1.

“Изграждане на двойно пътно кръстовище на автомобилен път ІІІ-306 Червен бряг – Кнежа-Оряхово км
40 +525 до км 40 +945, свързващ обект “Изграждане на площадка за предварително третиране и
оползотворяване на битови отпадъци, чрез разполагане на сепарираща инсталация за ТБО и инсталация
за производство на компост” и обект “Асфалтова база”: възложител: общ. Кнежа: 03.01.2011

2.

ПЛАН, ПУП ПЗ – в местността “Стража”, землището на гр. Плевен, ПИ № 56722.701.3 предвиждащ
Жилищна сграда: възложител: “Инвестконсулт” ЕООД гр.София: 03.01.11

3.

“Разширение на гробищен парк” с. Кирчево, община Угърчин: възложител: Община Угърчин: 03.01.11

4.

“Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия”, ПИ№031004, в
землището на с. Голец, общ. Угърчин: възложител: “Соларис” ЕООД с управител Никола Желев:
04.01.2011г.

5.

“Жилищно застрояване” ПИ№52218.742.444, местността “Орничето”, кв. Острец, землището на гр.
Априлци, общ. Априлци: възложител: И. Едуардс: 04.01.2011г.,

6.

Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност от 30 до 65 киловолта”, ПИ№52218.140.40, гр.
Априлци: възложител: Н. Нанков: 04.01.2011г.,

7.

“Изграждане и експлоатация на фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия”, в УПИ
320, кв. 101, в с. Загражден, общ. Гулянци: възложител: Василена Батмазян – Карчовска , гр. София:
06.01.2011г.

8.

Доклад за ОС за ОУП на община Белене: Възложител: общ. Белене: 07.01.2011г.

9.

“Доставка и монтаж на специализирана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци”:
възложител:УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД: 10.01.2011г.

10.

“Изграждане на къща за гости” УПИ 03486.100.1072, парцел VIII – 1072, с. Бели Осъм , общ. Троян:
възложител: В. Апостолова и Г. Костадинова: 11.01.2011г.

11.

“Изграждане на самостоятелен обект за обработка /пушене/ на сланина в димогенераторна
машина/атмус/”, местоположение гр. Ловеч, УПИ IV, kв. 110: възложител: Д. Димитров: 12.01.2011г

12.

“Разширение на селскостопанска сграда”, местоположение ПИ с площ 11.11дка: землище гр. Койнаре,
ЕКАТТЕ 37863, м.”Селището”: възложител:Н. Карагьозова: 12.01.2011г.

13.

“Основен ремонт на читалището – външен и вътрешен на съществуваща сграда”, местоположение гр.
Кнежа, кв. 124-б, УПИ VIII-2346 възложител: Читалищно настоятелство на “Народно Читалище Борба
1896”: 13.01.2011 г.

14.

“Строителство на три броя къщи”, местоположение в ПИ № 81476.11.11, местността “Малкият дол”, в
землището на с. Чифлик, общ. Троян: възложител: П. Богдански: 14.01.2011 г

15.

“Отводняване на с. Сасовец – южната част”, местоположение в с. Садовец, общ. Д.Дъбник: възложител:
Д.Дъбник: 14.01.2011г,

16.

“Жил. строителство в собствен поземл. имот №73198.91.37 в гр. Троян, общ. Троян: възложител И.
Едуардс, гр. Русе: 19.01.2011

17.

“Изграждане на мобилна инсталация за преработка на стари автомобилни гуми по метода на вакуумна
пиролиза” в ПИ №179043, местн. “Върха” земл. на с. Трънчовица, общ. Левски: възложител “Нитранс –
С” ООД София: 19.01.2011

18.

“Преустройство на съществуващи складове в складова база – продукти за растителна защита” в ПИ
56722.42.27.1.5. в гр. Плевен: възложител “ВВ–Трейдинг” ООД Плевен: 19.01.2011

19.

“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: 18.09.2009 г.

20.

“Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Белене”, предвиждаща ИП
“Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Белене 20112015г.”: възложител: Петър Дулев – кмет на община Белене: 21.01.2011

21.

“Създаване на система за капково напояване чрез черпене на вода от кладенец в с. Подем, която да
обслужва бъдещи лозови масиви на “Булунипро” ЕООД в с. Подем с площ 50,256 дка, представляващи
част от имот № 017161, IV категория, с обща площ на имота 151,127 дка, находящ се в местността
“Старите лозя”, землище на с. Подем, община Долна Митрополия”: възложител: “Булунипро” ЕООД:
21.01.2011

22.

“Фотоволтаична електрическа инсталация върху покрива на съществуваща сграда”, ПИ№200023,
землището на с. Тотлебен, общ. Пордим: възложител: “Атек” ЕООД: 24.01.2011г

23.

“Създаване на речна информационна система в българската част от река Дунав – БУЛРИС – Първа фаза –
подобект Любеново”, местоположение с.Сомовит: възложител: ДП “Пристанищна инфраструктура”:
25.01.2011г,

24.

“Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, ПИ№43952.521.824, м. “Бабаковец”, гр. Ловеч:
възложител: Д. Магеранова: 26.01.2011г.

25.

”Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”, ПИ№223002, с. Глава, общ. Ч. бряг: възложител: ”Блек
& Буш” ЕООД: 26.01.2011г.

26.

“Изготвяне на общ устройствен план на град Плевен”: възложител: община Плевен: 27.01.2011г.

27.

“Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел узаконяване на
незаконно строителство – двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и гараж в ПИ № 67948.500.434 и
67948.500.523 по кадастралната карта на с. Соколово, обл. Ловеч, установено от Община Ловеч с
констативен акт № 4/15.12.2010г.”: възложител: Д. Горов: 31.01.2011г.

28.

“Изграждане на малка електрическа централа с фотоволтаични преобразуватели /мощност 0.98 MW/ и
трафопост в УПИ I, kв.73б по РП на гр. Гулянци, об. Плевен”: възложител: “Еко фарм 2010” ЕООД, гр.
Сливен: 31.01.2011г.

29.

“Изграждане на фотоволтаичен парк на територията на ПИ 071040 и 071041 по картата на възстановената
собственост на с. Хлевене, обл. Ловеч, като за целта се променя предназначението на земеделска земя за
неземеделска”: възложител: “Фотон - 2” ООД: 31.01.2011г.

30.

“Изграждане на фотоволтаичен парк на територията на ПИ 43476.315.2064 по кадастралната карта на гр.
Летница, обл. Ловеч, за който е отреден УПИ – “За производствени дейности” в кв. 129 по регулационния
план на града”: възложител: “Спакс” ООД: 31.01.2011г.

31.

“Реконструкция на водопровод Рибарица – Тетевен – III-ти етап – участъкът в път III-359 от км.44+584 до
км. 45+474”, възложител: Николай Павлов – кмет на община Тетевен: 31.01.2011г.

32.

“Площадка за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхранение и предварително
третиране на неопасни отпадъци”, местоположение ПИ № 43952.519.203, гр. Ловеч: възложител: “Адекс
Ресайклинг” ООД: 01.02.2011

33.

“Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 100 KWp”, местоположение с. Татари: възложител: Иван
Иванова: 01.02.2011

34.

“Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на
гр. Тетевен”: възложител: Община Тетевен: 01.02.2011,

35.

“Изграждане на цех за бутилиране на трапезна вода”, в ПИ №52218.546.126 гр. Априлци: възложител ЕТ
“Юнион Комерс – Тихомир Тотев” гр. Априлци: 02.02.2011

36.

“Жилищно строителство”, в ПИ № 15703.34.49, с. Голяма Желязна, община Троян: възложител: Мария
Христова и Христо Мичковски: 03.02.2011

37.

“Изграждане на жилищна сграда на един етаж със застроена площ 170 кв.м. и РЗП – 208 кв.м.”,
местоположение землище с. Рибарица: възложител: С. Панов: 03.02.2011

38.

“Комплексен проект за развитие за устойчив туризъм в регион Плевен”: възлогжител: Община Плевен:
17.12.2010 г

39.

“Складове за зърно и зърносушилня”, местоположение с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен: възложител:
“Агробел - 2001” ЕООД: 04.02.2011

40.

“Инсталация за електро- и топлопроизводство от биогаз и биомаса”, местоположение с. Брест, общ.
Гулянци, обл. Плевен: възложител: “Агробел - 2001” ЕООД: 04.02.2011

41.

“Подкрепа за развитие на културни и исторически атракции в община Ловеч”: възложител: община
Ловеч: 04.02.2011,

42.

“Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност до 500KW”,
местоположение м. “Обръща”, парцел: 204007, ЕКАТТЕ 73674, землище с.Търнене: възложител: “ХЕМ
АД”: 04.02.2011

43.

”Изграждане на жилищна сграда”в ПИ№56722.701.1349, местността “Странджа”, землище на гр. Плевен:
възложител: Д. Оряховски: 08.02.2011г

44.

“Оптично трасе с. Баховица махала – гр. Никопол с отклонения за с. Черковица и гр. Славяново”:
възложител: “Оптилинг Плевен” ООД, гр. Плевен: 08.02.2011г.

45.

“Изграждане на склад за изкупуване на черни и цветни метали, вторични суровини и склад-магазин за
строителни материали в УПИ XXIX – 12667, kв.800 по плана на гр. Плевен”: възложител: А. Блажев:
09.02.2011г

46.

“Фотоволтаична централа” в УПИ IX – 21, kв.44 по плана на с.Асеново, общ. Никопол”: възложител:
“Велан 3” ООД, А. Деянова: 10.02.2011г

47.

“Фотоволтаична централа” в УПИ V – 12, и УПИ – ХІІ-11, kв.14 по плана на с.Лозица, общ. Никопол:
възложител: “ЕНЕСОЛ” ООД – с. Лозица, Петър Желязков: 10.02.2011г,

48.

“Фотоволтаична централа” в УПИ VІІ – 14, и УПИ – Х-14, УПИ VІІІ – 15, kв.14 по плана на с.Лозица,
общ. Никопол: възложител: “ЕНЕСОЛ” ООД – с. Лозица, Петър Желязков: 10.02.2011г,

49.

“Проектоплан за установяване на нов режим” в ПИ № 56722.701.297, местността “Стража”, гр. Плевен,
“Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност”: възложител:
Н. Българанов: 14.02.2011г.

50.

“Изграждане на силозно стопанство с вместимост 2000 т., състоящо се от два силоза по 1000 т.,
разтоварище и семечистачна машина”, ПИ№748083 – стопански двор, местността “Трите декара”, гр.
Кнежа: възложител: ЕТ “Иван Миловски” гр. Кнежа: 14.02.2011г

51.

“Изграждане на жилищна сграда”в ПИ №73198.55.114- гр. Троян: възложител: Златомир Златев, гр.
Бургас: 15.02.2011г,

52.

“Базова станция” в ПИ №52218.291.9- гр. Априлци: възложител:Мобилтел“ ЕАД гр. София: 15.02.2011г

53.

“Водоснабдяване на регионално депо за твърди отпадъци гр. Плевен” – предвижда се изграждане на ново
съоръжение – тръбен кладенец в ПИ №410002, в землището на с. Буковлък: възложител: Община Плевен:
15.02.2011г

54.

“Подобряване на ВиК система в гр. Ловеч, чрез изграждане на 3 подобекта”: възложител: Община Ловеч:
16.02.2011г.

55.

“Жилищно застрояване” в ПИ № 43952.537.54 , местността “Синам тепе”, землище Ловеч, общ Ловеч:
възложител: Йото Йотов, гр. Ловеч: 17.02.2011г.

56.

“Жилищно застрояване” в ПИ № 15703.37.91 , местността “Лилов Стежерак”, землище Голяма Желязня,
общ Троян: възложител: Ивайло Василев, гр. София: 17.02.2011

57.

“Преустройство и надстройка на бивш ритуален дом” в УПИ VІ – 466, кв. 16, землище Ябланица, общ
Ябланица: възложител: “ЛИЗ КОМЕРС ХОТЕЛ ХАРМОНИЯ” ЕООД Ябланица: 17.02.2011 г.

58.

ДОВОС и ДОС “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: 21.12.2010 г.

59.

ДОВОС и ДОС “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 ІІ” ООД София: 21.12.2010 г.

60.

“Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в ПИ № 211018 , местността
“Курвунуц”, землище с. Българене, община Левски, обл. Ловеч: възложител: “Шопов- комерс4 – Емил
Шопов” ЕООД : 23.02.2011 г.

61.

“Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали в ПИ № 73198.76.11, по кадастралната
карта на гр. Троян”, местоположениегр. Троян, местност “Кози Вир”, ПИ № 73198.76.11: възложител:
“Екометал инженеринг” ЕООД: 24.02.2011 г.

62.

“Утвърждаване на трасета – ел. провод и водопровод”, местоположение землище гр. Априлци, местност
“Касалиите”, квартал център, общ. Априлци: възложител: А. Крумов: 24.02.2011

63.

“Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг”, внесено е и искане за преценка:
възложител: Община Червен бряг: 25.02.2011г.

64.

“Закупуване на земеделска техника”, за обработване на 283.794 дка и 69 броя крави и телета, Нитратна
директива, по програма за размитие на селските райони: землище с. Брегаре, общ. Д.Митрополия:
възложител: П. Петров: 01.03.2011

65.

“Подобряване на речните и крайречни местообитания с европейско и национално значение в
полупланинската част в басейна на р. Вит, по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013” –
Подобряване на биоразнообразието във Витската долина”Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на
биологичната разнообразие, в Бежаново и в басейна на р. Вит, община Луковит: възложител: П. Нинчев
кмет на община Луковит: 01.03.2011г.

66.

“Засаждане и експлоатация на трайни насаждения”, местоположение с. Крушовица, м.”Влашка”:
възложител: И. Цветанов: 28.02.2011г.

67.

“Смяна начин на трайно ползване от използваеми ливади в обработваеми ниви”, землище с. Писарово,
общ. Искър: възложител: Г. Борисов: 02.03.2011

68.

“Технологично разширение на съществуваща бензиностанция”: възложител “Петрол” АД гр. София:
09.03.2010г.

69.

“Рибовъдство и аквакултури” ПИ№026001 и 027003, местността “Торбово”, землището на с. Дисевица
общ. Плевен: възложител: ВСС Метали: 07.03.2011г.

70.

“Изграждане на малка фотоволтаична централа” в УПИ ІV на гр. Искър: възложител: Община Искър:
07.03.2011г.,

71.

“Модернизиране на земеделски стопанства от ПРСР 2007-2013 г. за закупуване на техника”, ПИ №
44327.266.45, гр. Луковит: възложител: П. Михайлов: 09.03.2011г.

72.

“Изграждане на фотоволтаична централа”, ПИ№240008, с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник:
възложител: “Пътно поддържане – Телиш” ЕООД: 09.03.2011г.

73.

“Изграждане и експлоатация на садково стопанство за отглеждане на риба в землището нас. Одърне” в
ПИ № 000127, язовир “Шаварна” община Пордим: възложител: “МИРТАЛ” ООД: 11.03.2011г

74.

“Създаване на масив трайно насаждение”, местоположение землище с. Върбица: възложител: Мирела
Трифонова: 14.03.2011г.

75.

“Временна пътна връзка с мостово съоръжение на р. Тученица към обекти на Община Плевен”,
местоположение стр. кв.606, гр. Плевен: възложител: Община Плевен: 14.03.2011г.

76.

“Закупуване на земеделска техника”, местоположение с. Дерманци: възложител: “Бонели” ЕООД:
14.03.2011г.

77.

“Строителство на жилищна сграда”, местоположение с. Голяма Желязна: възложител: Ивайло Василев:
14.03.2011г.

78.

“Възстановяване на прилежаща влажна зона в местност “Мъртвицата”, землище с. Трънчовица, общ.
Левски”, местоположение землище с. Трънчовица: възложител: Община Левски: 15.03.2011г.

79.

“Изкупуване на черни и цветни метали, за временно съхранение като следва оползотворяване”,
местоположение гр. Гулянци: възложител: “Пандолфи Е Тозева - РТ” ООД: 15.03.2011г.;

80.

“Закупуване на земеделска техника”: възложител: “Сюприйм Инвест” ЕООД: 15.03.2011г.,

81.

Регионален център за тратиране на отпадъци в регион Плевен – за общините Плевен, Д. Митрополия, Д.
Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци включващ инсталация компостиране, ЦПО; възложел: общ. Плевен:
16.03.2011г.,

82.

“Създаване на ново трайно насаждение от ягоди”, 50 дка., в землището на с. Добродан, общ. Троян:
възложител: “Ленокс фроузън фууд” ЕООД: 16.03.2011г.,

83.

“Техническа инфраструктура – водопровод и ел. кабелно захранване за гъбарник за култивирана
печурка”, в ПИ №№00299.62.103, 00299.70.200, 0299.70.201, 00299.70.209, местността “Адата”, с.
Александрово, общ. Ловеч: възложител: Милен Иванов – управител на “Иванови” ООД , гр. Ловеч:
17.03.2011г.,

84.

“Закупуване на техника за оползотворяване на тор от овцеферма”, по Мярка 121: възложител: Г. Василев,
с. Дъбован, общ. Гулянци: 18.03.2011г.

85.

“Закупуване на техника за оползотворяване на тор от свинеферма”, по Мярка 121: възложител
“Кючукови” ООД, с. Драшкова поляна, общ. Априлци: 18.03.2011г.

86.

“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и
изграждане на ПСОВ на гр. Кнежа”, ЕКАТЕ 37376, имот №732019 в землището на Кнежа: възложител:
общ. Кнежа: 18.03.2011г.

87.

“Създаване на лешникови насаждения”, в землищата на с. Бъркач и Садовец,: възложител:”ДА
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ОД, гр. София: 18.03.2011г.

88.

”Закупуване на техника” във връзка с угояване на телета: възложител “Евромекс” ООД гр. Троян:
22.03.2011 г

89.

”Закупуване на техника” местоположение с. Загражден, общ. Гулянци: възложител Я. Точилов гр.
Плевен: 22.03.2011г

90.

Промяна начина на трайно ползване на имот от Пасище на нива, местоположение в ПИ № 000152, в
землището на с. Писарово, общ. Искър: възложител общ. Искър – В. Йорданов: 22.03.11г,

91.

Построяване на еднофамилна къща в ПИ № 56722.383.7, в местността “Момин геран” в Ж.к. Дружба, гр.
Плевен: възложител – М. Георгиев: 22.03.2011г

92.

Производство на електроенергия- 15 MW “Електроцентрала на биомаса”, в гр. Летница УПИ 43476.3152090, кв.129 за производство на ел. енергия: възложител – Юнайтед биомас” ЕООДгр. София:
22.03.2011г,

93.

”Закупуване на техника” местоположение с. Малиново, общ. Ловеч: възложител “Малиново 2003” ООД
с. Стефаново: 22.03.2011г

94.

“Изграждане
на
бензиностанция,
паркинг,
мотел,
и
търговски
обекти”,
ПИ
№
56722.28.11,местоположение Витска ялия, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен: възложител “Бойс”
ЕООД гр. Плевен: 22.03.2011г

95.

“Изграждане на фотоволтаична централа”, в ПИ № 292025 – ІІ стопански двор, в землището на гр.
Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник: възложител ЕТ“Камелия – В. Гетов” Д. Дъбник: 22.03.2011г

96.

“Площадка за ЧЦМ”, в ПИ № 43952.502.22, Северна индустриална зона в землището на гр. Ловеч, общ.
Ловеч: възложител “Феникс ЛВ” ЕООД гр. Ловеч: 22.03.11г,

97.

“Изграждане на фотоволтаична централа”, в ПИ № 292010, 292011, 292012 и 292013 – ІІ-ри стопански
двор, в землището на гр. Д.Дъбник, общ. Д.Дъбник: възложител “Камелия – Васил Гетов 1” ЕООД:
22.03.2011г

98.

”Закупуване на техника” местоположение с. Брест, общ. Гулянци: възложител С. Петров с. Брест, общ.
Гулянци: 23.03.2011г,

99.

”Закупуване на техника” местоположение ПИ№000151, с. Дълбок Дол, общ. Троян: възложител ЕТ
“Евгени Геогиев” с. Дълбок Дол: 23.03.2011г,

100. ”Изграждане на зърнобаза” местоположение УПИ№ І-367, кв. 96, с. Гривица, общ. Плевен: възложител
ЕТ “Кети- Катя Христова” с. Гривица: 25.03.2011г
101. ”Промяна начина за трайно ползване на лозови насаждения в нива” местоположение ПИ № 068033, в
землището на с. Въбел, общ. Никопол: възложител Т. Петков: 28.03.2011г,
102. Парцеларен план на трасе на надземен електропровод 110 KV в землището на гр.Гулянци: Възложител:
“ВЕИ Енерджи” ЕООД гр. Сливен: 15.12.2009г,
103. “Модернизиране на съществуващо стопанство”, местоположение с. Тотлебен: възложител: С. Симеонов:
30.03.2011
104. “Третиране на битови отпадъци”, местоположение гр. Долна Митрополия, м. “Върбака”, парцел №
015020 с ЕКАТТЕ 22215: възложител: “Елибор 13” ЕООД: 30.03.2011
105. “Жилищно строителство”, ПИ№43952.517.321, местността “Липака”, землището на гр. Ловеч:
възложител: Ц. Станболиева: 31.03.2011г.,
106. “Промяна начина на трайно ползване на ПИ №051149” землище с. Черквица: възложител: М. Атанасова:
25.03.2011
107. “Покривна GSM/UMTS базова станция LOV0024 (HIZHATA)” в ПИ 52218.291.9, гр. Априлци, кв.
Видима, обл. Ловеч: 01.04.2011г.
108. “Фотоволтаичен генератор с капацитет 0.5 МWp като самостоятелен производител на електрическа
енергия” в УПИ II – 2086, стр. кв. 159 по плана на гр. Долни Дъбник: възложител: “Проучване и добив на
нефт и газ”: 01.04.2011г.
109. “Фотоволтаичен генератор с капацитет 8.5 МWp като самостоятелен производител на електрическа
енергия” в ПИ 226008, землище на гр. Долни Дъбник: възложител: “Проучване и добив на нефт и газ”:
01.04.2011г.

110. “Технологично разширение на съществуваща бензиностанция Петрол 4109 с нова модулна газстанция от
надземен газрезервоар 10 куб.м. и едностранна колонка за газ пропан-бутан”, в парцел IV, kв.6 по план на
гр. Червен бряг: възложител: “Петрол” АД: 04.04.2011г.;
111. “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, в ПИ IX-2011,
кв.1, гр. Червен бряг: възложител: “Реалспед” ЕООД: 04.04.2011г.;
112. “Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, в ПИ IX-2011,
кв.1, гр. Червен бряг: възложител: “Реалмет” ЕООД: 04.04.2011г.;
113. “Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ 56722.701.2678, м.”Стража”, землище Плевен: възложител: Д.
Кунов: 04.04.2011г.
114. “Интергриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”: възложител: П. Нинчев – кмет
на гр. Луковит: 04.04.2011г.,
115. “Инсталация за биогаз”, в ПИ № 1000007, в землището на гр. Д.Митрополия: възложител: Д. Димитрона
– “Декси Кнсулт” ЕООД гр. Плевен: 05.04.2011г,
116. “Строителство на жилищна сграда”, в имот № 15703.59.104, м. “Башов рът”, с. Голяма Желязна, общ.
Троян: възложител: И. Гачевски: 06.04.2011г.
117. “Изграждане на складова база за съхранение на селскостопанска продукция”, в ПИ 03366.180.35,
землище гр. Белене: 06.04.2011г.,
118. “Изграждане на склад за изкупуване на черни и цветни метали, вторични суровини и склад – магазин за
строителни материали”, в УПИ III-217, кв.254, ПИ 43236.254.217, гр. Левски, общ. Левски: възложител:
С. Мичева: 13.04.2011г.,
119. “Ремонт (саниране) на училищно общежитие с цел подобряване на енергийната ефективност на
сградата”, в гр. Тетевен: възложител: ПГГСД “Сава Младенов” - гр. Тетевен: 13.04.2011г.
120. “Изграждане на МВЕЦ “Осъм”, в землище на с. Черни Осъм: възложител: “Гиги - 2002” ЕООД:
13.04.2011г.
121. “ПУП с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земята на поземлен имот с номер
по КВС 072036, находящ се в м. “Пъня”, землище с. Румянцево, общ. Луковит”: възложител: ЕТ “Недко
Вацов”: 14.04.2011г.
122. “Изготвяне на ПУП ПРЗ с цел промяна предназначението на земята и отреждане на ПИ с номер по КВС
на гр. Ябланица 060382 “за рекреация и спорт”, местоположение гр. Ябланица, обл. Ловеч: възложител:
“Лъсков - 2” ЕООД: 14.04.2011г.:
123. “Изграждане на фотоволтаичен парк”, местоположение ПИ 144018, м.”Каниското, с. Голец, общ.
Угърчин”: възложител: “Провижън 2010” ЕООД: 15.04.2011г.
124. “Временен противопожарен водоем за неприкосновен противопожарен запас от вода”, местоположение
землище с. Бели Осъм, ПИ 03486.28.59 и 03486.28.58: възложител: “Сима” ЕООД: 15.04.2011г.
125. “Завод за градинска мебел”, местоположение Северна индустриална зона, гр. Ловеч: възложител: Росица
Филипова: 18.04.2011г.
126. “Въздушна електропроводна линия 110kv между подстанцията на ВяЕЦ “Милковица” 20.35/110 kv в
землището на с. Шияково, общ. Гулянци и подстанция “Плевен I” 220/110/20 кv”: възложител: Георги
Александров – управител на “В. Пауър” ООД: 15.04.2011г.
127. “Модернизация на технология за безопасно отвеждане и съхранение на оборски тор”, местоположение
ПИ 5366/17.02.2011, м. “Язът”, с. Дълбок Дол, общ. Троян: възложител: Гюлтен Мустафова: 19.04.2011г.
128. “Ловеч – корени от миналото - мостове към бъдещето”: възложител: Община Ловеч: 19.04.2011г.,
129. “Къща за гости”, местоположение с. Скандало, общ. Априлци: възложител: “Писан Шарен” ООД:
19.04.2011г.
130. “Промяна на начина на трайно ползване в имот 56722.701.411 от лозе в жил. строителство”,
местоположение гр. Плевен, м. “Стража”: възложител: С. Ангелова: 20.04.2011г.
131. “Промяна на начина на трайно ползване в имот 56722.701.419 от лозе в жил. строителство”,
местоположение гр. Плевен, м. “Стража”: възложител: А. Ангелов: 20.04.2011г.
132. “Изкупуване и временно съхранение на хартия и картон, опаковки от хартия и картон, пластмаси и
пластмасови опаковки в съществуващ склад в промишлената зона на ул. “Воловийте”, местоположение
ПИ 72343.500.3042, гр. Тетевен: възложител: ЕТ “Крис – Анастасия Петрова”: 20.04.2011г.

133. “Изграждане на хале за съхранение на селскостопанска продукция в имот 03366.180.35”, местоположение
землище на гр. Белене: възложител: ЕТ “Братя Николови – Христо Николов”: 20.04.2011г.
134. “Жилищно строителство в ПИ 52218.140.40, гр. Априлци, община Ловеч, област Ловеч”, местоположение
ПИ 52218.140.40, гр. Априлци, община Ловеч, област Ловеч: възложител: Н. Нанков: 21.04.2011г.
135. “Утвърждаване на ел трасе, преминаващо през ПИ № 52218.141.16 и ПИ № 52218.141.19 по
кадастралната карта на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, захранващо ПИ№№ 52218.141.6;
52218.141.82; 52218.141.83 и ПИ№ 52218.141.47 с отреждане за жилищно строителство.”, възложител: Н.
Петков, 21.04.2011г.,
136. “Разработване на находище “Станчов връх” – участък “Лита”, чрез открит добив на строителни
материали, годни за производство на керамични изделия” (кариера за добив на мергелна глина за
задоволяване производствените нужди на КЗ ВИНЕРБЕРГЕР), местоположение землището на
гр.Луковит, възложител: “Успех” АД гр.София, 26.04.2011г.
137. “План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори на частно лице”, възложител: М.
Цонев, 28.04.2011г.
138. “Ремонт на дворно пространство, доставка и монтаж на обезвреждане и оборудване на Дом за стари хора
с. Добродан, общ. Троян”, възложител: общ. Троян, 28.04.2011г.
139. “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 100 кWp”, местоположение с. Долни Вит, общ. Гулянци,
28.04.2011г.
140. План/програма/проект на поземлен имот 67060.314.60 план –извлечение, възложител: С. Ангелов,
29.04.2011г.
141. План/програма/проект на поземлен имот с идентификатор 67060.314.59 план–извлечение, възложител: И.
Банчева, 29.04.2011г.,
142. “Изграждане на подстанция в ПИ № 18099.250.005 от землището на гр. Гулянци, област Плевен”,
местоположение ПИ № 18099.250.005, землище гр. Гулянци, възложител: “Веи енерджи” ЕООД,
29.04.2011г.
143. План/програма/проект на поземлен имот с идентификатор 203008 план–извлечение, възложител: П.
Тодорова, 29.04.2011г.
144. План/програма/проект на поземлен имот с идентификатор 66799.67.81, план–извлечение, възложител: А.
Вълчев, 29.04.2011г.
145. “Изтензивно отглеждане на риба в язовир “Пустия” – с. Горско Сливово, общ. Летница”, възложител: Ш.
Алчев, 29.04.2011г.
146. “Ел. захранване на приемо-предавателна станция N VT 5155 в ПИ – 048030, землище с. Ракита”,
възложител: М. Илиева, 28.04.2011г.
147. “Фотоволтаична – соларна цантрала с мощност до 30 КW”, местоположение УПИ с идентификатор, гр.
Априлци; възложител: “Еврия груп” ЕООД, 02.05.2011г.
148. “Ремонт и реконструкция на спортна зала на мед. Университет Плевен и осигуряване на достъпна среда”,
възложител: МУ – Плевен, 02.05.2011г.
149. “Повишаване качеството на психиатричната помощ в ДПБ гара Карлуково чрез подобряване на
болничната инфраструктура”, възложител: Държавна психиатрична болница град Карлуково, 04.05.2011г.
150. “Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива на складова база “Енеркемикал” с номинална
мощност 100 кW ”, възложител: ”Годън Инвестмънт” ЕООД, 04.05.2011г.
151. “Основен ремонт на плувен басейн в ОДЗ “Знаме на мира” в гр.Белене” , възложител: Кмет на община
Белене, 04.05.2011г.
152. “Мерки за модернизиране на спортни и детски съоръжения, използване на ВЕИ и изграждане на модел за
поведение на децата и учениците в гр.Белене” , възложител: Кмет на община Белене, 04.05.2011г.
153. “Мерки за модернизиране на спортни и детски съоръжения, използване на ВЕИ и изграждане на модел за
поведение на децата и учениците в гр.Белене” , възложител: Кмет на община Белене, 04.05.2011г.
154. “Изграждане на жилищна сграда” , възложител: М. . Кулева , 04.05.2011г.
155. “Изграждане на жилищна сграда” , възложител: Т. Михайлова и Н. Михалев, 04.05.2011г.

156. “Подмяна на конструкцията, покритието и ламаринената обшивка на покрива на сградата на ПГ по
облекло и текстил “Христо Бояджиев” - гр. Плевен”, възложител: ПГ по облекло и текстил “Христо
Бояджиев”. 09.05.2011г.
157. “Отреждане на част от ПИ с идентификатор, съгласно кадастралната карта на гр. Тетевен, номер
72343.53.114 за “Жилищно строителството”, възложител: “Монтанйе” ООД, местоположение гр. Тетевен,
09.05.2011г.
158. “Пункт за търговия с черни и цветни метали в УПИ 43952.519.505 ”, местоположение: гр. Ловеч,
възложител: В. Вълчев, 09.05.2011г.
159. “Смяна предназначението от пасища на ниви”, местоположение гр. Угърчин, възложител: К. Мичев,
09.05.2011г.
160. Промяна начина на трайно ползване на имот 164010, землище с. Староселци, общ. Искър,
местоположение землище с. Староселци, възложител: П. Събев, 09.05.2011г.
161. “Създаване на речна информационна система в българската част от река Дунав – Булрис- Първа фаза” –
подобект Въбел, 10.05.2011г
162. “Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчник от находище “Кошарата”,
землище на с. Лесидрен, обл. Ловеч”, възложител: “Щайн груп” ЕООД, 10.05.2011г,
163. “Третиране на битови отпадъци”, местоположение гр. Долна Митрополия, м. “Стопански двор”, парцел
№ 057050 с ЕКАТТЕ 22215, възложител: “Елибор 13” ЕООД, 11.05.2011 г,
164. “Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с капацитет 14 деца”, местоположение: гр. Червен бряг,
УПИ XIV, kв.62, възложител: общ. Червен бряг 11.05.2011 г.
165. “Защитено жилище с капацитет 8 пълнолетни обитатели в УПИ XI, стр. квартал 75 по плана на пети
квартал по ПУП - ПРЗ”, местоположение УПИ XI, стр. квартал 75 по плана на пети квартал, възложител:
общ. Червен бряг, 11.05.2011г;
166. “ПУП за преотреждане на земеделска в неземеделска земя”, местоположение: землище Плевен, м.
“Стража”, възложител: Д. Кунов, “Паула Комерс” ЕООД, 12.05.2011г.,
167. Жилищно строителство в ПИ № 15703.34.25, с. Голяма Желязна, общ. Троян”, местоположение ПИ №
15703.34.25, с. Голяма Желязна, общ. Троян, възложител: М. Христова, 12.05.2011г,
168. “Събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване с цел оползотворяване на
ИУЕЕО”, местоположение“Събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване с цел
оползотворяване на ИУЕЕО”, възложител: “Палмекс - 03” ЕООД, 12.05.2011г
169.

“Изграждане на торохранилище и помещение за отглеждане до 30 бр. крави”, местоположение с. Татари,
общ. Белене, възложител: Т. Димитров, 12.05.2011г

170. “Промяна предназначението на ПИ № 56722.757.65, м. “Плочата” за рекреационни дейности по КВС за
землище на гр. Плевен”, възложител: Т. Маринов, 13.05.2011г
171. “Промяна предназначението на земята – ПИ 236034, м. “Край село”, землище с. Рупци, ЕКАТТЕ 63361,
общ. Червен бряг”, възложител: “Драгевит” ЕООД, 13.05.2011г,
172. “Преустройство на съществуващ цех в цех за производство на растителни масла - Оливия”,
местоположение гр. Левски, възложител: “Тобос” ООД, 13.05.2011г,
173. “Складова база – склад за пакетирани строителни материали: теракотни, фаянсови плочи”,
местоположение ПИ 56722.276.3, м. “Табакова чешма”, землище Плевен, възложител: И. Бразоев,
16.05.2011г
174. “Жилищно строителство в собствен поземлен имот” ПИ 83212.21.403, с площ 2198 кв. м., с. Шипково,
17.05.2011г,
175. “Промяна предназначението на земята”, местоположение с. Горни Дъбник, възложител: Г.Георгиев,
17.05.2011г,
176. “Изграждане на силозно стопанство с вместимост 10 836 куб. м.”, местоположение гр. Кнежа, м.
“Криволя”, ПИ 739007, възложител: ЕТ “Иван Миловски”, 18.05.2011г
177. “Промяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя “пасище-мера” в “трайни
насаждения”, местоположение с. Пелишат, възложител: Община Плевен, 18.05.2011г;
178. “Изграждане на фотоволтаичен модул с мощност 7 кWp”, местоположение гр. Угърчин, възложител: ЕТ
“Русаля – Къна Стойнова”, 18.05.2011г

179. “Иаграждане на пункт за изкупуване на черни и цветни метали”, местоположение: УПИ XI-355, кв. 47 по
плана на с. Брестовец, възложител: Д. Кочева, 18.05.2011г,
180. “Разработка и усвояване на газокондензатно находище “Койнаре” включващо четири участъка – Борован,
Враняк, Девенци и Садовец”, възложител: “Дайрект петролеум България” ЕООД 19.05.2011г.,
181. “Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и център за разкомплектоване на
ИУМПС и ИУЕЕО” , в УПИ XXII -914, кв. 800 гр. Плевен – индустриална зона, общ. Плевен,
възложител: “Богданов – 62” ЕООД, 19.05.2011г.,
182. “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия” в УПИ VII-84, кв. 20, с.
Голец, общ. Угърчин, възложител:”Инвест” ЕООД, М. Петкова - управител, 19.05.2011г.
183. “Изграждане на 3 бр. ЦНСТ (център за настаняване от семеен тип) и 1 бр. защитено жилище за лица и
младежи в неравностойно положение”, местоположение гр. Ловеч, възложител: Община Ловеч,
20.05.2011г.
184. “Изработване на ПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-8 по имотните граници на ПИ 62579.150.8,
местност “Заводна”, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч”, местоположение ПИ 62579.150.8, местност
“Заводна”, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, възложител: К. Кочев, 25.05.2011г
185. “Промяна начина на трайно ползване на имот №046007”, в землището на с. Староселци, общ. Исрък,
възложител: И. Трифонов, с. Долни Луковит, 17.05.2011г.,
186. “Ремонт на къщи за алтернативен селдки туризъм”, местоположение с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч,
възложител: “Ханс инвестмънт” ЕООД, 27.05.2011г.
187. “Изграждане на инсталация за компостиране и преработка на биоразградими отпадъци”, местоположение
с. Драгаш Войвода, общ. Никопол, възложител: Н. Ненков, 28.05.2011г.
188. “Изграждане на цех за бутилиране на трапезна вода”, местоположение ПИ 52218.546.126, кв. “Острец”,
гр. Априлци, възложител: “Елпида - ги” ЕООД, 30.05.2011г.,
189. “Проект за урегулиране на ПИ033597 като терен за ниско жилищно застрояване с цел допълващо
застрояване към съществуващи сгради в собствени съседен урбанизиран имот 3 от стр. полигон
“Кривина” без да се имитират вредни емисии или да се оказва влияние върху съседни имоти извън
застроителните линии”, местоположение с. Голям Извор, общ. Тетевен, възложител: Любомир Садовски
и Ц. Садовска, 31.05.2011г.,
190. “Изграждане на производствен складов обект - пункт за изкупуване и съхранение на черни и цветни
метали”, местоположение с. Одърне, обл. Плевен, възложител: ЕТ “Божур – Ани Светославова”,
31.05.2011г.,
191. “Утвърждаване на трасе на водопроводно отклонение за захранване на обект “Ваканционно селище”, в
ПИ № 52218.742.443, по кадастралната карта на гр. Априлци”, местоположение гр. Априлци, възложител:
“Премиер фонд” АДСИЦ, 31.05.2011г.;
192. “Изграждане на площадка за събиране, нарязване, временно съхранение и предаване за последваща
обработка на черни и цветни метали”, местоположение с. Сомовит, общ. Гулянци, възложител: “Метал
Рциклинг” ООД, 31.05.2011г.
193. “Увеличаване на капацитета на действаща инсталация, разположена на площадката в гр. Луковит за
регенериране на отработени масла”, местоположениегр. Луковит, възложител: “Полихим - СС” ЕООД,
01.06.2011г.
194. “Жилищно строителство в ПИ № 52218.134.21, , гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, кв. “Видима”,
местоположение ПИ № 52218.134.21, гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, кв. “Видима”, възложител:
И. Иванов, 01.06.2011г.,
195. “Жилищно строителство в ПИ 73198.131.19. м “Пречника”, гр. Троян, обл. Ловеч”, местоположение ПИ
73198.131.19. м “Пречника”, гр. Троян, обл. Ловеч, възложител: Т. Иванова, 01.06.2011г.
196. “ПУП – ПЗ, предвиждащ строеж на складова база – склад за пакетирани строителни материали:
теракотни, фаянсови плочи”, местоположение ПИ 56722.276.3, м. “Табакова чешма”, землище Плевен,
възложител: И. Брезоев, /02.06.2011г.
197. “Разширение на гробищен парк – имот № 18099.387.2 от землището на гр. Гулянци”, местоположение
имот № 18099.387.2 от землището на гр. Гулянци, възложител: община Гулянци, 02.06.2011г.,
198. “Създаване на трайни насаждения в землището на с. Българене в ПИ 042013 и имот 042016”,
местоположение с. Българене, възложител: Г. Караджов – кмет на общ. Левски, 02.06.2011г.,

199. “Промяна на имот № 235175 нива на трайни насаждения”, местоположение с. Телиш, ЕКАТТЕ 72206,
общ. Червен бряг, възложител: Н. Нанов, 6.05.2011г.
200. “Проверка Натура 2000”, местоположение с. Върбица, възложител: Е. Ангелова, 26.05.2011г.
201. “Промяна от пасище в обработваема земя”, местоположение с. Гривица, възложител: З. Петков,
20.05.2011г.
202. “Смяна начина на трайно ползване”, местоположениеземлище с. Въбел, възложител: “Дон Агрикола”
ЕООД, 19.06.2011г.
203.

“Преустройство на разпределителна газопроводнамрежа на гр. Долни Дъбник – Етап I и Етап III”,
местоположениегр. Долни Дъбник, възложител: “Газинженеринг” ООД, 06.06.2011г.

204. “Цех за преработка на риба по безотпадна технология”, местоположение ПИ 43236.350.374, гр. Левски,
възложител: “Шаварна Биопарк” ООД, 07.06.2011г.
205. “Изграждане на “Защитено селище” в село Садовец, община Долни Дъбник”, местоположение УПИ III162, стр. кв. 68 по рег. план на с. Садовец, общ. Долни Дъбник, възложител: общ. Долни Дъбник,
08.06.2011г.
206. “Проверка по натура – 2000 във връзка с промяна на НТП на земята”, местоположение землище Червен
бряг, възложител: П. Петров, 09.06.2011г.
207. “Реконструкция на съществуващ обор”, ПИ№045029, местността “Зеленчуковата градина”, с. Божурица,
общ. Д. Митрополия, възложител: Х. Цветанов, 13.06.2011г.
208. “Складово строителство за съхранение на инвентар”, ПИ№40024, в землището на с. Комарево, общ. Д.
Митрополия, възложител: ЕТ “Анко Петров АНДА”, 14.06.2011г.
209. “Изграждане на подпорна стена на р. Заводна, ляв приток на р. Бели Вит” към ПИ с идентификатор
62579.150, м. “Заводна”, землището на Рибарица, общ. Тетевен, възложител: Н. Павлов-кмет на общ.
Тетевен, 14.06.2011г.
210. “Изграждане на подпорна стена на р. Козница, ляв приток на р. Бели Вит” до УПИ I – 132, по
регулацията на гр. Тетевен, възложител: Н. Павлов-кмет на общ. Тетевен, 14.06.2011г.,
211. “Проверка по Натура 2000”, имот №193011, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, възложител:
В.Транков, 06.06.2011г.;
212. “Промяна начина на трайно ползване на земя”, ПИ№151023, с. Санадиново, общ. Никопол, възложител:
С. Янков, 08.06.2011г.
213. “Изграждане на склад за дърва за огрев”, УПИ III 998999, с. Брест, общ. Гулянци, възложител: ЕТ
“Валди” – Л. Иванов, 16.06.2011г.,
214. “Смяна на начина на трайно ползване на имот 068002”, местоположение землище с. Въбел, общ.
Никопол, възложител: П. Казаков, 20.06.2011г.
215. “Смяна на начина на трайно ползване на имот 56722.480.911”, местоположение м. “Мъртва долина”, гр.
Плевен, възложител: И. Ланков, 20.06.2011г.
216. “Разширение на мелничен комплекс със склад за готова продукция”, местоположение: УПИ XIII – 417, с.
Обнова, общ. Левски, възложител: “Дечков - 60” ЕООД, 21.06.2011г.
217. “Промяна начина на трайно ползване на общинска земеделска земя “пасище-мера” в “трайни
насъждения”, местоположениес. Пелишат и с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен, възложител: Община
Плевен, 21.06.2011г.
218. “Промяна начина на трайно ползване на земя – от овощни насаждения в нива”, местоположение ПИ
163020, с. Санадиново, възложител: П. Аврамов, 22.06.2011г.
219. “Промяна начина на трайно ползване на земя – от овощни насаждения в нива”, местоположение ПИ
155015, с. Санадиново, възложител: П. Аврамов, 22.06.2011г.
220. “Изграждане на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с.
Тодорово, общ. Плевен – ДУС “Плевен”, възложител: Комисия за регулиране на съобщенията,
22.06.2011г.
221. “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с малка височина в УПИ I-150012”, м. “Заводна”, с.
Рибарица, общ. Тетевен, възложител: И. Банчева и М. Календжиева, 23.06.2011г.
222. “Закупуване на земеделска техника”, местоположение с. Бацова Махала, общ. Никопол, възложител: В.
Енев, 23.06.2011г.

223. “Стопанска сграда за отглеждане на крави в УПИ XXXI – 764, kв. 14, по плана на с. Брест, общ. Гулянци,
обл. Плевен”, местоположение УПИ XXXI – 764, kв. 14, по плана на с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен,
възложител: Д. Каменова, 23.06.2011г.;
224. “ПУП – ПЗ за жилищно строителство”, местоположение ПИ 43952.74.17, м. “Полето”, гр. Ловеч, общ.
Ловеч, възложител: В. Вейсенов, 23.06.2011г.
225. “ПУП – ПЗ за ПИ 103019, м. “Съдовете”, землище Брестовец, общ. Плевен”, местоположение ПИ 103019,
м. “Съдовете”, землище Брестовец, възложител: “Тема инвест” ООД, 23.06.2011г.
226. “ПУП – ПЗ за ПИ 097024, м. “Тученица”, землище Брестовец, общ. Плевен”, местоположение ПИ 097024,
м. “Тученица”, землище Брестовец, възложител: “Тема инвест” ООД, 23.06.2011г.
227. “Инсталация за полиетиленова вместимост за временно съхранение на течна фракция оборски тор торохранилище”, местоположениес. Горна Митрополия, УПИ III – 1071, възложител: ЗП “Георги Йолов”,
27.06.2011г.
228. “Изграждане на сграден фонд за нуждите на малкоетажна сграда, която ще се обитава от членовете на
семейството на собственика”, местоположениеПИ 56722.701.1506, м. “Стража”, землище Плевен,
възложител: П. Георгиева, 24.06.2011г.
229. “Увеличаване на капацитета на действащата инсталация, разположена на площадката в гр. Луковит за
регенериране на отработени масла”, местоположение гр. Луковит, възложител: “Полихим - СС” ЕООД,
24.06.2011г.
230. “Промяна на начина на трайно ползване на земята”, местоположение ПИ 56722.701.3165, м. “Стража”, гр.
Плевен, възложител: К.Стефанов, 27.06.2011г.
231. ПУП-ПЗ в местността “Стража”, землище Плевен”, местоположение ПИ 56722.701.3170, възложител:
“Андрееви” ООД, 27.06.2011г.
232. “Модернизиране на земеделските стопанства”, местоположение с. Стефаново, обл. Ловеч, възложител: П.
Недялков, 27.06.2011г.
233. “Разширение на ветрогенераторин парк в землището на с. Долни Вит”, ПИ№№091010, 090010, 091001,
089001 в местността “Крушака”; ПИ№№061020, 085002 в местността “Могилите”; ПИ№063018 в
местността “Над орехите”, ПИ№078010 в местността “Телеграф”, в землището на с. Долни Вит, общ.
Гулянци, възложител: “БИА РЕСУРС” ЕООД, гр. Белене, ул. “България” №23, 28.06.2011г.
234. “Ловен дом и трафопост”, ПИ№403032, в землището на с. Буковлък, общ. Плевен, възложител:
“Топлофикация Плевен” ЕАД, 28.06.2011г.
235. “Изграждане на капкова поливна система на сливов масив от 36,093 дка отглеждан по биологични
способи”, ПИ№№12108.191.100, 12108.191.93, 12108.191.101, местността “Попова сая”, с. Врабево, общ.
Троян, възложител: “Агроинженеринг” ЕООД, 28.06.2011г.
236. “Модернизация на ферма за отглеждане на бройлери до 144 000 птици, в поземлен имот (дворно място) –
производствен терен с площ 27071 кв. м., съставляващ имот с № 189004 в местността “Селището”, в
землището на с. Петокладенци с ЕКАТТЕ 56085, общ. Белене, област Плевен. Топлоизолация на сгради
(6 бр. халета), доставка на системи за вентилация, охлаждане и осветление на 6 бр. халета. Доставка на
системи за хранене и поене на бройлери и транспорт на фураж в 2 бр. халета”, възложител:
“Петокладенци” ЕООД, 29.06.2011г.
237. “Изграждане на “Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 03558.68.68 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Белиш, общ. Троян, обл. Ловеч”, местоположениес. Белиш, общ. Троян, обл.
Ловеч, възложител: Г. Субашки, 30.06.2011г.
238. “Изграждане на “Жилищни сгради – три броя” в ПИ с идентификатор 73198.76.29 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч”, местоположение ПИ с идентификатор
73198.76.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч,
възложител: Д. Мицов, 30.06.2011г.
239. “Изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия” в ПИ №
67057.40.173 (35997 кв.м.) в м. “Малкия рът” в землището на с. Славщица”, община Угърчин възложител:
“Дъга 2000” ЕООД, 07.07.2011 г.
240. Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия, в ПИ №
67057.31.135 (1116 кв.м.) в м. “Черквището” и ПИ 67057.31.141 (4116 кв.м.) м. “Джолка” в землището на
с. Славщица”, община Угърчин, "Витасол" ЕООД, 01.7.2011

241. "Закупуване на оборудване за 6 (шест) халета с цел отглеждане на 144000 бр. птици (бройлери" в ПИ №
189004, с. Петокладенци, "Петокладенци" ЕООД, 04.7.2011
242. "Външно ел.захранване - подземен кабел20 кV и трафопост" в УПИ № 52218.674.23 - урбанизирана
територия по КК на гр. Априлци, П. Бобоков, 05.7.2011
243. Изграждане на една къща в ПИ № 52218.822.41 по КК на гр. Априлци, одобрена със Заповед № РД-18-49
от 31.08.2007 г., община Априлци, област Ловеч, местност "Ломът-Илчовото", Х. Бижев, 05.7.2011
244. “Изграждане на фуражен цех с едноетажен склад за зърно, битова сграда и силозно стопанство състоящо
се от 5 броя силози за зърно с приемни шахти и елеватори, зърносушилня и кантар” в ПИ № 082057,
местност “Мандрите”, землище на гр. Тръстеник (бивша производствена площадка на “Агропласмент и
търговия” АД), "ЗМ Груп 3" АД, 06.7.2011
245. Производство на прах за пране (лек гранулат), в гр. Троян, област Ловеч, "Веко" ЕООД 07.7.2011
246. Построяване на нов обор с капацитет 250 крави, построяване на нов обор за телета до 3-месечна възраст с
капацитет до 100 места и построяване на 2 броя резервоари за съхранение на течна торова маса,
"Агроком Инвест" ЕООД, 08.7.2011
247. Извършване на реконструкция на сградата на Народно читалище "Петко Рачев Славейков - 1923" - гр.
Гулянци, Народно читалище "Петко Рачев Славейков - 1923", 12.7.2011
248. Промяна начина на трайно ползване на земя /от овощна градина на - друга селищна територия, А.
Аврамов, 11.7.2011
249. 1. Промяна предназначението на земеделска земя - ПИ 236034 в местността "Край село" в землище на с.
Рупци (НТП - посевна площ в - производствена и складова дейност). 2. Изменение на ПУП - ПРЗ за
съседни жилищни имоти УПИ І 52 и ІІ 52 с. Рупци, за обществено обслужване, - за производственоскладова база - гаражи, паркинг, търговски и складови бази за промишлени стоки - черна и бяла техника,
строителни матер. и др., "Драгевит" ЕООД, 11.7.2011
250. Закупуване на техника за съществуваща ферма за гушене на патици, "Недифууд" ООД, 12.7.2011, Проект
"Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Плевен", Община Плевен, 13.7.2011
251. "Изграждане на еднофамилна нискоетожна жилищна сграда и допълващо застрояване с гаражи,
водопровод и ел. кабелно захранване", ПИ 43952.533.63 м. "Калето", гр. Ловеч, Й. . Иванова и Г. Иванов,
13.7.2011
252. “Трасе на подземно ел. захранване за обект "Фотоволтаична централа" в ПИ 40041; ПИ 70044; ПИ 70047;
ПИ 70051; ПИ 70053 - "Гугувец", гр. Искър”, Община Искър, 13.7.2011
253. “Изграждане и експлоатация на садково стопанство за отглеждане на риба в землището на с. Одърне,
община Пордим”, "Миртал" ООД, 13.7.2011
254. "Отглеждане и добив на трайни насаждения в ПИ имоти №№ 050001; 050002; 057001; и 057002 общинска собственост - в землището на с. Телиш, община Червен бряг, Община Червен бряг, 14.7.2011
255. “Жилищно строителство в ПИ № 55587.34.134, с. Патрешко, община Троян, област Ловеч”, И. Ивнов,
14.7.2011
256. "Промяна начина на трайно ползване на земя" - Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на
земята от ливада в обработваема земя - ПИ № 147006, с. Староселци, община Искър, Х. Димитров
Вълков, 04.7.2011
257. "Промяна начина на трайно ползване на земя" -Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на
земята от ливада в обработваема земя - ПИ № 147014, с. Староселци, община Искър, Д. Манчев,
04.7.2011
258. "Промяна начина на трайно ползване на земя" -Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на
земята от друга селскостопанска територия в обработваема земя - ПИ № 147014, с. Староселци, община
Искър, М Манчев, 04.7.2011
259. “Преустройство и модернизация (в т.ч. доставяне на оборудване) за съществуваща ферма за отглеждане
на 144000 бр. птици (бройлери) в ПИ № 189004, местност "Селището", землище на с. Петокладенци,
община Белене, област Плевен”, "Петокладенци" ЕООД, 15.7.2011
260. "Ремонт на път PVN 1186 - /PVN 3081/ в участъка разположен на територията на община Долни Дъбник
от границата с община Червен бряг до с. Садовец, Община Долни Дъбник, 15.7.2011
261. "Целодневна детска градина с четири групи" в ПИ 56722.659.1052 по КК на гр. Плевен, Община Плевен,
18.7.2011

262. "Спортен комплекс" в УПИ ІХ и Х, кв. 842 по плана на гр. Плевен, Община Плевен, 18.7.2011
263. “Разширяване на гробищен парк, с. Добревци, Община Ябланица”, Община Ябланица, 18.7.2011
264. "Рехабилитация на път ІІІ-302, Българене - Стежарово- Божурлук, км0+000 - км20+652, АПИ - областно
пътно управление, гр. Плевен, 20.7.2011
265. “ПУП - ПЗ в местността "Стража", землището на гр. Плевен, обхващащ ПИ с идентификатор
56722.701.377”, Н. Йотков, 21.7.2011
266. "Туристическо селище" в ПИ 75054.478.77, м. "Морун", гр. Угърчин, община Угърчин /хотел 52 легла, 10
едноетажни бунгала, заведение за хранене, търговси обекти и т.н./, Д. Груев, 21.7.2011
267. “Промяна начина на трайно ползване на земя /от друга селищна територия - на нива/ за ПИ № 046028,
землище на с. Староселци, община Д. Митрополия”, И. Макарска, 22.7.2011
268. "Стопански и собствен риболов (аквакултури)", язовири "Лисец 1" и Лисец 2", Лисец, община Ловеч,
"Кю 2 Инвест" ООД, 26.6.2011
269. Ползване на повърхностен воден обект, пеблична общинска собственост - язовир "Шарковското" за
аквакултури и свързаните с тях дейности, спортен риболов и туризъм, "Софарма" АД, 26.7.2011
270. Външно ел.захранване на базова станция LOV 0115, "Мобилтел" ЕАД, 26.7.2011
271. "Изграждане (строителство) на производствено-складова база" в ПИ 236034 в м. "Край село", земл. на с.
Рупци с ЕКАТТЕ 63361, община Червен бряг и УПИ І-52 и ІІ-52, кв. 5 на с. Рупци, община Червен бряг,
"Драгевит" ЕООД, 27.7.2011
272. “Площадка за оползотворяване чрез студен регенерат на излецли от употреба гуми" в с. Въбел,
"Въбелгум" ЕООД, 27.7.2011
273. "Фуражно предприятие със силозно-складово стопанство, администртивна сграда и трафопост в ПИ
56722.29.14, м. "Витска ялия", землище на гр. Плевен, "Пи Ел Си Брокерс 10" ЕООД, 27.7.2011
274. "План за регулиране на ПИ 72343 и УПИ ХV-117 /ПИ72343.503.95/ с обособяване на нов УПИ с цел
изграждане на жилищна сграда за собствени нужди, П. Валериев Рашков, 28.7.2011
275. ИП Кандидатстване пред ДВ "Земеделие" - модернизиране на птицеферма - мюлари (угояване) с
капацитет 36000 броя в с. Умаревци, "Амон Ра" ООД, 28.7.2011
276. Изграждане обекти на обществено обслужване /ПУП-ПЗ - ПИ № 56722.119.834 м. "Чаира", землище на
гр. Плевен/, Т. Илиев, 28.7.2011
277. “Проект за урегулиране на ПИ №№ 049032, 04933, 04934, 04935, 04936 в терен "Фотоволтаична
електроцентрала" с мощност 1000 кВт, без да се имитират вредни емисии или да се оказва влияние върху
съседни имоти извън застроителните линии”, "Златна Панега Цимент" АД, 28.7.2011
278. "Изграждане на инсталация за почистване на боя от метални изделия" УПИ ХІV-963, кв. 102, с.
Дойренци, "Технокороза" АД, 29.7.2011
279. “Изграждане на подпорна стена при Кооперативен пазар и по улица "Петко Страшния", гр. Тетевен реконструкция на брегоукрепителна подпорна стена в речното корито на р. "Бели Вит" по ЗРП на гр.
Тетевен”, Община Тетевен, 01.8.2011
280. Изграждане на газопровод "Южен поток", "Южен поток България" АД, 01.8.2011
281. "Строителство на топлоелектрическа централа на биогаз с мощност 1.2 MW", "Технометал" ЕООД,
02.8.2011
282. "Преустройство и оборудване на МБАЛ Тетевен "Д-р Ангел Пешев" ЕООД", Община Тетевен, 04.8.2011
283. "Производствена сграда с инсталция за екструдирани храни за животни", "Бонмикс" ЕООД, 03.8.2011
284. "Производство на храни за животни", "Бонмикс" ЕООД, 03.8.2011
285. Корекция на ИП "Производство на миещи и почистващи препрати" в с. Дебнево, "Веко" ЕООД, 03.8.2011
286. "Промяна начина на трайно ползване на земя" - Проверка по Натура 2000 - смяна предназначението на
земята от ливада в обработваема земя - ПИ № 028031 с. Оряховица, община Д. Митрополия, А. Дакова,
03.8.2011
287. "Жилищно строителство" - жилищна сграда с обща разгънта застроена площ около 200 м2 в собствен
поземлен имот с площ 2198 кв.мв. № 03558.69.87, с. Белиш, Община Троян, П. Бамбов и Д. Петкова,
03.8.2011

288. "Изграждане на фотоволтаична система от 21 МВт, по силициева кристална технология и подстанция
20/110 кВт - ново строителство, със срок за изграждане до 30.12.2012 г., "Плама инвестмънт" ЕООД,
03.8.2011
289. “План за урегулиране на част от ПИ 62579.120.31 в размер на 600 м2 с цел обособяване на нов УПИ ІV за
изграждане на търговски обект /механа/ с жилищна чст за собствени нужди”, Х. Колев, 03.8.2011
290. "Одобряване на ПУП-ПРЗ за получаване на виза за строеж с цел ремонт и реконструкция с разширение
на съществуваща жилищна сграда със застроена площ 189 кв.м. с цел ползване за отдих и туризъм, А.
Попов, 03.8.2011
291. “План за урегулиране на ПИ 62579.122.3 в размер на 9077 м2 и ПИ 62579.122.2 в размер 1641 м2 с цел
обособяване на УПИ ХІ и УПИ VІІ за довършване на започналото изграждане на ваканционно селище”,
"ВИП 2010" ЕООД, 03.8.2011
292. Реконструкция и доизграждане на малко предприятие за преработка на мляко в с. Глава, Община Червен
бряг” (УПИ І-475, кв. 32), "Ростов" АД, 04.8.2011
293. "Промяна начина на трайно ползване на земя" /от лозе на овощна градина/ за имот № 051109, м. "Старите
лозя" на с. Черковица, общ. Никопол, В. Маринов, 04.8.2011
294. "Къща за гости с 10 легла" - УПИ ХХ, кв. 26 /ПИ № 52218.541.677/ в гр. Априлци, община Априлци,
"Тодор Нанков 83" ЕТ, 04.8.2011
295. Промяна начина на трайно ползване на земя /от пасище с храсти в нива/ ПИ № 098031, с. Чомаковци, Н.
Димитров, 04.8.2011
296. Промяна начина на трайно ползване на земя /от пасище - мера в нива/ ПИ № 098035, с. Чомаковци, Н.
Димитров, 04.8.2011
297. Промяна начина на трайно ползване на земя /от пасище - мера в нива/ ПИ № 098032, с. Чомаковци, Н.
Димитров, 04.8.2011
298. "Реконструкция на бойлерно стопанство в режим на ко-генерация" в собствен имот - ПИ №
43236.401.2189 в землището на гр. Левски, община Левски, област Плевен, "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД,
05.8.2011
299. "Жилищно строителство" - местоположение ПИ № 56722.701.3165, местност "Стража", землище на гр.
Плевен, К. Маринов, 08.8.2011
300. "Да се построи стоманен навес с ламаринен покрив" в с. "Крушовица, община Долни Дъбник, "Съгласие"
ППК, 09.8.2011
301. "Кандидатстване по мярка 1212 "Модернизиране на земеделските стопанства" от програма за развитие на
селските райони 2007-2013, за закупуване на: трактор, челен товарач, доилна инсталация за 32 крави", Т.
Савчева, 09.8.2011
302. "Промяна предназначението на земеделска земя за производство" - ПИ № 027011, с. Одърне, "Миртал"
ООД, 10.8.2011
303. "Птицеферма 2-ри център - ремонтно-възстановителни работи" ПИ 261160, землище на гр. Славяново кандидатстване по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР, "Панатела" ООД,
11.8.2011
304. "Фабрика за производство на растителни масла" кандидатстване по мярка 123 - "Добавяне на стойност
към земеделски и горски продукти" от Програма за развитие на селските стопанства, "Олина - 2000"
ООД, 11.8.2011
305. "Преустройства на съществуваща производствена сграда в производствена и складова сграда, "Рени
Богданова" ЕООД, 12.8.2011
306. "Отглеждане на риба за стопански риболов в общинските язовири "Лисец 1" и Лисец 2", землище на с.
Лисец, община Ловеч, "Кю 2 Инвест" ООД, 17.8.2011
307. "Изграждане на ферма за изкуствено отглжданена риба в "ПИ 027011, находящ се в з-ще на с.Одърне,
Община Пордим, Област Плевен с площ от 6,000 дка., м."Горна Шаварна" , "Миртал" ООД, 17.8.2011
308. "Инсталация за комбинирано производсство на електрическа и топлинна енергия от възобновяем
източник - 3.5 MW", гр. Долна Митрополия, "Декси консулт" ЕООД, 17.8.2011
309. Изграждане на обекти за обществено обслужване в ПИ № 56722.179.834, местността "Чаира", землище на
гр. Плевен, Т. Илиев, 18.8.2011

310. "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/ и център за
разкомплектоване /предварително третиране/ на ИУМПС и ИУЕЕО в ПИ с идентификатор
72343.500.1997, кв. 6, по РП на гр. Тетевен, "Бпропъртис" ЕООД, 19.8.2011
311. "Изграждане на жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 34093.39.2, м. "Долно Ливаде", с.
Йоглав, община Ловеч, "Орбитал" ЕООД, 19.8.2011
312. "Складова сграда и Силозно стопанство" в ПИ 734079, м. "Мерата", гр. Кнежа, "Бомар Трейд" ЕООД,
19.8.2011
313. "Къща за гости с 10 легла" - УПИ ХХ, кв. 26 /ПИ № 52218.541.677/ в гр. Априлци, община Априлци,
"Тодор Нанков 83" ЕТ, 23.8.2011
314. "Туристически комплекс в поземлен имот с идентификатор 52218.547.361, с площ по скица 549 м2,
находящ се в гр. Априлци, кв. Видима, ул. "Бъзев дял", "Краси - Ралица Александрова - 88" ЕТ, 26.8.2011
315.

"Дърводелска работилница за производство на сандъци, рамки и др. за пчелни кошери" в ПИ № 082008,
гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен, "Чоки - 59 - Димитър Александров"
ЕТ, 26.8.2011

316. "Изграждане на къща за гости" в УПИ ХVІІІ-103, кв. 1 по плана на с. Балканец /ПИ 02448.500.103/,
община Троян, област Ловеч, "Шарената черга" ЕООД, 26.8.2011
317. "Промяна начина на трайно ползване на земя", от ливада /пасище, мера/ в нива - проверка по Натура 2000
на имот 008064, с. Горник с ЕКАТТЕ 16540, община Червен бряг, Ц. Симеонова, 29.8.2011
318. "Промяна начина на трайно ползване на земя", от ливада /пасище, мера/ в нива - проверка по Натура 2000
на имот 010030, с. Горник с ЕКАТТЕ 16540, община Червен бряг, Ц . Симеонова, 29.8.2011
319. "Изграждане на търговско представителство за автомобили и шоурум" в ПИ № 56722.351.951 и
56722.351.6, м. "Текииски орман", землището на гр.Плевен, В. Михайлов, 30.8.2011
320. "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане
на ПСОВ гр.Кнежа", Община Кнежа, 30.8.2011
321. "Изграждане на мандра и кланичен пункт в ПИ №152006" в землището на с.Брестовец, община Плевен,
"Борис Печев" ЕТ, 30.8.2011
322. “Модернизиране и автоматизиране на процесите по бутилиране на рафинирано слънчогледово масло
(олио) и подмяна на ламаринен покрив с цел привеждане на сградния фонд в съответствие с изискванията
за енергийна ефективност”, "Олина - 2000" ООД, 30.8.2011
323. "Фуражно предприятие със силозно-складово стопанство, администртивна сграда и ведомствена
бензиностанция" в ПИ 43476.315.1913., гр.Летница, общ.Летница, обл.Ловеч, "Тера Фууд" ЕООД,
01.9.2011
324. Кандидатстване по Мярка 123 за модернизация на съществуващ обект - млекопреработвателно
предприятие на "Кондов Екопродукция" ЕООД, "Кондов Екопродукция" ЕООД, 02.9.2011
325. "Изграждане на инсталация за производство на биогаз - 600м3", в ПИ 750064, с.Згалево, Общ. Пордим,
Димитър Борисов Андреев, 03.9.2011
326. "План за застрояване на ПИ 56722.701.292, намиращ се в м. Стражата, з-ще на гр. Плевен, И. Христов,
03.9.2011
327. "Промяна начина на трайно ползване на земя" ПИ 07005, в землището на с.Въбел, П. Господинов,
07.9.2011
328. ИП "Изграждане на преместваема (мобилна) инсталация за производство на етерични масла" з-ще
с.Горник, общ. Червен бряг, "Агро Нова Продакшън" ООД, 08.9.2011
329. "Ел. захранване на Мобилна асфалтова база", землище на с.Угърчин,Община Угърчин-ПИ-75054.447.903пасище мера на Община Угърчин, ПИ-75054.447.902-бетонов възел на Община Угърчин,полски път ПИ75054.447.204 на Община Угърчин, ПИ-75054.447.86 на Община Угърчин, където ще бъде монтирана
асфалтобазата.в ПИ 75054.447.86, "Пътища и мостове" ЕООД, 08.9.2011
330. "Възстановяване дейността на съществуващ жп коловоз към Петролна база, находяща се в гр. Плевен,
ул."Гривишко шосе"14", "Вая -7" ЕАД, 08.9.2011
331. Кандидатстване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., "Голяма мелница – Червен бряг”
ООД, 12.9.2011

332. Кандидатстване по Мярка 123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програма
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,за закупуване на следните материални
дълготрайни активи:1. Автоматична опаковачна машина MULTIVAC R 105; 2. Машина за опаковане на
кисело мляко МОКМ 6000, "Виола 57" ЕООД, 09.9.2011
333. "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 56722.701.3180, м.Стража, з-ще гр.Плевен, М.
Минчев, 09.9.2011
334. "Изграждане (строителство) на обществено обслужващи, производствени и складови помещения и сгради
за безвредно производство към съществуващ контролно диагностичен пункт" в УПИ XI-355, кв.47 по
плана на с.Брестовец, "Деси 75" ЕООД, 09.9.2011
335. „Закупуване на оборудване и модернизация на цех за производство на растителни масла”, Н. Недков,
13.9.2011
336. "Изграждене на еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 56722.521.210, м. Габровец , з-ще на гр.Плевен,
"Гладиатор Мотор Компани", 12.9.2011
337. "Газиификация на Община Плевен - преносни и разпределителни газопроводи извън урбанизираната
територия в з-ще на гр.Плевен , "Черноморска Технологична Компания" АД, 12.9.2011
338. Промяна на предназначението на ПИ 56722.42.24 в местност „Русково бърдо” в землище гр.Плевен,
Община Плевен за обществено – обслужващи дейности с отреждане за болница с 80 до 100 места., "Света
Марина”ООД СБАЛАГ, 12.9.2011
339. Закупуване на преместваема (мобилна) инсталация за производство на етерични масла, "Агро Нова
Продакшън" ООД, 13.9.2011
340. "Преустроиство на съществуващи производствени сгради находящи се в с. Бели Осъм за производство на
екологоични пелети", "ММ ГРЮН" ЕООД, 14.9.2011
341. ИП "Проект за измемнение на дейставащ ПУП -План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен
имот VI - "ДСО" Българско пиво в кв.616 по плана на гр.Плевен", "Каменица" АД, 19.9.2011
342. "Промяна на предназначението на 0,425 дка в ПИ 028007 за поставяне на БС (базова станция) на М-тел,
19.9.2011
343. "Промяна начина на трайно ползване" - проверка по Натура 2000 за ПИ 051021, местн. "Старите лозя",
землище на гр.Черквица, В. Маринов, 20.9.2011
344. Изграждане на ”Промишлена газова инсталация към асфалтосмесител,маслоподгревател и помещения
персонал към Асфалтова база”Инжстрой”ЕООД и площадков газопровод,с местонахождение ПИ 000776
в землището на гр.Плевен., "Инжстрой" ЕООД, 21.9.2011
345. Изграждане на ”Промишлена газова инсталация към асфалтосмесители маслоподгревател и помещения
към Асфалтова база на ”Д-М”ЕООД и площадков газопровод,с местонахождение ПИ 000816 в землището
на гр.Плевен., "Д-М" ЕООД, 21.9.2011
346. Изграждане на „ Три къщи за гости” с обща разгъната площ 860 кв.м. , с капацитет 3 апартамента и 11
двойни стаи и открит плувен басейн с размери 5 на 10м. и дълбочина 1.50м. в ПИ № 52218.786.32 , УПИ
I - 32 ,с площ 4.761 дка, с ТП на територията- урбанизирана , и НТП: ниско застрояване, в гр. Априлци ,
кв.Острец , местност „Елевското Букарски Л”,общ. Априлци , обл. Ловеч, "Мариела Балабанова" ЕТ,
21.9.2011
347. Изграждане на „ Три къщи за гости” ,ниско етажно застрояване (до 10м.) , с капацитет 3 апартамента и
11 двойни стаи и открит плувен басейн с размери 5 на 10м. и дълбочина 1.50м., с обща разгъната площ
около 860 кв.м. – ново строителство , в поземлен имот с индетификатор 52218.546.189 , УПИ IX – 189 в
кв.13, с площ 3000 кв.м., в гр. Априлци , кв.Острец, ,общ. Априлци , обл. Ловеч, "Ваня Узунова - 72" ЕТ,
21.9.2011
348. "Монтиране на мобилна асфалтова база" в ПИ-75054.447.86 в района на м."Чукара" , Община Угърчин,
област Ловеч, "Пътища и мостове" ЕООД, 21.9.2011
349. ИП " Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 56722.276.3 с цел построяване на еднофамилна жилищна сграда", И.
. Брезоев, 26.9.2011
350. ИП "Поставяне три еднотипни дървени бунгала в имот с идентификатор № 80981.229.1 по кад. карта на с.
Черни Осъм, местн. „Иванска Лъка“., В. Тодоров, 27.9.2011
351. ИП "Изграждане на “Жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор 16986.39.30, по кадастралната
катра и кадастралните регистри на с. Горно Трапе, общ.Троян, обл. Ловеч", П. Ковачева, 27.9.2011

352. ИП за "Изграждане на "Къщи - 3бр." в УПИ 62579.140.15, м.Заводна, с.Рибарица,Общ.Тетревен, "Генка
Павлова" ЕТ, 27.9.2011
353. Изграждане на "Цех за резнокаменни изделия", "Естествени скални дизайни" ЕООД, 28.9.2011
354. ИП "Реконструкция на стара къща, находяща се в с. Крушуна, Община Летница на ул. „ Цветан Петров „
№ 13, в къща за гости. Основни процеси на работа: реконструкция на съществуваща сграда", "МДНН“
ЕООД, 28.9.2011
355. ИП "Изграждане на комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран" в
землището на с. Каменец, община Пордим, "Акваресурс" АД, 28.9.2011
356. ИП "Залесяване с тополки в землището на с.Каменец", "МДНН“ ЕООД, 28.9.2011
357. Добив на подземни води от същесвуващо водовземно съоръжение Дренаж "ДР. Община НикополСанадиново", в з-ще на с.Санадиноево, Общ. Никопол, Община Никопол, 29.9.2011
358. Проверка на НТП на земя - начина на трайно ползване на земята /ПИ 164006, с. Санадиново - проверка по
Натура 2000/, С. Йорданова, 30.9.2011
359. Проверка на НТП на земя - начина на трайно ползване на земята /ПИ 154017, с. Санадиново - проверка по
Натура 2000/, С. Йорданова, 30.9.2011
360. "Промяна начина на трайно ползване на земя" ПИ 002728, землище на с. Бръшляница, Й. Първанов,
29.9.2011
361. "Складове за търговия на едро с хранителни стоки" в ПИ 43952.76.105, в местн. "Биволска бара", земл. на
гр. Ловеч, И. Карадилова и Д. Карадилова, 05.10.2011
362. "Жилищен комплекс за екологичен отдих и туризъм" в ПИ № 62579.501.369, с. Рибарица, Г. Филипов,
05.10.2011
363. Изменение по време на прединвестиционните проучвания на ИП "Изграждане на два броя
ветрогенератори с обща мощност 5 MW" в ПИ 68045.147.13 и ПИ № 68045.144.5, м. "Дялу чучурли",
земл. на с. Сомовит, община Гулянци, "Ей Уан Дивелъпмънт" ЕООД, 06.10.2011
364.

"Водоползване от р. Осъм с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Новачене",
Е.Орашъков - "Агро Сантино" ЕООД, 06.10.2011

365. ИП "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян", подобект: Главен събирателен колектор"А" ПУП-парцелен план в землището на гр. Троян и село Белиш, Община Троян, 07.10.2011
366. ИП ”Изграждане на ваканционно селище” в ПИ № 67057.25.51 (49 783 кв.м.) в м. „ Суха китка”, в
землището на с. Славщица, общ. Угърчин., "Крелия” ООД, 07.10.2011
367. Промяна на НТП на земя /проверка по Натура 2000/ на имот 086067 - от НТП: лозови насаждения - на
НТП: нива, Г. Кукарова, 10.10.2011
368. "Промяна начина на трайно ползване на земя" - ПИ № 027942, м. "Меченски път", с. Бръшляница, Г.
Господинов, 11.10.2011
369. Мобилна телекомуникационна станция № 3623 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
047002, с. Петърница, "Бултера" ООД, 11.10.2011
370. Мобилна телекомуникационна станция № 3758 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
83212.136.1, с. Шипково, "Бултера" ООД, 11.10.2011
371. Мобилна телекомуникационна станция № 3605 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
185003, с. Лозица, "Бултера" ООД, 11.10.2011
372. Мобилна телекомуникационна станция № 3574 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
24476.559.1, с. Дълбок Дол, "Бултера" ООД, 11.10.2011
373. Мобилна телекомуникационна станция № 3636 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
69225.55.17, с. Стефаново, "Бултера" ООД, 11.10.2011
374. Мобилна телекомуникационна станция № 3633 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
53707.34.103, с. Орешак, "Бултера" ООД, 11.10.2011
375. Мобилна телекомуникационна станция № 3606 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
73198.268.20, гр. Троян, "Бултера" ООД, 11.10.2011
376. Мобилна телекомуникационна станция № 3654 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
229010, с. Гложене, "Бултера" ООД, 11.10.2011

377. Мобилна телекомуникационна станция № 3641 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
012091, гр. Ябланица, "Бултера" ООД, 11.10.2011
378. Мобилна телекомуникационна станция № 3684 - започване процедура по чл. 59а, ал. 2 от ППЗОЗЗ, ПИ
060065, с. Гложене, "Бултера" ООД, 11.10.2011
379. Демонтиране на отводнителна помпена станция /ОПС/ "Персин 2", "Напоителни системи" ЕАД,
11.10.2011
380. "Промяна на мощността при изграждане на фотоволнаична централа", "Албос - Енерджи" ЕООД,
11.10.2011
381. Преустройство на съществуваща сграда в ПИ 601034, в м. "Кравиника", с. Комарево, община Долна
Митрополия в обор за 15 крави, М. Павлов, 12.10.2011
382. ИП "План за урегулиране на ПИ62579.145.47 с цел обособяване на УПИ-I за отреждането му в терен за
жилищно строителство във връзка с бъдещо изграждане на до 5/пет/броя еднофамилни сглобяеми
жилищни сгради със застроена площ до 70м2 всяка за сезонен отдих. ", "ИММОСОФИЯ" ООД,
12.10.2011
383. Промяна начина на трайно ползване на ПИ 152005; 098003; 053000; 098004, в земл. на с. Комарево - от
изоставени трайни насаждения в ниви, с цел производство на земеделска продукция, С. Начев, 12.10.2011
384. ИП "Допълнително водоснабдяване на с. Орляне" - за издаване на разрешение за водовземане от изграден
шахтов кладенец, Община Угърчин, 13.10.2011
385. Преустройство на съществуваща фурна в предприятие за производство на халва, локум и други захарни
изделия, "КООП Инвест" ООД, 13.10.2011
386. Изграждане на 2 /две/ къщи за гости, в ПИ 52218.533.97 - УПИ І-97, м. "Свинова поляна", кв. "Център",
гр. Априлци, "Трейд Енерджи 2009" ЕООД, 13.10.2011
387. Изграждане на 2 /две/ къщи за гости, в ПИ 52218.570.2 - УПИ І-2, м. "Чуклата І", кв. "Център", гр.
Априлци, ЕТ "Виолета Атанасова - ТУР", 13.10.2011
388. “Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници в землището на с. Реселец с цел развъждане на
риба”, "Адко Мобил" ЕООД, 14.10.2011
389. "Построаване на два броя къщи за гости" в ПИ 03558.62.14, землище на с. Белиш, община Троян, ЕТ
"Надежда Гадевска", 14.10.2011
390. "Изграждане на оранжерия за зеленчуци и цветя" в ПИ 227003, местността Дълбока бара, землище на гр.
Долни Дъбник, ЗП Иван Върбанов Станев, 17.10.2011
391. "Промяна на трайното ползване на земя от нима в овощна градина", в ПИ 56722.260.10, 21260 кв.м.,
местността Комудара, землище на гр. Плевен, М. Куманов, 17.10.2011
392. "Газификация на котелна централа" - замяна на използваното гориво - промишлен газьол с природен газ,
в УПИ ІV-11089, кв. 610 по плана на гр. Плевен, "Елинда - А" ООД, 19.10.2011
393. Промяна начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000/, ПИ 106044, в земл. на с.
Бръшляница, от гора в нива, Д. Занова, 19.10.2011
394. Промяна начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000/, ПИ 050007, в земл. на с.
Българене, от затревена нива в обработваема нива, В. Динева, 19.10.2011
395. Промяна начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000/, ПИ 050004,ПИ 050006 и ПИ
050008, в земл. на с. Българене, от затревена нива в обработваема нива, М. Минчев, 19.10.2011
396. "Къща за гости в с. Чифлик, Община Троян" в УПИ Х-196, кв. 22 по плана на с. Чифлик, ЕТ "Виржиния
Турс - Виржиния Алашка", 20.10.2011
397. "Външно ел. захранване на Базова станция на "Мобилтел" ЕАД, PVN 0126 по КВС на с. Ралево, община
Плевен, "Мобилтел" ЕАД, 20.10.2011
398. "Обособяване на зона за жилищно застрояване с малка височина за изграждане на основно застрояване жилищна сграда и допълващо застрояване" в ПИ 73198.97.36 /ливада/, гр. Троян, Х. Петков, 20.10.2011
399. "Къща за гости в поземлен имот с идентификатор 52218.291.9, гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч
52218.547.370, гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч, находящ се в поземлен имот с идентификатор№
52218.291.9, гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч”, П. Киров чрез пълномощник, 20.10.2011
400. "Текущ ремонт на две жилищни сгради в с. Кърпачево", в ПИ 40943.350.229 /УПИ/, с. Кърпачево, община
Летница, Т. Дончева, 20.10.2011

401. "Изменение на плана за регулация и застрояване" /цел - производство на фотоволтаична електроенергия 30 kW/ в УПИ VІІ-939 и УПИ VІІІ-939, кв. 16, с. Новачене, В. Кралева, 20.10.2011
402. "Изграждане на газово стгопанство с резервоар на пропан-бутан, изпарителна и газопроводна инсталация
към обект "Цех за консервиране на зеленчуци" в ПИ № 192002, землище на с. Бохот, Община Плевен" ,
М. Христова, 20.10.2011
403. "Складове за маси, столове, мебели и др." в ПИ 53707.14.214, с. Орешак, община Троян, "Ню Дабъл
Груп" ЕООД, 21.10.2011
404. "Строителство на ваканционна жилищна сграда с площ около 250 кв.м. в собствен уреголиран поземлен
имот, находящ се в населено място - кв. Острец, гр. Априлци /ПИ № 52218.541.681, Н. Георгиева,
21.10.2011
405. "Инсталация за преработка на отпадъци от тетрапак опаковки" в ПИ 73198.12.20, гр. Троян, община
Троян, "Тетра Репак" ЕООД, 21.10.2011
406. "Изграждане на МВЕЦ "Чомаковци-енергия" намилащ се в област Плевен, община Червен бряг, землище
на с. Чомаковци, МБТС - Секюрити" ЕООД, 24.10.2011
407. "Изграждане на сгради за обслужващи и складови дейности в ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ, ХХХ, ХХХІ, кв.
800 по плана на гр. Плевен, "Пламси" ООД, 25.10.2011
408. “Газификация на Асфалтова база “Горно Павликени”, в ПИ№000038, в землището на с. Горно
Павликени, местността “Бучи”, общ. Ловеч, възложител: “Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч, 26.10.2011
409. “Реконструкция и пристрояване на хотел”, местоположение: ПИ 83212.501.78, парцел VI , кв. 5, с.
Шипково – Баните, общ. Троян, възложител: “Ферокорп” ООД, 27.10.2011
410. “Промяна начина на трайно ползване на имоти, находящи се в землището на с. Бежаново”,
местоположение: имот 092011 и имот 092012, възложител: П. Нинчев 27.10.2011
411. “Изграждане на фотоволтаичен парк и централа за преоизвеждане на електричество от слънцето с
мощност 100 kW в поземлен имот 219026 по КВС за землището на с. Писарово”, възложител: “Ватковски
Солар Футуре” ЕООД, 27.10.2011,
412. “Защита на УПИ XIV, стр. кв. 610, гр. Плевен от въздействието на водите на река Тученишка”,
възложител: ЕТ “Диди 94 – Диан Димитров”, 28.10.2011,
413. “Жилищни сгради – два броя”, местоположение: ПИ 73198.57.29, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч,
възложител: Д. Мицов 28.10.2011,
414. “Ремонт на мост над река Вит при село Крушовица на път PVN 1060 (I-3) Горни Дъбник – Крушовица –
Петърница (III-3005)”, местоположение: ПИ 000302, землище с. Крушовица, възложител: Община Долни
Дъбник 31.10.2011
415. “Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в землището на гр. Червен бряг”,
местоположение: гр. Червен бряг, кв. 1б, парцел IV-2012а, землище гр. Червен бряг, възложител: “ТТ
2007” ООД 31.10.2011,
416. “Експлоатиране на промишлена сграда и складова база като площадка за извършване на дейности с
отпадъци”, местоположение: ПИ 56722.651.252, гр. Плевен, възложител: “Елбимекс” ООД 31.10.2011
417. Водовземане от подземни води от съществуващ шахтов кладенец ШК1 разположен в двора на миячносортировъчната инсталация за инартни материали”, местоположение: имот 000393, местност “Дигата”,
землище с. Ставерци, обл. Плевен, възложител: “Ставерминерал” ООД 31.10.2011,
418. “Изграждане на цех за производство на мебели”, местоположение: с. Новачене ПИ възложител: “Минчев
Мебел” ООД 01.11.2011
419. “Строителство на къща за гости”, в гр. Троян, възложител: ЕТ “Дария Сърменова – Дария 90”, 02.11.2011
420. “Промяна начина на трайно ползване на ПИ с кадастрален номер 000218, образуван от имот с
кадастрален номер 000183 с НТП полски път в м. “Селото Осъм” с площ от 1.657 дка от землището на с.
Санадиново, общ. Никопол”, местоположение: ПИ с кадастрален номер 000218, м. “Селото Осъм”, с.
Санадиново, общ. Никопол, възложител: Община Никопол, 02.11.2011
421. “Промяна начина на трайно ползване на земя”, местоположение: имот 088002, с. Дерманци, обл. Ловеч,
възложител: Й. Изворска 03.11.2011
422. “Промяна начина на трайно ползване на земя”, местоположение: имот 090145, с. Дерманци, обл. Ловеч,
възложител: Й. Изворска, 03.11.2011

423. “Изграждане на два броя ветрогенератори с обща мощност 5 MW”, местоположение: ПИ 68045.147.13 и
68045.144.5, м. “Дялу Чучурули”, землище с. Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен, възложител: “Ей уан
Дивелъпмънт” ЕООД, 03.11.2011,
424. “Изграждане на склад за временно съхранение на зърно и гараж за селскостопанска техника”,
местоположение: ПИ 75054.900.38, 75054.900.39 и 75054.900581, гр. Угърчин, възложител: П. Лисичков,
03.11.2011
425. “Изграждане на площадка за събиране, нарязване, временно съхранение и предаване за последваща
обработка на черни и цветни метали”, местоположение: ПИ 56722.651.161, гр. Плевен, възложител:
“Метал Рециклинг” ООД 04.11.2011,
426. “Преустройство на съществуващи помещения – лятна кухня в специализиран малък обект за дестилиране
(казанка)”, местоположение: с. Върбица, общ. Плевен, възложител: ЕТ “Марияни ” 04.11.2011
427.

“Преустройство на част от масивна сграда, разширена, като складова база, мелница и гаражи, във фурна
за производство на хляб – до 1000броя”, местоположение: с. Дерманци, обл. Ловеч, възложител:
“Маримпекс-МГ Агро” ЕООД 04.11.2011

428. “Реконструкция, преустройство, настройка и пристройка на съществуваща сграда в къща за гости в УПИ
II – 548, кв. 55 землище с. Сухаче, общ Червен бряг”, възложител: ЕТ “ЕКИ – Емилия Костадинова”,
07.11.2011г.
429. “Разширение на предприятие за месодобив и месопреработка на “Интермес” ООД, в УПИ 000108, в
землището на с. Търнене, общ. Плевен, възложител 7 “Интермес” ООД, 08.11.2011,
430. “Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали”, в ПИ№56722.651.261, землището на гр.
Плевен, възложител: “Дарстрой” ЕООД, 08.11.2011,
431. “ПУП – ПЗ” за застрояване, ПИ№148164, с. Радомирци, общ. Червен бряг, възложител: “Булмил. Три”
ООД, 08.11.2011
432. “Ползване и стопанисване на язовир “Витина лъка” за спортен риболов и рибопроизводство”, в
землището на с. Одърне, и с. Добревци, общ. Ябланица, възложител: “Южен възел” ООД, 08.11.2011
433. “Супермаркет с кафене и хлебопекарна”, кандидаствт за средства, вУПИ IX -462, кв.66, с. Горник, общ.
Червен бряг, възложител: ЕТ “Пами 2001 – Януш Николов” 08.11.2011г.
434. “Ремонт и оборудване на съществуващ стоматологичен кабинет без нова техническа инфраструктура”, гр.
Кнежа, ул. “Кирил и Методий”, бл. “ЗИМ”, ет.1, възложител: ЕТ “Белла – Д-р Балла Пасина “ 09.11.2011
435. “Преустройство на съществуващо котелно за преминаване на гориво природен газ метан”, УПИ I кв. 71,
гр. Червен бряг, възложител: Георги Георгиев – управител на “Многопрофилна болница за активно
лечение – Ч. бряг” ЕООД, 09.11.2011
436. “Модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на риба”, местоположение:
землище с. Дойренци, възложител: “В.П.С.Е.” ООД, 10.11.2011
437.

“Изграждане на един ветрогенератор”, местоположение: ПИ 208024, землище с. Милковица, общ.
Гулянци, обл. Плевен, възложител: Д. Кочева “В. Пауър II” EOOД, 10.11.2011

438. “Изграждане на два броя ветрогенератори”, местоположение: ПИ 107004 и ПИ 208016, землище с.
Милковоца, общ. Гулянци, възложител: “В. Пауър” ЕООД, 10.11.2011
439. “Изграждане на инсталация на биомаса за производство на ел. и топло енергия с мощност до 1000 кW” в
ПИ № 03366.601.1206. УПИ I, kв. 132 по плана на гр. Белене, възложител: “Майкромет” ООД, 10.11.2011
440. “Строеж на семеен хотел” в УПИ XIII-2465, kв.154, регулация гр. Кнежа възложител: К. Яцинска,
11.11.2011
441. "Реконструкция на съществуваща сграда в гр. Тръстеник на ул.Александър Стамболийски № 19,с цел създаване на хотел" възложител: Кооперация "Слънце", гр.Тръстеник 14.11.2011,
442. “Модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на риба”, язовир “Ваганска бара”, с.
Дойренци, общ. Ловеч, възложител: В.П.С.Е.” ООД, 15.11.2011г.
443. “Закупуване на подемно – строителна техника”, в Първи стопански двор, с. Деков, общ. Белене,
възложител: “Белметал” ЕООД, 15.11.2011
444. “Работилница за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в
ПИ№4392.502.254, местността “Музговото”, гр. Ловеч, възложител: Т. Данков, 15.11.2011

445. “Фотоволтаична ел. централа” , урегулиране на ПИ№49032, 04933, 04934, 04935, 04936, землището на с.
Брестница, общ. Ябланица, възложител: “Златна Панега Цимент” АД, 15.11.2011
446. “Закупуванена машини и оборудване на автосервиз” , гр. Белене, възложител: “Крис и бо” ЕООД,
15.11.2011
447. “Питейно-битово водоснабдяване на с. Елица, общ. Кнежа, обл. Плевен от дренаж “водопойната чешма”,
възложител: кмет на общ. Кнежа, 15.11.2011
448. “Покривна фотоволтаична ел. централа”, в УПИ XXII – 150, кв. 21, гр. Д. Митрополия, възложител:
“ВиМ Енерджи” ООД, 15.11.2011г
449. "Закупуване на техника" - трактор "Беларус", модел 952, 4 - 2 броя, кандидатстване по мярка 121
"Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. ,
възложител: И. Горановска, 16.11.2011
450. "Закупуване на машини и оборудване на автосервиз", възложител: "Крис и Бо" ЕООД 15.11.2011
451. "Модернизация на басейново стопанство за развъждане и отглеждане на риба" (язавир "Ваганска бара", с.
Дойренци) , възложител: "В.П.С.Е." ООД 15.11.2011
452. Изграждане на "Работилница за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване" в ПИ 43952.502.254, местн. "Музговото", гр. Ловеч, възложител: "Вилитет" ЕООД
15.11.2011
453. "Закупуване на подемно-строителна техника" автокран 35 т. и стрела до 30 м; телескопичен повдигач 4 т.,
4х4х4 и стрела до 14 м; , възложител: "Белметал" ЕООД 15.11.2011
454. "Изграждане на административна сграда и метални навеси в ПИ № 80981.230.16, местност "Иванска
Лъка", с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч", възложител: М. Тончев 16.11.2011
455. "Изграждане на обект - жилищна сграда с марка височина в ПИ 56722.701.1529 в местност "Стражата",
землище на гр. Плевен" , възложител: Л. Радевски 16.11.2011
456. "Изграждане на обект "Магазин за резервни части, селскостопанска техника и сервиз за обслужване и
диагностика", възложител: "Агро Бул Сервиз" ЕООД 16.11.2011
457. "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г. - закупуване на активи: трактор, куртиватор, сеялка, GPS приемник" ,
възложител: П. Дамянов 17.11.2011
458. "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г. - закупуване на активи: трактор, 2 сеялки, възложител: М. Стоянова
17.11.2011
459. "Добив на подземни води от съществуващ водоизточник - Каптиран извор "Студен кладенец", с. Садовец
за питейно-битово водоснябдяване на с. Садовец, община Долни Дъбник" , възложител: "ВиК" ЕООД, гр.
Плевен 17.11.2011
460. "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанств" от Програма за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г. - закупуване на активи: трактор, плуг, възложител: В. Митова 18.11.2011
461. "Изграждане на промишлена газова инсталация на природен газ за захранване нуждите на шивашки цех,
възложител: "Велина ХМ" ООД 18.11.2011
462. "Изграждане на административна сграда и гараж със сервизна база" в УПИ ІІ-417 и V-418 по ПУП от
1979 г. на с. Български извор, които ще се обединят в УПИ ІІ-417, 418, възложител: "Алекса транс" ЕООД
18.11.2011
463. "Подобряване на предлаганите туристически услуги в хотел "Престиж" - гр. Белене, чрез изграждане на
зони за релакс и развлечение", възложител: "ТВ Инвест" ЕООД 18.11.2011
464. "Изграждане на двуетажна къща за гости и търговски панильон с навес" в ПИ 62579.500.162 по плана на
с. Български извор - УПИ Х, кв. 22, възложител: "Рибарица Холидей" ООД 18.11.2011
465. "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда за дом за стари хора в УПИ ІІ 403 кв.. 1 по
плана на с. Сухаче", възложител: "Кеър Хоумс БГ" ЕООД 21.11.2011
466. "Промяна статута на трайно ползване на земя" /проверка по Натура 2000 за ПИ №№ 039006, 001871,
018721 в землището на с. Бръшляница/, възложител: Ц. Стоянова 21.11.2011
467. "Отглеждане на 10000 (десет хиляди) броя птици" землището на с. Варана, м. "Дудина", община Левски,
възложител: В. Алексиев 22.11.2011

468. "Къща за гости /за народни занаяти/" в УПИ VІІІ-245, кв-53 по плана на с. Петревене, общ. Луковит,
възложител: "Миша 76" ЕООД 22.11.2011
469. "Къща за гости /за запознаване със селскостопански животни/ в с. Петревене, общ. Луковит, възложител:
"Контрасти БГ" ЕООД 22.11.2011
470. "Добив и първична преработка на подземни богатсва - сттроителни материали (варовици,мергели), от
находище "Мадлен" (190 585м2) и концесионна площ "Мадлен" (247 945м2), в землището на с.Горско
Сливово, Общ.Летница, Обл. Ловеч, възложител: "Хидробетон" ООД 23.11.2011
471. Стоителство на жилишна сграда (къща за гости) в ПИ с идентификатор 52218.541.681, съставляващ
УПИ V-681, кв.32, гр.Априлци, кв.Острец , възложител: ЕТ "ГНТ - Нели Тодорова" 23.11.2011
472. "Преустройство и надстрояване на жилищна сграда
възложител: ЕТ "Крис - Анастасия Петрова" 23.11.2011

с ресторант в къща за гости с ресторант" ,

473. "Преминаване към производство на билогична продукция в стопанство на ЗП Сергей Манолов рез
инвестиции в машини и земеделска техника" , възложител: С. Манолов 23.11.2011
474. "Закупуване на 2бр. Самосвали Scania P400 СВ 8 НН2, 1бр. челен товарач Atlas AR 95 и автомобилна
везна LE5204 18x3/60t." , възложител: "Aприна" ЕООД 23.11.2011
475. "Получаване на разрешително за водовземане от съществуващ тръбен кладенец", възложител: "Биптан"
ЕООД 23.11.2011
476. "Вече съществуващо водоползване", възложител: "Есмос" АД 24.11.2011
477. "Издаване на разрешително за минерална вода изключително държавна собственост от находище с.
Шипково, община Троян, област Ловеч за обект "Отделение за физикална терапия, рехабилитация и
балнеология" с балнеолечебница и минерален плаж на "СБР - НК" ЕАД, филиал Банкя, Карловско",
възложител: "СБР - НК" ЕАД 24.11.2011
478. "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г., за закупуване на следните активи: трактор, навигационна система,
възложител: "Агро Маркс" ЕООД 25.11.2011
479. "Кандидатстване по мярка 121 "Закупуване на оборудване и техника за модернизация на овцевъдна
ферма в с. Староселци, обл. Плевен" - закупуване на активи: трактор, челен товарач, тороразпръскващо
ремарке, възложител: И. Дяковци 25.11.2011
480. "Кандидатстване по мярка 121 "Закупуване на оборудване и техника за модернизация на животновъдна
ферма в с. Староселци, обл. Плевен" - закупуване на активи: трактор, плуг , възложител: Ц. Стефанов
25.11.2011
481. "Участие в програма за Европейско финансиране по мярка 312 за създаване на къща за гости" с цел:
ремонт на стара къща без конструктивни промени във връзка с чл. 151 на ЗУТ, възложител: "А. Е.
Екоселище" ООД 25.11.2011
482. "Да проведе процедура по съгласуването, приемането и одобряването на ПУП-ПЗ за ПИ 280002 в бивш
птицезавод с. Бохот, местност "Попово", землище на с. Бохот, възложител: ЕТ "Орхидея - Мебел - Татяна
Пъшева" 25.11.2011
483. "Водовземане от р. Осъм за съществуващ рибарник в землището на с. Горан - ПИ № 000041 и заустване
на изпусканите води чрез съществуващ шлюз, възложител: "Георги Венциславов 2005" ЕООД 25.11.2011
484. "Закупуване на дробилка за преработване на отпадъчна биомаса", възложител: "Майкропетрол" ЕООД
28.11.2011
485. "Промяна на начина на трайно ползване на земя" /имот № 096026, с. Коиловци - НТП нива - на овощни
насаждения/, възложител: В. Александров 28.11.2011
486. "Кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г., за закупуване на следните активи: разсадосадачна машина, прецизна
пневматична сеялка и ниска напорна крилатка, възложител: В. Тодорова 28.11.2011
487. "Изграждане на една жилищна страда за собствени нужди в поземлен имот 73198.91.37 в землището на
гр. Троян, община Троян, област Ловеч. ПИ 73198.91.37 е с площ 2034 кв.м. , възложител: И. Едуардс
28.11.2011
488. "Доизграждане на "Семеен хотел с механа", с разрешение за строеж № 46/08.07.2004 г. , възложител: ЕТ
"Пенка Василева" 29.11.2011

489. "Реновиране на стара селска къща (къща за гости) в село Скандалото", в ПИ 66771/501.15, землище на с.
Скандалото, община Априлци, възложител: ЕТ "Сибра - Страхил Камарашки" 29.11.2011
490. "Изграждане на "Малка фотоволтаична централа" в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия в УПИ
VІІІ-1580 и УПИ ІХ-1580, кв. 99 по плана на гр. Тръстеник, възложител: ЕТ "Боро Инженерджи Борислав Данков" 29.11.2011
491. "Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на
животински отпадъци /екскременти/ и селскостопански растителни отпадъци" , възложител: "Еко Дан
Груп" ООД 29.11.2011
492. "Детски площадки и спортни площадки в община Искър" с местоположение: УПИ ІІ, кв. 67, УПИ ІІ, кв.
33в, УПИ VІ-1413, кв. 105, по плана на гр. Искър; УПИ 472, кв. 34 по плана на с. Долни Луковит, УПИ
ІІІ, кв. 36 по плана на с. Староселци, УПИ ХІІ-295, кв. 72 и УПИ ІІІ, кв. 45 по плана на с. Писарово, ,
възложител: Община Искър 29.11.2011
493. "Изграждане на "Фотоволтаичен парк" в с. Крушовица, общ. Долни Дъбник в УПИ ІХ, Х-179, стр. кв. 46
по плана на с. Крушовица, възложител: ЕТ "Диян Тодоров - ДТТ Солар" 29.11.2011
494. "Промяна на начина на трайно ползване на земя" /имот 002767 от НТП - пасище, мера в нива/,
възложител: Ю. Пеневска 29.11.2011
495. "Да съборят 6 съществуващи сгради за отглеждане на свине в обект: свинеферма за 500 животни в УПИ І432, находяща се в с. Българене, община Ловеч, област Ловеч и на същото място да се изгради една,
отговаряща на ветеринарно-хигиенните изисквания", възложител: Т Тодоров 29.11.2011
496. "Промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 56722.701.1453, който има начин на трайно
ползване "Изоставена орна земя" в ПИ за нискоетажно жилищно строителство с минимална плътност и
интензивност на застрояване", възложител: Д. Вътков 29.11.2011
497. "Кандидатстване по мярка 121: "Закупуване на оборудване и техника за стопанство на млад фермер", за
закупуване на следните активи: култиватор, овощарски инструменти, везна, моторна коса, платформена
количка, бодлива тел, генератор, възложител: В. Давидов 30.11.2011
498. Собственика първо ще преотреди земеделската земя в неземеделска. След това предстои изработване на
технически инвестиционни проекти. След разглеждането им в Община Плевен на ЕСУТ и издаване на
разрешение за строеж, ще се изгради "Еднофамилна жилищна сграда" /ПИ 56722.701.1597 - местност
"Стража"/ , възложител: В. Викторов 30.11.2011
499. "Кандидатстване по мярка 312: Закупуване на транспортно средство за пътнически превози в община
Гулянци", възложител: "Виктория ойл" ЕООД 01.12.2011
500. "Използване на вече обособен шахтов кладенец" за извършване на спомагателната дейност на фирма
"Литекс Транспорт" ЕООД , възложител: "Литекс Транспорт" ЕООД 01.12.2011
501. "Производствена сграда за боядисване и опаковане на електродвигатели" на мястото на съществуваща
такава с местоположение: УПИ V, кв. 263 по плана на гр. Тетевен, възложител: ЕТ "Елемакс - Елена
Караджова" 02.12.2011
502. "Изграждане на къща за гости в собствен имот в УПИ ІV.548, кв. 51, с. Драгана, община Угърчин",
възложител: "Вила Драгана" ЕООД 02.12.2011
503. Изграждане на една жилищна сграда в собствен поземлен имот - ПИ № 83212.13.5 по КК на с. Шипково,
община Троян, обл. Ловеч, възложител: Й .Йосифов 02.12.2011
504. Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІ, кв.
11, по РП на гр. Априлци, кв. Център, представляващ ПИ № 52218.530.150, възложител: С. Йонкова и М.
Йонков 02.12.2011
505. "Промяна на начина на трайно ползване на земя" /ПИ № 039089 в м. "Шипкин дол" и ПИ № 001981 в м.
"Селището" в землището на с. Бръшляница/, възложител: С. Панкова 05.12.2011
506. "Изграждане на инсталация за производствона дървени въглища по ретортен способ, с местоположение
гр. Пордим, общ. Пордим, възложител: "Андре Енерджи 2009" ЕООД 05.12.2011
507. Собственика на поземлен имот с идентификатор 56722.701.1306 в местността "Стража", община Плевен,
площ 598 кв.м., първо ще преотреди земеделската земя в неземеделска. След това предстои изработване
на технически инвестиционни проекти. След разглеждането им в Община Плевен на ЕСУТ и издаване на
разрешение за строеж, ще се изгради "Еднофамилна жилищна сграда” , възложител: Т. Петков 05.12.2011

508. Промян на начина на трайно ползване на земя /проверка по Натура 2000 - ПИ № 039090 - от НТП пасище
мера на нива и ПИ № 01980 - от лозе на нива/ в землището на с. Бръшляница, възложител: Ц. Стоянова
05.12.2011
509. "Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в община Априлци, чрез изграждане
на съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение", възложител: Община Априлци 06.12.2011
510. "Реконструкция и пристрояване на съществуваща сграда, и обособяването им в къща за гости",
възложител: "Елико 7" ООД 06.12.2011
511. "Изграждане на приемо-предавателна станция /ППС/ VT5509_Popishka в имот с идентификатор
73198.156.124, представляващ частен имот с идентификатор 73198.158.42, находящ се в землището на гр.
Троян, община Троян, област Ловеч", възложител: "БТК" АД 07.12.2011
512. "Изграждане (строителство) на стопанска сграда и сграда за административно-битови нужди" в УПИ VІІ703, кв. 93 по плана на с. Садовец, възложител: ЕТ "Железаров - Адриан Бенов" 07.12.2011
513. Изготвяне на ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 62579.117.3 с цел обособяване на УПИ-І и отреждането му
в терен за "Риборазвъждане и други съпътстващи дейности" с устройствена зона "Пп", като същият имот
до момента е със застрояване и ползване като терен за животновъдна ферма", възложител: З. Велев
07.12.2011

