, Искър, Гулянци,”
чл.93, ал.1, т.3 от ЗООС – подлежи на преценяване наобх. От ОВОС ( чл.94, ал.1,
т.1 от ЗООС – депониране на отпадъци- КО- МОСВ
възложител: общ Плевен
04.06.10г,
“Производство на козметични продукти – течни сапуни, гелове и миещи препарати”, ПИ
№43236.254.557 (20000 кв.м) и 43236.254.558 (30 000 кв.м), мест. “Отлака”, земл. на гр.
Левски, начин на трайно ползване пасище мера, не попод в ЗЗ
възложител: Джот Те Парк и “Чойс Фуудс” ЕООД гр. Левски,
04.06.10
“Изграждане на фотоволтаици”, ПИ №750064 (4 676 кв.м), мест. “Катранишко”, стопански
двор- земл. на с. Згалево, общ. Пордим, начин на трайно стопански двор- 10 категория, не
попод в ЗЗ
възложител: Д. Андреев, “Андре Енерджи” ЕООД с. Згалево, общ. Пордим,
04.06.10,
“Промяна на ел трасе за Ваканционно селище”, УПИ І-34, кв. 171, местността “Пандурите”
ив. Видима, гр. Априлци
възложител: “Нувих” ЕООД гр. Бяла Слатина, обл. Враца,
07.06.10,
“Изграждане на овцеферма до 500 бр.”, местоположение: ПИ № 000224, по плана на с.Варана,
общ. Левски, възложител: “РИС 2007” ООД, Стефан Петков, 08899674196,
19.11.09,
“Кабелни електропроводи 110 kV и 20 kV” подземни, в ПИ 091404 в земл. на с. Черквица, общ.
Никопол, възложгител “ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол,
07.06.10,
“Подобряване на образувателната инфраструктура в Община Левски” за дет. градини в гр.
Левски за финансиране, възложител Община Левски,
07.06.10,
“Изграждане на малкоетажна жил. сграда за собствени нужди” в ПИ 52218.533.54, кв.
“Център” , местн. “Свинова поляна” земл. гр. Априлци, обл. Ловеч,
възложител М. Василева, гр. Плевен,
07.06.10,

“Реконструкция и преустройство на стар, съществуваща двуетажна сграда и дострояване на
нова част 9 къща за гости” в имот 02448.500.106 с. Балканец общ. Троян,
възложител “МВ груп -85” ЕООД с. Балканец, общ. Троян,
07.06.10,
“Основен ремонт на читалищна сграда” в УПИ ХVІІІ, кв. 79 в с. Писарово, общ. Искър
възложител Димитър Петков, с. Писарово,
08.06.10,

,

“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни
Дъбник” в община Долни Дъбник,
възложител община Д. Дъбник,
08.06.10,
«Семеен хотел» в ПИ 52218.786.32 земл. на гр. Априлци, местн. «Елевското Букарски Л»,
възложител: ЕТ «Мариела Балабанова» гр. Априлци,
08.06.10,
“Преустройство на съществуваща масивна сграда, с необходимото пристрояване и
надстрояване в дневен център “Хармония” в УПИ V -144, кв. 15 с. Пещерна, общ. Луковит,
възложител: Фондация “Смарт”, с. Пещерна, общ. Луковит,
08.06.10,
“Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в
съответствие с наложените стандарти и изисквания” за финансиране, училища в община
Плевен,
възложител Община Плевен,
08.06.10,
“Строителство на ВЕЦ и развъждане на риба, складова база и работилница за поддръжка” на р.
Каменица в гр. Угърчин,
възложител П. Мустакерски, гр. Угърчин,
08.06.10,
“Изграждане на промишлена газова инсталация за захранване с природен газ на съществуващо
технологично оборудване на смесител на асфалтови смеси” на ПИ № 00386, землището на гр.
Д.Дъбник, собственост на възложител “Пътинженеринг” АД гр. Плевен,
09.06.10,
“Реконструкция и модернизация на съществуваща кравеферма с изграждане на съоръжение на
съхранение на оборски тор” в ПИ № 44327.335.523 и ПИ № 44327.335.524 и ПИ с
идентификатор 44327.266.10, местността “Бяло поле” собственост на “Милкком” ООД
възложител: частен Земеделски производител : Г. Грънчарова, гр. Луковит,
09.06.10
“Производство на козметични продукти – течни сапуни, гелове и миещи препарати” в ПИ
№51723.500.55 в гр. Никопол,
възложител: “Батерия” АД,
09.06.10,
“Къща за гости” в ПИ № 62579.501.634- урбанизирана, с.Рибарица, общ. Тетевен

възложител: М. Мончева, гр. София,
09.06.10
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в ПИ 36662.308.15, местн. “Горна ялия”,
земл. с. Катунец, общ. Угърчин,
възложител ЕТ “Дани – Марияна Василева”, гр. Плевен,
10.06.10,
“Къща за гости” в ПИ 69387.352.70 местн. “Стойновското”, с. Черни Осъм, общ. Троян,
възложител “Елвида 2009” ООД, с. Черни Осъм,
10.06.10,
“Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в
съответствие с наложените стандарти и изисквания” за финансиране, училища в община
Искър,
възложител Община Искър,
11.06.10,
“Изграждане на открит паркинг за товарни автомобили, обслужваща сграда за персонала и
шофьорите с малко заведение за хранене, покрито хале за сервизно обслужване и сграда за
санитарно-битови помещения и около 4 стаи за почивка на водачите на камиони, както и
офиси на фирмата” с. Казачево, общ. Ловеч в имот 027054, 027056 (І-027054),
възложител “В и В Релеф –БУС” ООД гр.Ловеч,
11.06.10,
“Добив на подземни богатства- строителни материали (пясъци и чакъли), от находище
“Лилиян”, в имоти с обща площ 228 310 кв.м. в землището на с. Славовица, общ.
Д.Митрополия, обл. Плевен,
възложител “Хидроминерал” ООД гр.София,
11.06.10
Хлебопекарна-фурна, заведение и 2 бр. офиси,
Възложител: “Биотекс” ЕООД
14.06.10г,
“Преустройство на складове в предприятие за производство на пелети и длуги производни от
пресовани частици от биомаса “ стр.кв.177, парцел ХVІІ, собственост на “Търговия на едроЧервен бряг ООД гр. Червен бряг, възложител на “Търговия на едро- Червен бряг ООД,
14.06.10,
“Сграда за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопонска техника “ ПИ № 076008,
ЕКАТЕ 53583, местността “Витска ялия”, в землището на с. Опанец, община Плевен,
възложител на “Златекс” ООД, Стара Загора,
15.06.10,
“Ремонта на помещения и част от покрива на съществуваща сграда, находяща се в УПИ І, стр.
кв. 30 по плана на гр. Червен бряг” за финансиране,
възложител Социално подпомагане Община Червен бряг,
15.06.10,
“План извлечение за промяна вида на сечта Технологичен план за залесяване”
възложител: Рота Банчева, с.Лесидрен Община Угърчин,

15.06.10,
“Цех за производство, разфасовка и пакетиране на пчелни продукти”,
възложител: М. Мартинчев, гр. Белене Община Белене,
16.06.10,
“Дом за стари хора”,
възложител: Н. Василев, гр. Тръстеник, УПИ Х -537, кв.88, Община Тръстеник,
16.06.10,
“Жилищно строителство” – 50 бр.еднофамилни жилищни сгради,
възложител: Община Д.Митрополия, гр. Долна Митрополия, ПИ 083037, 083039,
16.06.10
Енергийна ефективност- общинска образвателна инфраструктура – училища,
възложител:Община Ловеч,
16.06.10,
“Оптична кабелна линия по трасето от гр- Плевен до гр. Белене”,
възложител: СД “Зоната – Нацкови и сие”,
17.06.2010,
“Ремонт и обновяване на хижа “Анчова бичкия”, имот “20996.52.4, мест. “Анчова бичкия”,
земл. на с. Дивчовото,
общ. Тетевен,
възложител: “Силген” ЕООД,
17.04.2010,
“Мерки за енергийна ефективност в осн. у-ще Максим Горки”, гр. Левски,
възложител: ОУ “Максим Горки”, гр. Левски,
17.06.2010,
Техническо задание за изработване на ДЕО и ОС на Общ устройствен план на гр. Белене,
възложител: Община Белене, срок 05.07.2010,
17.06.2010,
“Семеен хотел” в УПИ І-4168, квартал 124 В, строително петно 26 по регулацията на гр.
Кнежа,
възложител: ЕТ “Митко Боев”,
14.05.09г,
“Къща за настаняване” в УПИХІІ-882, ХІ- 881 кв.12 по плана на с. Крушовене, общ.
Д.Митрополия,
възложител: ЕТ Медения- Божидар Миразчиаски,
17.06.2010,
Довършителни дейности по ваканционно селище Аква Тера- с. Скандалото,
възложител: Г. Татаров,
18.06.10,

“Програма за опазване на околната среда на община Д.Дъбник” в община Д.Дъбник
предвижда газифициране газопроводна мрежа, реконструщция на водопроводна мрежа,
изграждане на пречиствателна станция за ОВ и канализация, реконструкция на дълготрайна
растителност в паркове, учебни заведения, обезвреждане на негодни за употреба пестициди,
залесяване, екопътеки….”,
възложител: Община Д. Дъбник, ВАЖНО Актуализираната програма за управление на
отпадъците е приета с Решение на общински съват № 132/28.01.10
18.06.2010
“Изграждане на Еко – кът Вис Верса” (две еднотипни двуетажни къщи), УПИ І-052100, мест.
“Хасъмското”, с. Орешак,
възложител: “Вис Верса” ЕООД гр. Троян,
21.06.2010
“Търговска дейност с ОЧЦМ”, УПИ ХІ, кв.610, западна индустриална зона на гр. Плевен,
възложител: “Ровотел стийл” ООД,
21.06.2010
“Жилищно застрояване”, ПИ №12108.208.2, с. Врабево, общ. Троян,
възложител: “Софарма” АД, гр. София,
21.06.2010
Мерки за подобряване на енергийна ефективност- общинска образвателна инфраструктура
– училища, възложител:Община Пордим,
22.06.10
“Жилищно застрояване”, ПИ №178006 (56722.178.6), местн. Чаира, в землището на гр. Плевен,
общ. Плевен, възложител: Л. Антонов, гр. Плевен,
22.06.2010
“Краткосрона постепенна сеч ”, ПИ №70500.100.50, с. Борима – ЗЗ Микре, общ. Троян,
възложител: Г. Найденова, с. Борима, – ЗЗ Микре, общ. Троян
22.06.2010
“Укрепване десен бряг на р. Дунав, в участъка на гр. Белене”,
възложител: Община Белене,
22.06.2010
“Ферма за оборно отглеждане на крави- доялна зала и мандри” , в ПИ № 292002, в
землището на Д.Дъбник, възложител: Вяра Михайлова,
22.06.2010
“Канализация на кв. Продимчец” , в гр. Ливеч,
възложител: Община Ловеч,
23.06.2010,
“Реконструкция и модернизаци на семеен хотел с лоби б за интегриран селски туризъм, в
ПИ № 116038, в местността Чекръците, землището на гр. Искър,
възложител: “Чекръка”ЕООД П.Балабанов,
23.06.2010,

“Изграждане на търговски обект, в ПИ № 73198.6.110, местността “Дългата поляна”,
землището на гр. Троян,
възложител: “Крам Груп” ЕООД с. Орешак, общ. Троян,
24.06.2010,
“Изграждане на магазин за промишлени стоки, в ПИ № 73198.6.111, 73198.6.58,
73198.6.86 ( обща площ – 2200 кв.м) в местността “Дългата поляна”, землището на гр.
Троян,
възложител: “Крам Груп” ЕООД с. Орешак, общ. Троян,
24.06.2010,
“Модернизация и реконструкция на съществуваща кравеферма с изграждане на
съоръжение за съхранение на оборски тор, в ПИ № 290001 – І ви стопански двор, в
землището на гр. Долни Дъбник,
възложител: Е. Вълков, земеделски производител, гр. Д.Дъбник,
24.06.2010,
“Изграждане на складова база в ПИ № 56722.31.46 и 56722.31.47 в местността “Витска
Ялия” эземлището на гр. Плевен,
възложител: Л. Станчев, Н. Станчева, гр. Плевен,
24.06.2010,
505.Заявление Семеен хотел Панорама Априлци, възложител Златко Захариев, Вх.№
2623/24.06.10, Изх.№ 2623/29.06.10
Жилищна сграда Рибарица, общ. Тетевен,
възложител С. Георгиев,
24.06.10
Изграждане и проектиране на фотоволтаици в ПИ № общ. Ябланица,
възложител: М. Данова,
24.06.10,
Закупуване на лабораторно оборудване,
възложител: “Мелком” ООД гр. Благоевград,
25.06.10г
Финансиране, “Подобряване на производствената дейност и намаляване на разходите за
производство, в ПИ № 43236.401.2189, квартал 130А на гр. Левски,
възложител: “Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД гр. София,
25.06.2010
Закупуване на лабораторно оборудване за анализ на брашно, в “Мелничен комплекс” с. Ломец
възложител: К. Драганов “Техра” гр. София
25.06.10г
Закупуване на машини за рязане и разпробиване, фирма “Тео Макс” ЕООД с. Бреница
възложител: “Тео Макс” ЕООД с. Бреница Теофил Палибачийски общ. Кнежа
25.06.10г
Предприятие за добив на белено слънчогледово семе” в ПИ №№44327.243.483, местността
“Бяло поле” в землището на гр. Луковит,

възложител: “Сън шел Трейдинг” ЕООД, гр. Луковит, Владислав Лазаров,
25.06.09г
Преустройство на помощна пристройка към спортно игрище в съблекалня и кафе аперитив за
сезонно ползвна “ в УПИ ІІІ в ПИ №№56722.659.227, кв. 401 по плана на гр. Плевен,
възложител: Найден Зеленогорски – кмен на община Плевен, гр. Плевен, Тенис клуб ПлевенПрофесионален спортен клуб
2406.09г
“Инсталация за преработка на биомаса” – с номинална мощност 950 квт в ПИ №№748007- с
начин на трайно ползване – машинна промишленост- в “Балканкар – Георги Михайлов” АД,
гр. Кнежа,
възложител: “Балканкар – Георги Михайлов” АД гр. Кнежа,
28.06.09г.
“Ремонт и реконструкция на хижа “Момина сълза” в ПИ №344001, в землището на с. Реселецс начин на трайно ползване – туристическа база,
възложител: “Червен бряг - ГМВ” АД гр. Червен бряг,
29.06.09г.
“Прилагане на мерки за енергийна ефективност” –училища в общ. Кнежа,
възложител : община Кнежа,
29.06.10,
“Прилагане на мерки за енергийна ефективност” –училища в общ. Априлци,
възложител : община Априлци,,
29.06.10,
“Изграждане на жилищна сграда” землището на с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител : С. Панов и Н. Панов, гр. Варна,
29.06.10
“Изграждане на ваканционен комплекс” УПИ 52218.547.669, кв.64, гр. Априлци,
възложител: “Априлци Инвестмънт” ООД,
30.06.2010
“Изграждане на фотоволтаична централа”, имот №076065, мест. “Гоев кат”, земл. на гр.
Ябланица,
възложител: М.Данова,
30.06.2010,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, имот №076066, мест. “Гоев кат”, земл. на гр.
Ябланица,
възложител: М. Данова,
30.06.2010,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, имот №076067, мест. “Гоев кат”, земл. на гр.
Ябланица,
възложител: М. Данова,
30.06.2010,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, имот №076068, мест. “Гоев кат”, земл. на гр.
Ябланица,

възложител: М. Данова,
30.06.2010,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, имот №076070, мест. “Гоев кат”, земл. на гр.
Ябланица,
възложител: М.Данова,
30.06.2010,
“Изграждане на фотоволтаична централа”, имот №076069, мест. “Гоев кат”, земл. на гр.
Ябланица,
възложител: М. Данова,
30.06.2010,
“Изграждане на технологична линия за събиране, сепариране и съхраняване на оборски тор”,
имот №110, кадастрален район 91, в стопански двор на с. Малиново, общ. Ловеч,
възложител: Малиново 2003” ООД ,
01.07.2010,
“Изграждане на цех за производство на хидравлични цилиндри”, ПИ №53707.14.198 в мест.
“Ливадата”, земл. на с. Орешак, общ. Троян,
възложител: “Викис Хидравликс” ООД гр. Троян,
01.07.2010
“Почистване на площи в гори пострадали от бедствия, презалесяване на част от площи с
местни видове, ремонт на горски път 1500 м. и оборудване на противопожарни депа”, мест.
“Стойченското”, земл. на с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: община Троян,
01.07.2010
“Противопожарни депа в сградите на кметствата на с. Голяма Желязна, с. Шипково и община
Троян”,
възложител: община Троян,
01.07.2010
“Подмяна на парните котли за сушилни камери и инсталиране на нов хоризонтален банцинг
към цех за дървопреработване”, гр. Луковит,
възложител: “АНИСТАР” ЕООД, гр. София
01.07.2010,
“Преустройство на сграда в хотел”, УПИ І, кв.29, гр. Летница,
възложител: К. Радев,
01.07.2010
“Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ІІІ, ІV – производствена
дейност, гр. Летница,
възложител: “Фиштрейд” ООД, Валери Василев,
02.07.2010,
Уведомление, “Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ Х, ХІІІ – производствена
дейност, гр. Летница,
възложител: “Менидж проект” ЕООД, Гергана Георгиева,

02.07.2010,
“Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ІІ – производствена дейност, гр. Летница,
възложител: “Агриплам”Е ООД, Пламен Петков,
02.07.2010,
“Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ І ІV – производствена дейност, гр. Летница,
възложител: “СОЛАР ПАРК” ЕООД, Наталия Йовкова,
02.07.2010,
“Закупуване микробус”, д.Митрополия,
възложител: “Агро био енерджи” ЕООД, Бистра Акова,
02.07.2010
“Закупуване дробеструен и триосен камионс”, Белене,
възложител: “Економайс” ЕООД, Надежда Лоринкова,
02.07.2010
“Закупуване асфалтираща техника”, Белене,
възложител: “Би –Бор дивелопмънт” ЕООД, Силвия Аконва,
02.07.2010,
“Закупуване телехендлер”,Д.Митрополия,
възложител: “ЕК био ДМ” ООД, Йонко Ташков,
02.07.2010,
“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ХІV -445 кв. 64с.
Орешене,
възложител: П. Найденова,
02.07.2010,
“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ХІІ -445 кв. 64с.
Орешене
възложител: П. Найденова,
02.07.2010
“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ХІІІ -445 кв. 64с.
Орешене,
възложител: П. Найденова,
02.07.2010
“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ Х -445 кв. 64с.
Орешак,
възложител: П. Найденова,
02.07.2010
“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ХІ -445 кв. 64с.
Орешене,
възложител: П. Найденова,
2.07.2010

“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ІV -204 кв. 41с.
Орешене,
П. Петков,
02.07.2010,
“Произв. На ел. енергия -Изграждане на фотоволтаичен парк”, УПИ ХІІІ -198 кв. 41с.
Орешене,
възложител: М. Петкова,
02.07.2010,
“Ремонт Народно читалище Хр.Кърпачев” с. Кърпачево, гр. Летница, Община Летница,
възложител: Народно читалище Хр.Кърпачев” с. Кърпачево, 01.07.2010
“Ремонт Народно читалище Искар - Летница” гр. Летница, Община Летница,
възложител: Народно читалище Хр.Кърпачев” гр.Летница,
01.07.2010,
“Ремонт Народно читалище Цветан Петров” с. Крушуна, Община Летница,
възложител: Народно читалище Цветан Петров” с. Крушуна” с. Крушуна,
01.07.2010,
“Ремонт Народно читалище Развитие 1872” с. Горско Сливово, Община Летница,
възложител: Народно читалище Развитие 1872” с. Горско Сливово”, 01.07.2010,
“Ремонт Народно читалище Н.Й.Вапцаров” гр. Летница, Община Летница,
възложител: Народно читалище Н.Й.Вапцаров” гр. Летница,
01.07.2010,
“Изграждане на къща за гости – Белишки хан с капацитет 5 двойни единични стаи , една
единична, 2 апартамента и механа”, УПИ ХХVІІ с.Белиш, махала “Ангелска” община
Троян,
възложител: “Дест квита” ООД,
052.07.2010,
“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превентивни дейности”,
възложител: общ. Троян, ПИ№15703.182.5, отдел 1045 “а”по ЛУП на общ. Троян,
05.07.2010г.
“Къща за настаняване на гости, УПИ XIV-321,324,325, кв.34 по плана на гр. Санадиново”
по проект по Програмаза РСР мярка 312,.,
възложител: “Мини вилидж” ЕООД, с. Санадиново, общ. Никопол, 05.07.2010г
“Нискоетажна жилищна сграда”, УПИ XIX-1394, кв.31, гр. Троян, възложител С. Иванов
гр. Ловеч.,
05.07.2010г,
“Преустройство и пристрояване на съществуваща сграда за къща за гости” , УПИ XLIX213, кв.15, с-. Орешак, общ. Троян,.,
възложител: В. Потева, гр. София,
05.07.2010г

“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху съществуващ покрив”, УПИ V, VI
– 47, кв.42, землището на с. Градина, общ. Долни Дъбник,.,
възложител: “Петров и сие Рус. Маринов”, СД, с. Градина.,
05.07.2010г
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху съществуващ покрив”, УПИ VI –
186, кв.10, землището на с. Градина, общ. Долни Дъбник,.,
възложител: “Петров и сие Рус. Маринов”, СД, с. Градина.,
5.07.2010г
“Ремонтнтна Път II-52, Деков-Бяла вода-Никопол , общ. Никопол км 72+650-км89+636
възложител: И. Денчев – директор ОПУ – Плевен,
05.07.2010г
“Ремонтнтна Път III-303, Левски – граница В. Търново , общ. Левски км 11+478-км19+208
възложител: И. Денчев – директор ОПУ – Плевен,
05.07.2010г
“Ремонтнт на Път III-3501, Згалево - Пордим, общ. Пордим, км 10+250-км16+580
възложител: И. Денчев – директор ОПУ – Плевен,
05.07.2010г
“Закупуване на нови водни джетове, вседеходи, малка моторна лодка за риболов, моторна
лодка за туристически услуги за община Белене, възложител “Ерис НЛ” ЕООД, Плевен,
07.07.10,
“Закупуване на земекопна и товарачна техника” за стопански двор в с. Деков, общ. Белене,
възложител “БИ-БОР ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД , гр. Плевен,
07.07.10,
Уведомление, “Изграждане на торохранилище и техника за обслужването
торохранилището” в с. Комарево, общ. Д. Митрополия,
възложител ЗП Николай Петров, с. Комарево, общ. Д. Митрополия, 07.07.2010,

на

“Пристрояване и надстрояване на масивна сграда – ресторант и преустройство на част от
нея за обособяване на хотел за селски туризъм” в УПИ І – 539, кв. 45 с. Ъглен, общ.
Луковит,
възложител “Йоанна СХ” ЕООД, с. Ъглен, общ. Луковит,
07.07.10,
“Закупуване машини”, с. Ломец, общ. Троян,
възложител: ЕТ “Поливест” с. Ломец,
08.07.2010,
“Изграждане на фабрика за производство на пелети, брикети и чипс от отпадъчна
дървесина”, УПИ ІV-017029, УПИ І-017057, с. Калейца, общ. Троян,
възложител: “Биоенерджи” ООД,
08.07.2010,
“Предприятие за производство на РЕ тръби”, УПИ ХХХІ-2460, гр. Ч. бряг, възложител:
“Искър Пайп” ООД,

08.07.2010,
“5 бр. къщи за гости”, УПИ, кв. Видима, гр. Априлци,
възложител: “Нувих” ЕООД гр. Бяла Слатина,
08.07.2010,
“Изграждане на голф-игрище с обществено-обслужващ комплекс в имоти №№249004,
250003, мест. “Бяло море” и №244003, мест. “Куклите”, землището на гр. Луковит,
възложител: ”Манхатън пропърти” ЕООД, гр. София,
09.07.2010г.
“Строеж за селски туризъм състоящ се от 5 къщи, с капацитет 30 места”, ПИ№014174 и
014166, масив 14 от землището на с. Черни Вит,.,
възложител: “Дели Паоло” ОД , гр. София
09.07.2010г
“Изграждане на хотел” със застроена площ от 245 кв.м. в ПИ№72343.54.274 и
ПИ№72343.54.274, намиращи се в местн. “Върбака”, з-ще Тетевен,.,
възложител: ЕТ“Ивановски- ПКВК – Петко Илбиев”, гр. Тетевен, ул. Лечо Гайдаря № 11,
08.07.2010г,
“Къща за отдих и туризъм”, в УПИ ХІІІ -34, кв.266, кв. Пладнището №39 – къща 2, гр.
Тетевен,.,
възложител: “Дели Паоло” ОД , гр. София
09.07.2010г,
“Къща за отдих и туризъм”, в УПИ ХІІІ -34, кв.266, кв. Пладнището №39 – къща 2а, гр.
Тетевен,.,
възложител: В. Недялкова, гр. София
09.07.2010г
“Къща за отдих и туризъм”, в УПИ ХІІІ -34, кв.266, кв. Пладнището №39 – къща 1, гр.
Тетевен,.,
възложител: В. Недялкова, гр. София
09.07.2010г
“Къща за отдих и туризъм”, в УПИ ХІІІ -34, кв.266, кв. Пладнището №39 – къща 1а, гр.
Тетевен,.,
възложител: В. Недялкова, гр. София
09.07.2010г
“Жилищно строителство”, в ПИ №007025, в землищетона с. Къшин, община гр. Плевен,
възложител: В. Узунов, гр.Плевен, ул.”Радецки”
12.07.2010г,
“Доизграждане и ремонт на съществуваща кравеферма”, в първи стопански двор, №VІІ,
кв.1А, в землището на с. Аспарухово, община Левски, възложител: ЗП “Георги Стоев
Минчев” с. Аспарухово, общ. Левски 12.07.2010г,
“Реконструкция и модернизация” лагуна, в ПИ №44327.266.10 и ПИ №44327.335.558
стопански двор, в землището на гр. Луковит, община Луковит,

възложител: ЗП “Габриела Грънчарова” гр. Луковит, общ. Луковит 12.07.2010г,
“Изграждане на фотоволтаична система”, в ПИ №43236.254.557 и ПИ №43236.254.558, в
местността “Отлака землището на гр. Луковит, община Луковит,
възложител: ЗП “Габриела Грънчарова” гр. Луковит, общ. Луковит 12.07.2010г,
“Изграждане и експлоатация на офроуд полигон за тренировки и състезания с АТВ
(четириколки), в с. Дълбок Дол,
възложител “Сдружение клуб 4х4 Адвенчър” гр. Троян, ул. “П.Р. Славейков” 54,
23.10.09,
“Изграждане на фотоволтаична инсталация”, в УПИ V-506, кв.31 на гр. Пордим, община
НПордим,
възложител: “Венида-нова” ООД гр. Пордим
13.07.2010г,
“За автокъща и паркинг”, в ПИ 071005 в дземлището на с.Буковлък, община Плевен,
възложител: Т. Тонков гр. Плевен
13.07.2010г
“За автосервиз и шоурум”, в ПИ 071004 в дземлището на с.Буковлък, община Плевен,
възложител: Т. Тонков гр. Плевен
13.07.2010г,
“Преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости”,.,
възложител:М. Лазарава, гр. Троян, в ПИ002302.170.892 УПИ I 501, с. Балабанско, общ.
Троян,
14.07.2010г
“Закупуване на нови водни джетове- 2 бр. до 150 к.с. и 2 бр.над 150 к.с., АТV всъдеходи -2
бр до 350 куб см и 2 бр. над 350 куб.см с цел предоставяне на туристически услуги за
населението на гр. Белене”,., възложител: “Агро стил” –С “ЕООД с. Българене, обл.
Плевен , 14.07.2010г,
“Закупуване на подемно строителна техника – високопроходим автокран 35 т, и стрела до
30м, телескопичен повдигач и стрела – техника за строително монтажни дейности с.
Деков, общ. Белене”,
възложител: “Би-Бор Дивелопмънт” ЕООД гр. Белене ,
14.07.2010г,
“Жилищно застрояване”,в ПИ № 73198.55.84- овощна градина.,
възложител: Р. Вълов, гр. Варна,
14.07.2010г
“Изграждане на инсталация за преработка на стари автомобилни гуми чрез метода на
пиролиза” в ПИ №000254, землището на с. Биволаре, общ. Долна Митрополия,
възложител “Тайреко” ЕООД, гр. Плевен,
15.07.2010,
Ремонт на апартаменти, от Ваканционен комплекс, в УПИ ІV -265 и УПИ ХІ -647 кв. 175 с
.Бели Осъм гр.Троян

възложител:А. Георгиев,
16.07.10г
”Реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи старинни постройки в
екологичен ваканционен комплекс “Две стрехи” за целогодишно предлагане на
интегриран селски туризъм” в УПИ ХІІ-114 и УПИ VІ-106, кв. 17, с. Голец, общ. Угърчин,
възложител “Две стрехи” ЕООД, гр. София,
16.07.2010,
Къща за гости “ в с. Орешак,
Възложител: “Полимакс” ЕООД, гр. Ямбол,
20.07.2010г,
“Изграждане на разпределителен газопровод за завод за производство на автомобили
“Литекс Моторс” АД с. Баховица” в землищата на гр. Ловеч, с. Баховица и с. Лисец, общ.
Ловеч,
възложител “Овергаз Север” ЕАД,
19.07.2010,
“Противопожарна просека, противопожарно депо, наблюдателна кула и водоизточник” в
имоти №422030 и №440035 с. Сопот, общ. Угърчин, възложител П. Дичев, София,
20.07.2010,
“Закупуване на съоръжения за торова маса”, в гр. Койнаре, общ. Червен бряг,
възложител ЗК “Виола”, гр. Койнаре, вх.№2960/20.07.2010, внесена скица на имот ,
22.07.2010г,
“Закупуване на съоръжения за торова маса”, в с. Брест, общ. Гулянци, възложител В.
Йотов, с. Брест, вх.№2963/20.07.2010, внесен Нотариален акт и скица за имота,
22.07.2010г.
“Закупуване на съоръжения в с. Вълчитрън, общ. Пордим,
възложител Г. Николов, с. Вълчитрън,
20.07.2010,
“Закупуване на съоръжения, в гр. Белене,
възложител Р. Дешев, гр. Белене,
20.07.2010,
“Утвърждаване на трасе за кабел”, ПИ№№18109.14.107, 18109.14.38, 18109.14.111, с.
Гумошник, общ. Троян,
възложител: И. Пейков и Е. Пейкова,
22.07.2010г.
“Жилищно строителство и обществено обслужване – 3 бр. къщи за гости”, в
ПИ№15703.37.96, с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: Д. Енкин,
22.07.2010г.,
“Строителство на жилищна сграда”, в ПИ№15703.37.81, с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител: “БЕНЕКА” ЕООД, гр. София,

22.07.2010г.,
“Надземна фотоволтаична електроцентрала” в ПИ№43236.312.411 – стопански двор, гр.
Левски,
възложител: “Проект Левски” ООД,
22.07.2010г,
“Жилищна сграда” в ПИ43952.197.23 в мест. “Ак баир” гр. Ловеч, възлогител М.
Жилевски, гр. Лоеч,
23.04.2010,
“Изграждане на къща за гости с механа” в ПИ 81476.501.363 в УПИ ІІ-363, кв. 39, с.
Чифлик, .
възложител “Казадор” ООД, гр. Варна,
23.07.2010,
“Складово пространство за съхранение на зърно и трафопост” в ПИ 073033, мест. “Между
шосетата”, земл. с. Българене, общ. Левски, възложител Димитър Данов, гр. Левски,
23.07.2010,
“Възстановяване и обновяване на съществуващи сгради за отглеждане на свине в обект
“Свинеферма за 500 животни" в УПИ І-432 и изграждане на торосъбирателно съоръжение
в УПИ ІІ-436 в с. Българене, общ. Ловеч, възложител Тихомир Тодоров, с. Българене,
26.07.2010,
Закупуване на техника за кравеферма, в ПИ №291124 в земл. на с. Брест, общ. Гулянци,
възложител С. Петров с. Брест,
29.07.2010,
Закупуване на техника за кравеферма, в ПИ №339043 в земл. на с. Милковица, общ.
Гулянци,
възложител О. Плосков, с. Милковица,
29.07.2010,
Закупуване на техника,
възложител Фарм трейдинг ЕООД, гр. Плевен, Кирил Лазаров – гр. Славяново,
30.07.10г ,
Рехабилитация на път ІІІ -3005 Ясен Петърница- ясен, Дисевица, Търнене, възложител:
ОПУ Плевен,
30.07.10г,
Фотоволтаици в УПИ ХVІІ .13, кв. 14, с. Лозица, общ. Никопол, Възложител:” ЕНЕСОЛ”
ООД с.Лозица,
27.07.10г,
“Лагуна за течна торова маса “ към кравеферма с. Драгаш войвода,
възложител: общ. Никопол,
02.08.10г,

“Закупуване, внедряване и инсталиране на система за сепариране на оборски тор от
кравеферма” в ПИ 18099.511.2 гр. Гулянци,
възложител ЗП Галя Цветкова, гр. Гулянци,
02.08.2010,
“Създаване на трайни овощни насаждения- сливи, праскови” за финансиране по мярка 141
“Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриряне в ПИ № 000053 –
(40 дка – изоставена нива),
възложител : Г. Караджов, - кмет на община Левски,
03.08.10г,
“Изграждане на жилищна сграда “ в землището на с. Рибарица, общ. Тетевен в ПИ№
62579.121.33 – урбанизирана територия”,
възложител: Н. Панов, - с Рибарицакмет бщина Тетевен,
03.08.10г,
“Съоръжение за събиране на твърд и течен тор”, в с. Божурица – зеленчукова градина,
възложител: Х. Цветанов,
04.08.10г ,
“Разширение и оптимизация на вятърна електроцентрала “Милковица” в земл. на с.
Милковица, ПИ №№103031, 127019, 233023 и в с. Шияково ПИ №№ 049017, 038022,
055033, 036018, 058017,
възложител “В. Пауър” ООД, София, район Триадица, бул. България 81А, 25.11.09,
Ремонт и реконструкция на съществуващ овчарник- 300 животни в ПИ № 000026- 7.3дка
обикаля имота с овцефермата, с. Българене-съоръжение за оползотворяване и третиране
на торовата маса - съгласно препоръките на ЕС,
възложител: С. Манолов,
06.08.10г,
“Преустройство на вилни сгради в ПИ 56722.618.48, местност Кайлъка, гр. Плевен, във
вилна сграда, бунгала, ресторант и СПА-център”, възложител: “Квант Инженеринг” ООДР. Иванов – писмо от МОСВ за преценка на необходимостта от ОВОС и оценка за
съвместимост, с комп. орган МОСВ10.08.2010г.
“Складова база- склад за пакетирани строителни материали: лайсни, крепежни материали,
теракотни, фаянсови плочи”в ПИ №072002 в мест. “Край село” в земл. на с. Буковлък,
общ. Плевен,
възложител: Р. . Христов10.08.2010г.
“Бензиностанция и газстанция” в незастр. дворно място в УПИ XIIIA в с. Староселци,
общ. Искър, обл. Плевен,
възложител “КОНТИНУУМ” ООД, Плевен –управител Иван Любенов Иванов –
10.08.2010г.
”Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води- гр. Кнежа”,

възложител- община Кнежа с местоположение гр. Кнежа, площадка за ПСОВ- гр. Кнежа,
общ. Кнежа, местност “МЕРАТА”, имот 732054 в земл. на гр.Кнежа10.08.2010г,
Изграждане на покривна фотоволтаична електическа централа за сградна интеграция с
инсталирана мощност до 72KW по мярка 311 от Програма за развитие на селските
райони”
възложител: ЕТ “Бизнес иновации- Христина Димитрова” за ИП- “с местоположение общ.
Луковит, с. Торос, УПИ I- 1186а, кв.32 по ПУП на с. Торос –
11.08.2010
“Изграждане на мобилна телекомуникационна базова станция” , възложител- “Мобилтел”
ЕАД, София, на площадка с площ 15кв.м. в с. Патрешко, общ. Троян, част от имот
№55587.17.121/стар № имот 017121/, НТП- ливада –
11.08.2010г.
”Жилищна сграда” в поз.имот № 02302.61.104, с. Балабанско, местност”Алдишки
рът”/местност Лъкарица/ с площ 110 кв.м, възложител- И.Расташки –
11.08.2010,
”Фотоволтаична електроцентрала Градина-2” в ПИ №086002- пасище, м.”Анковото”,
земл. на с. Градина,общ. Д. Дъбник,
възложител-община Д.Дъбник12.08.2010,
”Фотоволтаична електроцентрала Градина-1” в ПИ №082003- пасище, м.”Анковото”,
земл. на с. Градина,общ. Д. Дъбник,
възложител-община Д.Дъбник12.08.2010,
“Жилищно строителство” с площ – 300кв.м., в имот №15703л37л96, с. Голяма Желязна,
общ. Троян мест. “Лилав Стежерак”,
възложител - Д.Енкин
12.08.2010,
”Закупуване на техника за повърхностно почистване на метали”, гр. Белене, Западна
индустриална зона,
възложител- “ЕРИС НЛ” ЕООД, Цветомир Влахов
12.08.2010,
“Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав при Беленски острови”,
възложител: “Дунав Автотранспорт” ЕООД,
21.07.08г
“Закупувание на трактор, Колесен товарач- 2 бр и ремарке за твърс тор” гр. Славянава ,
община Плевен,
възложител: ЕТ “Димитър Терзиев” с. Коиловци, общ. Плевен,
13.08.2010г

“Закупувание на трактор, Колесен товарач- 2 бр и ремарке за твърс тор” гр. Славянава ,
община Плевен,
възложител: “Галус Къмпани” Анелия Георгиева гр. Костинброд,
13.08.2010г
“Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност около 500 кв/ч до 1000 кв/ч- с
производствена цел” УПИ ІІ, стр. кв. 58 в с.Дебново, общ. Никопол,
възложинтел: Валерий Желязков,- кмет на общ. Никопол,
13.08.10г
“Ремонт и възстановяване на храм Св.Георги победоносец и подобряване на прилежащото
му пространство, гр. Априлци, кв. Ново село”
възложител Калин Пенев – предс. На върховното настоятелство на храма гр. Априлци,
13.08.2010г
“Разнообразяване към неземеделски дейности чрез организиране на интегриран селски
развлекателен туризъм- туристически атракции в селския район” УПИ № 8, стр. кв. 91 ПН
1072 по ЗРП гр. Кнежа възложинтел: Еко Агро Инвест ЕООД,
16.08.10г
“Подмяна и ремонт на покривни материали по чл. 151, т.2 от ЗУТ и преустройство на
помещение в млекосъбирателен пункт” – краварник в имот 730011 с ЕRTTE- 37376 гр.
Кнежа
възложинтел: Д.Ангелов,
16.08.10г
Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” с прилежащ паркинг, местоположение:гр.
Ловеч, ул. Княз Имеритински, УПИ XV- 161, кв. 314 с идентификатор 43952.504.173 по
плана на гр. Ловеч,
възложител: Лидл България ЕООД енд КО КД,.
17.08.2010г
Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” с прилежащ паркинг, местоположение:гр.
Плевен, УПИ XXXVI- 1270, кв. 617, по плана на гр.Плевен,
възложител: Лидл България ЕООД енд КО КД,.
17.08.2010г
Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” с прилежащ паркинг, местоположение:гр.
Плевен, УПИ XIV, кв. 700, с идентификатор 56722.655.245 по плана на гр.Плевен,
възложител: Лидл България ЕООД енд КО КД,.
17.08.2010г
“Изграждане на фотоволтаична инсталация”, местоположение: гр. Долни Дъбник,
местността втори Стопански двор, имот №292010, ЕКАТТЕ 22407 – 9.293 дка,
възложител: Л.Върбанов,
18.08.2010г
“Модернизация на свинеферма”, местоположение: имот №000375, местност Цонков геран,
землище гр. Тръстеник, общ. гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, площ 108,880 дка,
възложител: Л.Върбанов,
18.08.2010г,

Изграждане на гробищен парк с. Слатина, в УПИІ, кв. 49- за стопански двор (31р584 дка),
възложител Община Ловеч,
23.03.09г
“Жилищно строителство” в ПИ № 52218.134.40, кв. Видима, площ 2 696 кв. м., гр.
Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч,
възложител: С.Бояджиев,
19.08.2010г
“Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност от 80 – 100 киловата”, в ПИ №
52218.140.40, кв. “Видима”, площ 3 747 кв. м., гр. Априлци, обл. Ловеч,
възложител: Н. Нанков
19.08.2010г
“Модернизиране на земеделските стопанства”, кандидатстване по мярка 121 от Програма
за развитие на селските райони 2007 -2013Г., с. Крушовица, община Долни Дъбник, обл.
Плевен, възложител: А.Янева,
20.08.2010г.
“Подмяна на съществуваща и изграждане на нова канализационна мрежа”, в гр.Кнежа,
заустване р. Гостиля,
възложител: Общ. Кнежа,
23.08.2010г
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа гр. Кнежа”, в
гр.Кнежа,
възложител: Общ. Кнежа,
24.08.2010г
Закупуване на техника,
Възложител: ЕТ “Емил Найденов”, гр. Плевен,
24.08.10,
Закупуване на техника,
Възложител:“Евромекс” ООДгр. Троян,
24.08.10,
“Цех за производство на компонентни детайли за автомобилни кранове в ПИ №249003,
№000218 и №249004 в местн. “Запад от село” земл. с. Рупци, общ. Червен бряг,
възложител “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД,
24.08.10
“Построяване на торохранилище към кравеферма” в ПИ №603002, с. Комарево общ.
Долна Митрополия, обл. Плевен,
възложител Н.Петров,
25.08.10г
“Закупуване на техника” в с. Комарево общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,
възложител Н.Петров,

26.08.10г
“Люпилня за птици” в ПИ №000238, с. Радишево общ. Плевен, обл. Плевен,
възложител Галус Къмпани ООД, Анелия Георгиева,
26.08.10г
“Закупуване на техника” в с. Тотлебен общ. Пордим, обл. Плевен, възложител Красимир
Петков,
27.08.10г.
“Лозови насаждения с капково напояване в имоти в землището на с. Коиловци, общ.
Плевен”, обл. Плевен,
възложител Теодор Маджаров ЕООД, с. Коиловци, общ. Плевен,
27.08.10г.
“Основен ремонт на църковен храм “Св. Арх. Михайл” и прилежащите му сгради и
пространство в с. Скандалото”, като местно поделение на Българската Православна
Църква, с. Скандалото, ул. “Старо скандало”, общ. Априлци, обл. Ловеч,
възложител: свещ. Прот. Роман Рачев,
27.08.10г.,
“Изграждане на външно ел. захранване на БС 3712”, в землището на с. Голям Извор, общ.
Тетевен,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
30.08.10г.
“Изграждане на външно ел. захранване на БС 3688 с.Черни Вит”, трасето преминава през
ПИ№ 000025на общ. Тетевен,
възложител: “Космо България Мобайл” ЕАД,
30.08.10г
“Изграждане и експлоатация на фотоволтайчна централа”, в УПИ Х-77, ХІ-77 в кв.50 на с.
Подем, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, възложител: Димитров Електро-2000”
ЕООД с. Рибен,
01.09.10г
“Изграждане на къщи за гости в с. Балканец, общ. Троян, обл. Ловеч, УПИ I-391, кв.18 ”,
възложител: “ПОМОДОРО” ЕООД,
02.09.10г
“Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за
производство на хартии тип “Тишу”, (на площадката на бивш завод за производство на
картони), земл. на с. Черковица, общ. Никопол, възложител: “Джи ЕфЕ ф” АД гр.
Никопол,
18.09.09,
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа и изграждане на ПСОВ”, васив 732, парцел 020, земл. на гр. Кнежа,
възложител: общ. Кнежа,
13.11.09,

Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди, в ПИ № 185078 (4,114 дка) с.
Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч,
възложител: Н.Николов, гр. Русе
02.09.10г,
“Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди, в ПИ № 72343.55.197 и
72343.55.198 (1,858 дка) гр.Тетевен Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч,
възложител: Я. Танев, гр. Тетевен,
02.09.10г,
“Ремонт на православен храм “Рождество Богородично” и прилежащите му сгради и
пространство в с. Брестница, общ. Ябланица, като местно поделение на Българската
Православна Църква,
възложител: В. Йотов- председател на църковното настоятелство. 02.09.10г.
“Ремонт на православен храм “Св. Св. Кирил и Методий” и прилежащите му сгради и
пространство в с. Български извор, общ. Тетевен, като местно поделение на Българската
Православна Църква,
възложител: В. Йотов- председател на църковното настоятелство. 02.09.10г
“Изграждане на овцеферма, в ПИ № 291024 с начин на трайно ползване кравеферма, в
землището на Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник, обл. Плевен, възложител: П. Нинова, гр.
Д.Дъбник
02.09.10г,
“Преустройство на съществуваща сграда телчарник в свинарник – 10 свине майки , в ПИ
№ 000305 с начин на трайно ползване стопански двор, в землището на Д.Дъбник, общ.
Д.Дъбник, обл. Плевен, възложител: Г. Георгиев и И. Селимски, с. Крушовица, общ.гр.
Д.Дъбник
02.09.10г,
“Изграждане на ел схема към фотоволтаичен парк в УПИ II, кв. 279, местн. Копака, гр.
Летница”, в землището на гр. Летница, общ. Ловеч, възложител: “Агриплам” ЕООД,
09.09.10г
“Изграждане на ел схема към фотоволтаичен парк в УПИ III, кв. 279, местн. Копака, гр.
Летница”, в землището на гр. Летница, общ. Ловеч, възложител: “Фиштрейд” ЕООД,
09.09.10г
“Изграждане на ел схема към фотоволтаичен парк в УПИ I, II, III, и IV, кв. 280, местн.
Копака, гр. Летница”, в землището на гр. Летница, общ. Ловеч,
възложител: “Солар парк” ЕООД,
09.09.10г.,
“Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър”,
възложител:инж. В. Йорданов, Кмет на Община Искър,
09.09.10г
“Реконструкция на съществуващи и строителство на нови сгради и съоръжения в ПИ
№№530002 до 530023 в местн. “Мерата”, земл. гр. Червен бряг в Предприятие за
производство на растителни масла за хранителни и технически цели”,

възложител “Марин и Марин” ООД гр. Пазарджик,
10.09.2010,
“Складово стопанство за съхранение на зърно и трафопост” в ПИ 058016, местн.
“Стадиона” земл. гр. Д. Митрополия,
възложител “Ема транс” ООД, Плевен,
10.09.2010
“Основен ремонт и обновяване на православен храм” в УПИ І, кад. №301, кв.6, с. Одърне,
общ. Пордим,
възложител А. Иванов – църковно настоятелство при храм “Св. Параскева” с. Одърне,
10.09.2010,
“Прокарване на проучвателен сондаж Р- 1 Ставерци – запад, землището на село
Ставерци, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен”, в землището на с. Ставерци с ЕКНМ
68607, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, възложител: “Проучване и добив на нефт и
газ” – АД, гр. София, 13.09.2010
“Търговски комплекс” с ресторант, магазин за хранителни стоки, хлебопекарна и офиси и
24 паркоместа, местоположение: с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч, УПИ IV –
114, кв. 16,
възложител: “Радослава Добревска” ЕООД,
13.09.2010
“Допълващо нискоетажно жилищно застрояване”, местоположение: ПИ № 43952.537.54,
м. ”Синап тепе”, землище гр. Ловеч,
възложител: Йото Йотов,
14.09.2010,
“Основен ремонт на читалището – външен и вътрешен на съществуваща сграда”, в с.
Карлуково, общ. Луковит,
възложител : Читалищното настоятелство на НЧ “Дико Илиев- 1904г.” , 15.09.2010
“Подобряване на материално – техническата база, обновяване и развитие на НЧ “Ламби
Кандев - 1893””, гр. Искър,
възложител: Е. Тончева, председател на НЧ “Ламби Кандев - 1893”, 15.09.2010,
“Корекция на участък от дере “Баховска бара” в ПИ- 02935.187.38емлището на с.
Баховица, общ. Ловеч”,
възложител: “Литекс Моторс” АД,
15.09.2010
“Изграждане на ел. схема към фотоволтаичен парк в УПИ X, XI, XII, XIII, XIV, kв. 150, м.
“Христов Баир”, гр. Ловеч”.
възложител: “Мениджпроект” ЕООД,
15.09.2010,
“Основен ремонт на църковен храм “Св. Троица” гр.Ябланица, и прилежащите му сгради
и пространство в гр.Ябланица, като местно поделение на Българската Православна
Църква, обл. Ловеч, възложител: Павлин Петров,
16.09.10г

“Ремонт на православен храм “Св. Вмчк. Димитър”, с. Добревци, общ. Ябланица, обл.
Ловеч и подобряване на прилежащите пространства като местно поделение на
Българската Православна Църква”, местоположение: с. Добревци, общ. Ябланица, обл.
Ловеч,
възложител: П. Петров
16.09.10г.,
“Ремонт на православен храм “Св. Параскева”, гр. Угърчин, обл. Ловеч и подобряване на
прилежащите пространства, като местно поделение на Българската Православна Църква”,
обл. Ловеч,
възложител: И. Шишков,
16.09.10г
“Ремонт на православен храм “Св. Арх. Михаил” с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч и
подобряване на прилежащите пространства, като местно поделение на Българската
Православна Църква, обл. Ловеч, възложител: Ищван Наги Шишков,
16.09.10г.,
“Ремонт на православен храм “Возкресение Господне”, с. Златна Панега, общ. Ябланица,
обл. Ловеч и подобряване на прилежащите пространства, като местно поделение на
Българската Православна Църква“, обл. Ловеч,
възложител: П. Петров,
16.09.10г
“Пречиствателна станция със заустване в р. Искър”, м. “Валога”. Гр. Коинаре, общ.
Червен Бряг,
възложител: В. Бенов,
16.09.10г.,
“Подпорна стена на десен бряг до ЦДГ “Еделвайс” – гр. Априлци, кв. Видима с корекция
на р. Габровница и укрепване малко отводнително съоръжение на общински път
LOV1001” по проект: Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения от притоци на р. Видима в урбанизирана територия на кв. Видима – гр.
Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч,
възложител Община Априлци,
16.09.10г.
«Изграждане на жилищна сграда в имот №52218.742.1028, местн. «Орничето», кв.
«Острец», земл. гр. Априлци,
възложител С.Пирова, гр. Ловеч,
17.09.2010,
“Изграждане на ел. схема към фотоволтаичен парк в УПИ X, XI, XII, XIII, XIV, kв. 150, м.
“Христов Баир”, гр. Ловеч”.
възложител: “Мениджпроект” ЕООД,
20.09.2010,
“Изграждане на ел схема към фотоволтаичен парк в УПИ II, кв. 279, местн. Копака, гр.
Летница”, в землището на гр. Летница, общ. Ловеч, възложител: “Агриплам” ЕООД,
20.09.10г.,

“Изграждане на ел схема към фотоволтаичен парк в УПИ III, кв. 279, местн. Копака, гр.
Летница”, в землището на гр. Летница, общ. Ловеч, възложител: “Фиштрейд” ЕООД,
20.09.10г.,
“Изграждане на ел схема към фотоволтаичен парк в УПИ I, II, III, и IV, кв. 280, местн.
Копака, гр. Летница”, в землището на гр. Летница, общ. Ловеч,
възложител: “Солар парк” ЕООД,
20.09.10г
“Подобряване на материално-техническата база, обновяване и развитие на НЧ “Христо
Ботев”, с. Долни Луковит, общ. Искър,
възложител: НЧ “Христо Ботев”,
20.09.10г,
“Изработване на ПУП – План на застрояване за ПИ с идентификатор 72343.500.5080, м.
“Maлките”, гр. Тетевен и отреждането на имота за изграждане на напорен резервоар с
обем 4000куб. м. ”,
възложител: Община Тетевен,
20.09.10г,
“Изграждане на фотоволтаична система със номинална мощност от 133.2 kW по
силициева монокристална технология”, местоположение: землището на с. Радомирци, м.
“Oтлака”, общ. Червен Бряг, възложител: Петър Цонев,
21.09.10г
”Изграждане на предприятие за дървопреработка в с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч”, в
УПИ I – 319, с. Калейца,
възложител: “Лифтов” ЕООД,
23.09.10г,
“Изграждане на “Mалка фотоволтаична централа” в ПИ №№ 100061, 100062,”, в
землището на с. Подем, м. ”Равнището”, общ. Долна Митрополия,
възложител: “Агро - Нип” ЕООД, гр. Долна Митрополия,
23.09.10г,
“Изграждане на Овчарник в ПИ 047071 в м. “Средните обори”, в землището на гр. Искър”,
възложител: М. Митовски,
23.09.10г
“Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бъркач”,
местоположение: в регулационните граници на с. Бъркач, общ. Д. Дъбник,
възложител: община Д. Дъбник,
28.09.2010
“Ремонт, реконструкция и възтановяване на храм “Св. Георги Победоносец” в с. Дебово”,
възложител: В. Илиев,
28.09.2010,
“Подобряване на материално – техническата база, обновяване и развитие на НЧ “П.Р.
Славейков 1926”, с. Староселци ”,
28.09.

“Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Петърница” в
регулационните граници на с. Петърница, общ. Д. Дъбник,
възложител: община Д. Дъбник,
28.09.2010
“Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Градина” в
регулационните граници на с.Градина, общ. Д. Дъбник, възложител: община Д. Дъбник,
28.09.2010
“Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър”,
местоположение: ремонт на улична мрежа в гр. Искър, ремонт на улична мрежа в с.
Староселци, с. Писарово и с. Долни Луковит,
възложител: В. Йорданов,
30.09.2010,
“Ремонт на православен храм “Св. Вмчк. Димитър”, гр. Априлци, кв. Видима, общ.
Априлци, обл. Ловеч и подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение
на Българската Православна Църква”,
възложител: П. Георгиев,
30.09.2010,
Ремонт на православен храм “Св.Николай”, с. Батулци, общ. Ябланица, обл. Ловеч и
подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение на Българската
Православна Църква”, възложител:Ц. Христов,
30.09.2010,
“Ремонт на православен храм “Св. Вм. Георги”, с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч и
подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение на Българската
Православна Църква”, възложител:Ц. Христов,
30.09.2010,
“Ремонт на православен храм “Рождество Богородично”, гр. Априлци, кв. Острец, общ.
Априлци, обл. Ловеч и подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение
на Българската Православна Църква”,
възложител: П. Георгиев,
30.09.2010,
“Ремонт на православен храм “Св. Св. Козма и Дамян”, с. Орешене, общ. Ябланица, обл.
Ловеч и подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение на
Българската Православна Църква”, възложител:Ц. Христов,
30.09.2010,
“Ремонт на православен храм “Св.Пророк Илия”, гр. Априлци, общ. Априлци, и
подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение на Българската
Православна Църква”,
възложител:П. Георгиев,
30.09.2010,
“Корекция и подобряване проводимостта на р. Гостиля в ЦГЧ гр. Кнежа” възложител
община Кнежа,

28.09.2010
“Изграждане на инсталация за производство на компост и производствена сепарираща
линия за третиране на битови отпадъци”, ПИ №731012, мест. “Мерата”, земл. на гр.
Кнежа,
възложител: Община Кнежа,
01.10.09,
“Ремонт на православен храм “Св.Вознесение”, с.Новачеве, общ. Никопол, и подобравяне
на прилежащите пространства като местно поделение на Българската Православна
Църква”,
възложител:В. Генов,
01.10.2010
“Ремонт на православен храм “Св.Петар и Павел”, с.Асеновци, общ. Плевен, и
подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение на Българската
Православна Църква”,
възложител:В. Йонов,
01.10.2010,
“Ремонт на православен храм “Св.Теодор и Пророк”, гр.Летница, общ. Летница, и
подобравяне на прилежащите пространства като местно поделение на Българската
Православна Църква”,
възложител:В. Йонов,
01.10.2010,
“Открит обект за спортни дейности – Футболен стадион с обслужваща сграда и трибуни”,
в ПИ№000217, в землището на гр. Долни Дъбник,
възложител: Община Д. Дъбник .
04.10.2010г.,
“Ремонт на храм “Св. Параскева”, с. Татари, общ. Белене,.,
възложител: Д. Андонов,
05.10.2010г
“Основен ремонт и обновяване на храм Св. Георги”, с. Петокладенци,.,
възложител: Д. Димитров
05.10.2010г
“Ремонт на храм Св. Георги”, с. Деков, общ. Белене,.,
възложител: Д. Андонов,
05.10.2010г
“Обновяване, реконструкция и благоустрояване на храм Св. Георги” , с. Гиген, общ.
Плевен,
възложител: Църковно настоятелство “Св. Георги” с. Гиген,
05.10.2010г.,
”Енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на Народно
читалище “П. Р. Славейков”, гр. Гулянци,.,
възложител: Народно читалище “П. Р. Славейков”, гр. Гулянци,
05.10.2010г

“Обновяване, реконструкция и благоустрояване на храм Св. Георги”, гр. Гулянци,.,
възложител: Църковно настоятелство “Св. Георги гр. Гулянци,
05.10.2010г
“Обновяване, реконструкция и благоустрояване на храм “Св. Арх. Михаил”, с.
Милковица,.,
възложител: Църковно настоятелство “Св. Арх. Михаил”,
05.10.2010г
“Обновяване, реконструкция и благоустрояване на храм “Св. Петка”, с. Брест,.,
възложител: Църковно настоятелство “Св. Петка”,
05.10.2010г
“Ремонт и обновяване на читалище”, с. Новачене,
възложител: М. Генов,
05.10.2010г.,
“Разширение на складова база за зърно на “Звезда” АД- Д. Митрополия”, местността
“Заводите”, ПИ№109012, гр. Д. Митрополия,
възложител: “Звезда” АД- Д. Митрополия”,
05.10.2010г.,
“Почистване на наностни отложения в коритото на р. Вит в участъка -114 км. – 120 км. В
и под с. Гложене”, в землището на с. Гложене, общ. Тетевен,
възложител: Г.Йорданов,
05.10.2010г.,
“Ремонт на църковен храм “Св. Параскева”, с. Писарово, общ. Искър, в УПИ VIII – 396,
кв. 79, по плана на с. Писарово, общ. Искър,
възложител: В. Христов,
06.10.2010г.,
“Разширение на кариера за добив на огнеопорни глини “Сухия кладенец”, землището на с.
Върбица с ЕКНМ 12752, общ. Плевен,
възложител: “Огнеопорни глини” АД,
06.10.2010г.,
“Ремонт на общински път LOV 1095/ стар номер на пътя IV-30044/ Луковит- КоритнаРумянцево/ Луковит-Карлуково/ в участъка от км. 0+000 до км. 5+100” – финансиране,
обекта се намира в Севера България – общ. Луковит,.,
възложител: П. Ненчев – кмет на общ. Луковит,
06.10.2010г
“Ремонт на църковен храм “Св. вмкч Георги” с. Долни Луковит, общ. Искър,
възложител църковно настоятелство на храм “Св. вкмч Георги” с. Долни Луковит,
07.10.10,
“Ремонт и възстановителни работи на църква “Св. Св. Кирил и Методий” с. Староселци,
общ. Искър,
възложител църковно настоятелство на храм “Св. Св. Кирил и Методий” с. Староселци,

07.10.10 ,
“Еднофамилна жилищна сграда” в имот 56722.757.101 местн. “Плочата” общ. Плевен
възложител Я. Тишков, гр. Плевен
08.10.10
Ремонт на църква в гр. Искър,
Възложител: църковно настоятелство гр. Искър,
12.10.10,
Реконструкция и ремонт на читалище в с. Голям Извор, обл. Ловеч, възложител Андрей
Стефанов, с. Голям извор,
12.10.10
Ремонт на православен храм, с. Малък извор, общ. Ябланица,
Възложител: Н. Петров църковно настоятелство с. Малък Извор, 12.10.10,
“Изграждане на площадка за предварително третиране и оползотворяване на ТБО на
територията на общ. Кнежа, чрез разполагане на производствена сепарираща линия за
сортиране на рециклируема фракция и инсталация за произв. на компост” в ПИ №731029,
местн. “Мерата”, земл. гр. Кнежа,
възложител община Кнежа,
12.10.10
“Корекция на река Бели Осъм в централна градска част на гр. Троян”, местоположие: река
Бели Осъм, общ. Троян,
възложител: Община Троян,
13.10.10,
“Жилищно строителство”, в ПИ №№52218.734.3, 52218.734.2,в землището на гр. Априлци,
възложител: С. Попов, гр. Пловдив, ул. “Янтра”, №4,
14.10.2010г.,
“Частична реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Деков, общ. Белене и
възтановяване на пътната настилка”,
възложител: П. Дулев – кмет на общ. Белене,
14.10.2010г.
“Изграждане на детски площадки в общ. Априлци”,
възложител: С. Нинкова – председател на УС,
14.10.2010г.
“Уведомление за водоползване на язовир “Света”, местоположение: гр. Угърчин, обл.
Ловеч,
вълзожител: П. Шойков,
15.10.2010г.,
“Дневен център УПИ III, kв. 43, гр. Априлци”, гр. Априлци
възложител: Община Априлци,
15.10.2010г.

“Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Енина и
с. Лазарово”,
възложител: общ. Кнежа,
15.10.2010г.
“Добив на скално – облицовъчни материали от находище “Врачански варовик”,
възложител: “Садас” ООД
15.10.2010г.
“Склад за негорим селскостопански инвентар и инструменти в поземлен имот с
идентификатор 126017, местност “Барата”, в землището на с. Тученица, общ. Плевен”,
възложител: Л. Любенов,
18.10.2010г.
“Склад за негорим селскостопански инвентар и инструменти в поземлен имот с
идентификатор 126019, местност “Барата”, в землището на с. Тученица, общ. Плевен”,
възрожител: Л. Любенов,
18.10.2010г.,
“Основен ремонт на храм “Св. Св. Кирил и Методий”, в с.Староселци, общ. Искър,
инвеститор: Б. Могиларски,
18.10.2010г.
“Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на
коритото на река Осъм, гр. Ловеч”,
възложител: М. Казанджиев,
18.10.2010г,
“Идеен проект за възстановяване на манастир “Св. Пророк Илия”, гр. Тетевен”,
възложител: Д. Минкин,
19.10.2010г
“Изграждане на фотоволтаичен парк в УПИ X, XI, XII, XIII, XIV, kв. 150, м. “Христов
баир”, гр. Летница”,
възложител: “Мениджпроект” ЕООД,
19.10.2010г,
“Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни
инфраструктурни съоръжения на река Писаровска, за предотвратяване на наводнения на
територията на гр. Искър, общ. Искър”,
инвеститор: община Искър,
20.10.2010г,
“Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждане на
малко заведение за бързо хранене /снек бар/ с обслужваща сграда за необходимите битови
помещения, офиси на фирмата”, в ПИ № 43952.197.25
инвеститор: ЕТ “Лебед – Петко Рачев”,
20.10.2010г,
“Уширение на мост с. Градина и корекция на прилежащо дере от ОК 124 до УПИ I – 6 в
стр. кв.54 по рег. Плана на с. Градина”,

инвеститор: община Долни Дъбник,
20.10.2010г,
“Частични ремонти в сградите на читалищата в селата Татари, Петокладенци, Деков,
Кулина вода и Бяла вода, Община Белене”, инвеститор: Община Белене,
20.10.2010г
“Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди”, в ПИ№52218.677.4, гр.
Априлци, общ. Априлци,
възложител: Г. Георгиев, гр. Плевен,
21.10.2010г.,
“Изграждане на довеждаща инфраструктура (външни връзки) до пречиствателна станция за
отпадъчни води на гр. Луковит – електроснабдяване, водопровод, канализация и път”,
възложител: Кмет на общ. Луковит,
21.10.2010г.
“Ремонт на път: Гиген-Загражден 6.700 км.; Загражден-Дъбован- 2.760 км.; ДъбованГулянци- 10.030 км.”,
възложител: общ. Гулянци,
22.10.2010г.
“Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях
защитни съоръженияс цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, общ. Д.
Митрополия, обл. Плевен”, възложител община ,
22.10.2010,
“Противоерозийни мероприятия с терасиране на лозови насаждения в ПИ /№№ 109006,
109007, 109009, 109015, 109014, 109023, 109024, 109044, 109045, 109025, 109026, 109027,
109028, 109020, 109041, 109042, и 109043в земл. на с. Коиловци, общ. Плевен,
възложител “ТЕОДОР МАДЖАРОВ” ЕООД с. Коиловци,
22.10.2010,
“Изграждане на площадка за предварително третиране и оползотворяване на битови
отпадъци, чрез разполагане на сепарираща инсталация за ТБО и инсталация за производство
на компост” ; подобект: Трасе за външно ел. захранавне,
15.10.2010г.,
“Нискоетажни индивидуални жилищни сгради в ПИ в местността Плочата, в землището на
гр. Плевен,
възложител Е. Гърков
25.10.2010,
“Цех за пакетиране на ВиК продукти”, УПИ ХХХІІ, 2468, ул. СТРУГА, , гр. Червен бряг,
“Хидроснаб” ПАК ООД, 0878333580,
възложител “Хидроснаб” ПАК ООД, гр. Червен бряг,
25.10.10,
“Подмяна на существуващ силоз за сърносъхранение”, с. Бяла вода, ул. “В. Левски”15,
възложител: Л. Любенов,

27.10.10г,
“Залесяване на неземеделски земи по програма за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. по мярка 223” в имот № 000053, местн. Голямата кория” земл. с. Градище и
имот №115003, местн. Сазанталъка”, земл. с. Стежерово,
възложител община Левски,
28.10.10,
“Фотоволтаична централа”, местоположение: с. Българене, общ. Левски, възложител:
“Агроивтекс” ООД,
възложител И. Белянов
29.10.10
“Автомивка в УПИ XVII – 945, kв.43, гр. Славяново, община Плевен, Плевенска област”,
възложител: Н.Колев,
01.11.10
“МВЕЦ “Хидромид”,- Решение № 122/2006г, на язовир Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник,
възложител: “Хидромид”,- ООД, Дечко Дечев,
02.11.10
“ПУП ПЗ в местността “Стража” , землище на гр. Плевен, в ПИ № 701.71, 701.72, 701.2425,
701.2426, 701.3122, - строителство на еднофамилни жилищни сгради, общ. Плевен,
възложител: “ДОМО 2010”,- ООД, гр. Плевен,
02.11.10,
“Ел. захранване на съществуваща животновъдна ферма в ПИ 000052, м. “Писаровска
могила”, земл. с. Долни Луковит, общ. Искър, общ. Плевен”
възложител Община Искър,
03.11.2010,
“ПУП – ПЗ за елементите на техн. инфраструктура извън границите на урбанизирана
територия за изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Левски –
площадка Санадиново, в земл. с. Санадиново, общ. Никопол, обл. Плевен”,
възложител “Регионално сдружение за управление на отпадъците – чисти дунавски
общини”, гр. Никопол,
04.11.2010,
“Изграждане на семеен хотел” в гр. Кнежа УПИ ХІІІ, кв. 154, пл. №2465, възложител ЕТ
“Мики – Кристина Яцинска” гр. Кнежа,
04.11.2010,
“Уктрепване на подпорни стени на коритото на р. Златна Панега от О.К.302 до О.К.231 – гр.
Луковит”,
инвеститор: община Луковит,
05.11.2010,
“Корекция на р. Стърна река” по проект “Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения от притоци на р. Видима в урбанизирана територия на кв.
Видима – гр. Априлци, общ.Априлци, обл. Ловеч”,
възложител:община Априлци,
05.11.2010,

“Монтаж ветрогенератор”, в ПИ№042024, местност “Голям Орман, с. Радишево,
възложител: “Съни – Пауер” ООД гр. Плевен,
05.11.2010г.
“Изграждане на фотоволтаична централа”, ПИ №№07021, 070041, 070044, 070036, 070038,
гр. Искър,
възложител: общ. Искър,
05.11.2010г.,
“Жилищно строителство”, ПИ№ 52218.39.85, кв. “Зла река”, гр. Априлци, възложител: М.
Нацина,
05.11.2010г.,
“Предварително третиране (код R12 съгласно параграф 1 т.17, буква “м” от ДР на ЗУО) за
ИУМПС и излязло от употреба ел. оборудване на същетсвуваща площадка с попадащи в
имота навес и кантар”, местоположение: в гр. Долна Митрополия – имотът попада в ОУП на
общината,
инвеститор:Н. Бойков – управител на фирма “Феникс Норд” ЕООД, 09.11.10,
“Предварително третиране (код R12 съгласно параграф 1 т.17, буква “м” от ДР на ЗУО) за
ИУМПС и излязло от употреба ел. оборудване на същетсвуваща площадка с попадащи в
имота складова база, склад с 4 постройки на допълващо застрояване”, местоположение: в
гр.Левски, имотът с идентификатор 43236.401.3162, кв.159, парцел V, инвеститор:Николай
Бойков – управител на фирма “Феникс Норд” ЕООД,
09.11.10,
“Предварително третиране (код R12 съгласно параграф 1 т.17, буква “м” от ДР на ЗУО) за
ИУМПС и излязло от употреба ел. оборудване на същетсвуваща площадка с попадащи в
имота 13 промишлени сгради”, местоположение: Източна индустриална зона на гр. Плевен,
попадаща в ОУП на общината,
инвеститор:Н. Бойков – управител на фирма “Феникс Норд” ЕООД, 09.11.10,
“Предварително третиране (код R12 съгласно параграф 1 т.17, буква “м” от ДР на ЗУО) за
ИУМПС и излязло от употреба ел. оборудване на същетсвуваща площадка”,
местоположение:с. Горник, общ. Червен Бряг,
инвеститор :Н. Бойков – управител на фирма “Феникс Норд” ЕООД, 09.11.10,
“Изграждане на туристическа инфраструктура и обновяване на спортни и развлекателни
съоръжения в гр. Пордим”,
инвеститор: Община Пордим,
09.11.10,
“Предварително третиране (код R12 съгласно параграф 1 т.17, буква “м” от ДР на ЗУО) за
ИУМПС и излязло от употреба ел. оборудване на същетсвуваща площадка –
(Стружкодробилен цех)”, местоположение: Източна индустриална зона – ул. “Гривишко
шосе” №1,
инвеститор: Н. Бойков – управител на фирма “Феникс Норд” ЕООД, 10.11.10,
“Предварително третиране (код R12 съгласно параграф 1 т.17, буква “м” от ДР на ЗУО) за
ИУМПС и излязло от употреба ел. оборудване на същетсвуваща площадка с площ 3 декара,

разположена на територията на “Метаком - СЛЗ” АД, между “Шихтов двор” и Складово
стопанство №2 ”, местоположение: Източна индустриална зона – ул. “Гривишко шосе” №1,
инвеститор: Н. Бойков – управител на фирма “Феникс Норд” ЕООД, 10.11.10,
“Лесоустройствена програма”,
инвеститор:Н. Памуков и Д. Коен,
10.11.10,
ПУП-ПЗ за ПИ №103016, м.”Съдовете”, землище с. Брестовец, общ. Плевен,
възложител: Т. Илиев,
11.11.10,
“Изграждане на жилищна сграда”, в ПИ № 80981.291.44,
възложител: Х. Колев,
11.11.10
“Почистване на коритото на р. Бели Вит и участъка на кв.Пеновото”, гр. Тетевен, Община
Тетевен,
инвеститор: Община Тетевен,
11.11.10,
“Газо-кондензатно находище “Койнаре”, вкл. четири участъка Борован, Враняк. Девенци и
Садовец ”,
инвеститор: Директ Петролеум България ЕООД,
11.11.10,
“Оптично кабелно трасе на територията на община Белене и с. Стежерово, обл. Плевен”,
възложител: “Оптилинк Плевен” ООД,
12.11.10,
“Оптично кабелно трасе гр. Долна Митрополия – с. Крушовица”, възложител: “Оптилинк
Плевен” ООД,
12.11.10,
“Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с. Бацова махала, обл. Плевен”,
възложител: “Оптилинк Плевен” ООД,
12.11.10,
“Поставяне на алуминиеви прозорци на съществуващ сенник и плочки на тротоара”
възложител: ЕТ “Конкурент”,
15.11.10
“Общинска програма за управление на отпадъците на Община Луковит”, инвеститор:
Община Луковит,
15.11.10,
“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Червен бряг, община
Червен бряг, област Плевен”,
инвеститор: “Ню Вижън Мениджмънт”,
15.11.10,

“Отглеждане на овце майки до 180 бр.”, местоположение: с. Соколово, общ. Ловеч,
инвеститор: М. Маринов,
17.11.10
“Увеличаване броя на животните в съществуващата овцеферма до 200 броя в обора за
отглеждане”, местоположение: с. Скобелево, обл. Ловеч, инвеститор: Ценко Костадинов,
17.11.10,
“Преустройство за склад за продукти за растителна защита в имот № 070057, в землището
на с. Къшин, община Плевен”,
инвеститор: ЕТ “Мелон – Любляна Алексиева”,
18.11.10,
“Общ устройствен план на парк “Капинчо” – част от територията на гр.Троян, община
Троян”,
инвеститор: Община Троян,
19.11.10,
“Допускане за изработване на ПУП”, в ПИ с идентификатори 83212.501.1216, 83212.25.427,
83212.25.79, 83212.25.421, в землището на с.Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч,
инвеститор: В. Алексиев,
19.11.10г.
“Магазин за промишлени стоки, склад и офис помещения”, местоположение: с, Калейца,
общ. Троян,
инвеститор: “A.H.H.-2” ООД,
19.11.10
“Прекарване на ел. трасе до съществуваща овцеферма”, местоположение: с. Дерманци, общ.
Луковит,
инвеститор: Й. Димитров,
19.11.10,
“Техническа помощ за подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по Ж.П.
линията Мездра-Горна Оряховица”, инвеститор: М. Ламбрев – Директор на ДП НКЖИ,
19.11.10
“Производство на електрическа енергия от биомаса и фотоволтаична инсталация ”,
местоположение: част от УПИ с кадастрален идентификатор № 52218.856.40 по
кадастралната карта на кв. Острец , гр. Априлци, местност “Слатината”,
22.11.10,
“Изграждане на индивидуална жилищна сграда в ПИ №43952.537.77, местност “Синап
тепе”, землище гр. Ловеч”,
инвеститор: П. Чапаров,
22.11.10,
“Изграждане на дърводелски цех”, землище с. Балабанско, местност ”Шарковец” общ.
Троян,
22.11.10

“Промяна начина на трайно ползване на нива в орехова градина на имот №179143”, в
землището на гр. Славяново, местността “Среден връх”, възложител: ЕТ “Ареа – Петя
Меченска”, гр. Плевен,
19.11.2010г.
“Реконструкция на водооснабдителната и канализационна мрежа на гр. Плевен”, в
границите на населеното място,
възложител: Община Плевен,
23.11.2010г.,
“Изграждане на външно Електрозахранване за базова стнация SO 1923 с подземен кабел
0.380 kV, преминаващ през имоти посочени в приложения ПУП”, ПИ№20996.28.10, в
землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен,
23.11.2010г. ,
“Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС
подобект Байкал, ПИ№02227.60.9, в землището на с.Байкал, общ. Долна Митрополия,
25.11.2010г.
“Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС
подобект Сомовит, ПИ№ 68045.15.8, в землището на с.Сомовит, общ. Гулянци,
25.11.2010г.,
“Тръбен кладенец С96, изграден през 1987г. от “Геопроучване” АД, гр. Ямбол с
местоположение на сондажа – Промишлената зона на гр. Троян в северната му част”,
инвеститор: Анна Райкова,
26.11.2010г
“Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на
коритото на река Осъм, гр. Ловеч”,
възложител: М. Казанджиев,
29.11.2010г,
Ел. трасе за захранване на трафопост в ПИ 43325.160.10 и “Сграда за настаняване на гости с
механа, гаражи и изба” в ПИ 43325.181.15, местн. “Губе” с. Лесидрен,
възложител “Мария Рос” ООД, с. Лесидрен,
29.11.2010
“Изграждане на база за събиране, транспортиране и временно съхранение на промишлени
опасни и неопасни отпадъци, с изключение на метален скраб и метален скраб от МПС” в
ПИ 204011 в земл. на с. Търнене, общ. Плевен,
възложител “Чистота Балкани” ЕООД, гр. София,
29.11.10,
“Производство и отглеждане на охлюви”, местоположение: с. Лесидрен, местност Коник
ПИ №№ 007916, 008281, 008290,
възложител: Н. Василев,
01.12.10,
“ПУП – ПЗ, който ще се внесе в Община Плевен за разглеждане на ЕСУТ”,
местоположение: землище с. Буковлък,

инвеститор: Г. Дамянов,
01.12.10
“Фотоволтаична инсталация за производство на ел. нергия”, местоположение: УПИ I – 280,
кв.1 по плана на с. Радишево, инвеститор: Красимир Петков,
01.12.10,
“Говедовъдна ферма за отглеждане на до 50 броя животни в УПИ VII – 1914, кв. 104а по
плана на с. Горна Митрополия”, местоположение: УПИ VII – 1914, с. Горна Митрополия,
обл. Плевен,
инвеститор: ЕТ “НАВАЛ – Николай Лучев”,
03.12.10
“Общ. програма за УО за периода 2010-2020г.”
възложител: Община Тетевен,
06.12.2010,
“Общ. програма за УО”
възложител: Община Червен бряг,
06.12.2010,
“Изграждане на обекти с обществено предназначение в поземлен имот № 44327.249.5,
намиращ се в местността “Бяло поле”, в землището на гр. Луковит, община Луковит, област
Ловеч”,
инвеститор: “Манхатън пропърти” ООД,
07.12.10,
“Третиране на битови отпадъци”, местоположение: с. Петърница, Индустриална зона
община Долни Дъбник, област Плевен,
възложител: “Елибор 13”ЕООД,
07.12.10,
“Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостоп. машини”
в ПИ 038016 в земл. с. Горни Дъбник
възложител Т. Йорданов с. Г.Дъбник,
08.12.10,
“Предприятие за производство на растителни масла за хранитерни и технически цели” , в
ПИ № 87597.403.101, в землището на с. Ясен, община Плевен,
възложител: “Марица – олио”, Приложима процедура,
21.12.2010г.
“Изграждане на Приемно-предавателна станция и външно електрозахранване за базова
станция SO 1923, с подземен кабел 0.380 кV, преминаващ през имоти посочени в
приложения ПУП”, местоположение: с. Дивчовото, имот № 20996.28.10,
инвеститор: “БТК” АД,
11.12.10
“Изграждане на Приемно-предавателна станция и външно електрозахранване за базова
станция SO 1923, с подземен кабел 0.380 кV, преминаващ през имоти посочени в
приложения ПУП”, местоположение: с. Дивчовото, имот № 20996.28.10,

инвеститор: “БТК” АД,
11.12.10
"Тенис корд с гумирана настилка” съпътстваща дейност на къща за селски туризъм в
УПИ VІ-543, кв. 74 с. Добривци, общ.Ябланица, възложител: “Стантур” ЕООД, с. Добревци,
15.12.10г
“Изграждане на открит басейн с обем 80 м3” – съпътстваща дейност на къща за селски
туризъм в УПИ V-542, кв. 74 с. Добривци, общ.Ябланица,
възложител: “Стантур” ЕООД, с. Добревци,
15.12.10г
“Направа на малък риболовен парк” в ПИ 43952.504.140 дере, приток на р. Гознешка бара,
приток на р. Осъм, общ. Ловеч,
възложител: И. Първанов, гр. Ловеч,
16.12.10г,
“ПЧЦМ” в ПИ №1112/ нов 1242, кв.62 с. Новачене, общ. Никопол, възложител: “Пламси”
ООД гр.Белене,
16.12.10г,
“Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Плевен” гл. колектор
“Е” от ул. “Гренадерска” по ул. “ПР Славейков”, “К.Величков” “П. Цветанов” до ул. “Иван
Вазов”,
възлогжител: Община Плевен,
17.12.10г,
“Комплексен проект за развитие за устойчив туризъм в регион Плевен”, възлогжител:
Община Плевен, Вх.№ 4552/17.12.10г, Получена декларация,
22.12.10г
“Газификация на гр. Кнежа”, подобект “Североизточен район- извън строителни граници”,
местоположение: гр. Кнежа,
инвеститор: А. Горнишки
20.12.10г,
“Еднофамилна жилищна сграда-ново строителство”, местоположение: ПИ 56722.701.2409,
м. “Стражата”, община Плевен,
инвеститор: М. Минчев,
20.12.10г,
“Отглеждане на охлюви в имоти №№ 43325.8.290 и 43325.8.281, землище на с. Лесидрен”,
инвеститор: “Максима Груп 1” ООД,
20.12.10г
“Разширение и оптимизация на вятърна електроцентрала “Милковица” с 8 бр.
ветрогенератори в ПИ №103031, 127019, 233023 в земл. на с. Милковица и №№049017,
038022, 055033, 036018, 058017 в земл. на с. Шияково, общ. Гулянци,
възложител “В. Пауър” ООД София,
21.12.10,

“Вятърна електроцентрала “Ленково - Милковица” с 17 бр. ветрогенератори в ПИ №237032,
101003, 116018, 133024, 280039, 143024, 088013,152032,254010,150052,094052 в земл. на с.
Милковица и №№129018,126015,102006,088028,105015,092008 в земл. на с. Ленково, общ.
Гулянци,
възложител “В. Пауър” ООД София,
21.12.10
“Строителство на жилищна сграда” в имот №15703.37.91 в местн. “Лилов Стежерак” земл.
с. Голяма Желязна, общ. Троян,
възложител И. Василев, София,
21.12.10,
“Изграждане на 1 бр. едноетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ до 100
кв. м” в ПИ №62579.12.10 в местн. “Брязово” земл. с. Рибарица, общ. Тетевен,
възложител В. Михайлов, гр. Тетевен,
21.12.10
“Изграждане на къща за гости” в УПИ І – 52218.73.13 по кадастралния план на гр. Априлци,
възложител “Еделвайз Холидейз” ЕООД, гр. Априлци,
21.12.10
“Монтиране и въвеждане в експлоатация на брикетираща инсталация” в парцел І, стр. кв.
132, ул. “България” 74, гр. Белене,
възложител “Макролайн” ЕООД, Белене,
21.12.10,
“Дърводелска работилница 2-6 работни места”, местоположение: Ловеч, инвеститор: Милко
Илиев,
22.12.10
“Фотоволтаичен парк и вилно строителство в ПИ № 52218.744.1, м. “Лъоков средок”, в
землището на кв. Острец по плана на гр. Априлци”, инвеститор: “Продивелопмент” ЕООД и
“Консорциум алфа” ЕООД, местоположение: гр. Априлци,
22.12.10
“Производство на ел. енергия от слънчева светлина, посредством построяването на
високотехнологична фотоволтаична ел. централа”, местоположение: ПИ № 144019, с.
Голец, общ. Угърчин,
инвеститор: ЕТ “Преси Трейд – Преслава Иванова”,
23.12.10
“Изграждане на жилищна сграда в имот №43325.7.1005”, местоположение: землище на с.
Лесидрен,
инвеститор: Н. Василев,
23.12.10
“Изграждане на фотоволтаична инсталация”, местоположение: ПИ №061028, м.
“Златановски блок”, землището на с. Златна Панега, община Ябланица,
27.12.10
“Актуализирана ПУО на община Левски”,

възложител: общ. Левски
29.12.2010,

