№
1

дата
09.01.2017
год.

Собственик
ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709 с адрес: пл.
”Възраждане” № 1, гр.Троян СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, Ж.К. „ЛЪГЪТ”, БЛ.
219С БУЛСТАТ 176823293, представлявано от Веселин
Цанков Чолаковс адрес: гр. Троян, Ж.К. „Лъгът”, бл.
219

строеж
Одобрен проект
„Прилагане мерки за енергийна ефективност № 1/09.01.2017г
на многофамилен жилищен блок с
идентификатор 73198.506.394.1-4 по
кадастралната карта на гр. Троян, Ж.К.
„Лъгът”, бл. 219, в изпълнение на Национална
програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради”,
разположен в поземлен имот с
идентификатор 73198.506.39, УПИ VІ, кв.
328, гр. Троян, с административен адрес: гр.
Троян, Ж.К. „Лъгът”, бл. 219.
Реконструкция на къща за гости с
№ 02/09.01.2017г.,
пристрояване”, разположена в поземлен имот
с идентификатор 81476.18.503, УПИ ІІ-018064
– отреден „За почивен дом”, м. Лъжето, село
Чифлик, община Троян, с административен
адрес: м. Лъжето, с. Чифлик, общ. Троян.

2

9.01.2017
год.

„ГАЛАКСИ ЛП” 00Д, гр. Перник, ЕИК 200644538,
Представлявано и управлявано от Лъчезар Димитров
Пенев
с адрес: ул. „Кракра” № 38, гр.
Перник
с документ за собственост:нот. акт № 74,
том ХІІ, вх. рег. № 3584, д. 2483/10.10.2016г.на СВ –
Троян.

3

13.01.2017
год.

ВЕЛИСЛАВ ДОНКОВ МИТЕВ с адрес: ж.к. „Лъгът ” ,
бл. 15, вх. Б, ап. 12, гр. Троян
с документ за
собственост: Нот. акт № 135, том V, д. 1060, вх. рег. №
1486/25.06.2004 г. на СВ

Плътна ограда с височина до 2,20м. по
западната, северната и източната граница и
ажурна, с 0.60 м плътна част по южната
граница на поземлен имот с идентификатор
53707.504.51, УПИ VІІ-337, кв. 1, с. Орешак,
община Троян,разположени в собствения
имот, с административен адрес: ул. „Иван
Павлов”, № 9, с. Орешак, общ. Троян

4

30.01.2017
год.

„Телко Инфраструктури” ЕООД, гр. София, с ЕИК
203470007, Представляван от Свилен Руменов Максимовс
адрес: гр. София, район Витоша, общ. Столична, ул.
”Миле Попйорданов” № 18, ап. 16,

Подземно оптично трасе: гр. Троян – махала
„Дудевска” /земл. с. Белиш/ - кв. „Ливадето”
/гр. Троян/ - с. Орешак”, разположено в
имоти - общинска собственост, с
административен адрес: гр. Троян и с.
Орешак

№ 03/18.01.2016г.,

5

30.30.01.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709 с адрес: пл.
”Възраждане” № 1, гр.Троян с документ за собственост:
Акт за публична общинска собственост № 996 от
05.03.2008г. впис под № 665, опис № 538, т. ІІІ, кн.
55/2008г.

„Промяна предназначението на
съществуващо помещение за обособяване на
санитарен възел в училищна сграда на ОУ
„Христо Ботев”, разположена в имот
12108.151.922, парцел ІІІ – За средно
оздравително училище”, квартал 62 по плана
на с. Врабево, с административен адрес: с.
Врабево, общ. Троян

№ 129/22.12.2016г

категория
трета
категория

надзор
„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД - гр. София

пета

ОЕСУТ

VІк.

четвърта “НОРД БИЛДИНГ” ЕООД – гр.
Русе

четвърта

ОЕСУТ

6

31.01.2017
год.

ГЕЧО ИВАНОВ КАЦАРОВ с документ за
собственост:Н. акт № 163, т. VІІ, д. 1466, вх. рег.
2191/2015г. на СВ - Троян
с адрес: с. Балабанско,
Община Троян

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
източната регулационна линия на УПИ І300/поземлен имот с идентификатор
02302.170.926/, кв. 30, с. Балабанско,
разположена в собственият имот, с
административен адрес: с. Балабанско, общ.
Троян

шеста

7

01.02.2017
год.

ВАСИЛА БОЧЕВА НЕДЯЛКОВАс адрес:ул. „Мир” №
20, гр. ТроянИВАНКА НИКОЛОВА МАРИНЧЕВСКАс
адрес:ул. „Пряспа” № 5, вх. А, ет. 2, ап. 4, гр. Троянс
документ за собственост: нот. акт № 163, т. І, д.
271/1900г. и нот. акт № 175, т. ХІV, д. 2948, вх. рег. №
4373/2016г. на СВ – Троян и удостоверение за
наследници №04-3626 от 14.11.2016г.,

Допълващо застрояване – НАВЕС,
разположен в поземлени имот с
идентификатор 73198.505.337, парцел VІ2104, кв. 97, гр. Троян, с административен
адрес: ул. „Мир” № 20, гр. Троян.

VІк.

8

1.02.2017
год.

„ЕКОСТРЯХА” ЕООД, гр. Троян, ЕИК 200691121,
представлявано от Даниела Ангелова Тончева
с
адрес: ул. ”Димитър Икономов – Димитриката” № 33, гр.
Троян
с документ за собственост:Н. акт № 79, т. Х,
д. 1980, вх. рег. № 2952/2016г. на СВ-Троян

9

2.02.2017
год.

10

11

„Троя Консулт” ЕООД-гр.Троян

„Стаи за гости, помощни сгради и малък
№ 3/16.01.2017г
басейн”, разположени в поземлен имот с
идентификатор 03486.108.6289, УПИ ХІ-139,
148, 149, 150, 151, кв. 109, село Бели Осъм,
община Троян, с административен адрес: ул..
„Кольо Бояджиев” № 47, село Бели Осъм,
община Троян
Мая Валентинова Иванова
и Стефан Вячеславов „Жилищна сграда”разположена в поземлен в № 06/31.01.2017г.,
Иванов
с адрес:ЖК „Лъгът” бл. 219, вх. Г, ет. 3, гр. имот с идентификатор 73198.506.351 – УПИ
Троян
с документ за собственост:нот. акт № 88,
VІІ-351, кв. 270 по плана на град Троян, с
том ІХ, вх. рег. № 2709, д. 1786/2016г.на СВ – Троян.
административен адрес: ул. „Ген. Карцов” №
117, гр. Троян.

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

пета

ОЕСУТ

2.02.2017 год.

„КАЛИНЕЛ” ЕООД, гр. Троян, с ЕИК
110549817
с адрес: ул. ”Лакарица” № 2,
гр.Троян
с документ за собственост:нот. акт № 148,
том ІХ, вх. рег. № 2760, д. 1534/2012г.на СВ – Троян.

в търговски комплекс и заведения за
№ 4/31.01.2017г.,
хранене”, разположени в УПИ ХІІІ – 555,
553, 552 – „За търговски комплекс, заведение
за хранене и трафопост”, квартал 152 по плана
на гр. Троян, с административен адрес: ул.
„Акад. Ангел Балевски” № 5, гр. Троян

четвърта

“НИЕЛ 15” ЕООД – гр. Ловеч

02.02.2017
год.

РАДИАНА МИНКОВА СЕВДАНСКАс адрес:ул.
„Калчевска” № 23, с. Чифликс документ за собственост:
нот. акт № 5 т. ХІ, д. 2186, вх. рег. № 2734/2005г. на СВ
– Троян

Малък басейн /до 100 куб. М./, разположен в
поземлени имот с идентификатор
81476.501.160, УПИ І-160, кв. 23, с. Чифлик,
с административен адрес: ул. „Калчевска” №
23, с. Чифлик.

VІк.

12

13

“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, с
ЕИК 130277958,представлявано от Стефан Апостоловизпълнителен директорадрес: гр. София,
бул.”Цариградско шосе” № 159документ за собственост:
заповед № 1516 от 01.12.2016г., впис. под № 10, т. ХV,
дв. рег. 4414/2016г. на СВ при ТРС за учредяване право на
прокарване на част от отклонение от общата
електропроводна мрежа
06.02.2017 год. „Е.К.П.И.” ЕАД – София, ЕИК
175081636,Представлявано от Асен Кирилов Николовс
адрес: ул. ”Ф. Ж. Кюри” № 19, бл. 1, ап. 10, гр. Софияс
документ за собственост: Договор за продажба на
недвижим имот – общинска собственост № 184, т. 3, вх.
рег. № 4693/2006 год. на СВ - Троян

Външно ел. захранване с кабел 1 кV на , № 14/06.02.2017г
жилищна сграда, разположена в поземлен
имот с идентификатор 73198.70.42, м. Радова
лъка, гр. Троян”, преминаващ през поземлен
имот с идентификатор 73198.70.77, с
административен адрес: м. Радова лъка, гр.
Троян

пета

“ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

„ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20кV и ТРАФОПОСТ”, № 10/01.02.2017г.,
разположени в в поземлен имот с
идентификатор 05445.93.15, отреден „За
ваканционно селище и трафопост”, м.
Мешелика”, землище село Борима, с
административен адрес м. Мешелика”,
землище село Борима

трета

Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

„ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20кV и ТРАФОПОСТ”, № 08/15.02.2016г
разположени в поземлен имот с
идентификатор 73198.511.99, парцел ІІІ –
„ОКС – Троян”, кв. 202, гр. Троян, с
административен адрес: ул. „Дудевска” № 58,
гр. Троян
Стилиян Спасов Димитров с адрес: ул. „Васил Левски” „Промяна предназначението на съществуващ ,
№ 287, гр. Троян
с документ за собственост:Н.А. гараж с идентификатор 03486.108.213.3 в
№ 41, том VІІ, вх. рег. № 1985, д. 1314/2016г. на СВ –
пункт за диагностика на автомобили”,
Троян
разположен в имот с идентификатор
03486.108.213, парцел ІІ - 214, квартал 116 по
плана на с. Бели Осъм, с административен
адрес: ул. „Кольо Бояджиев” № 26, с. Бели
Осъм
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:„ЛЕЖЪР ХАУС” ООД, с. Ломец, ЕИК
„ДОМ НА ТВОРЕЦА” разположен в поземлен № 20/20.02.2017г.,
203766629
Представлявано от Тодор Христов
в имот с идентификатор 44241.300.296, УПИ
Маринов
с адрес:ул. „Търговска” № 55, вх. И, ет. І-296, отреден “За обществено обслужване“,
6, ап. 7, гр. Ловеч
с документ за собственост:нот. квартал 36 по плана на с. Ломец, с
акт за учредяване право на строеж № 169, том ХІІІ, вх.
административен адрес: ул. „Кънчо Христов”
рег. № 4196, д. 3216/2015г. на СВ – Троян.
№ 20, с. Ломец. ПРЗ одобрен със заповед №
153/20.02.2017г. на кмета на община Троян.

трета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

пета

ОЕСУТ

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВСКИ с документ за
собственост:Н. акт № 1, т. ІІІ, д. 328, вх. рег. 713/2012г.
на СВ - Троян
с адрес: ул. „Генерал Карцов” № 227,
гр. Троян

пета

“МИКОМ” ЕООД – гр. Троян,

6.02.2017
год.

14

06.02.2017
год.

15

6.02.2017
год.
.

16

20.02.2017
год.
.

17

20.02.2017
год.

РПК „Стара планина”, гр. Троян, ЕИК
000274318,Представлявано от Иван Христов Байчевс
адрес: ул. ”Г. С. Раковски” № 53, гр. Троянс документ за
собственост: Нот. акт № 8, т. 1, д. 36/2000 год. на СВ Троян

.

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
№ 10/25.02.2016г
регулационните линии на УПИ ХV-668
/поземлен имот с идентификатор
73198.509.218/, кв. 28, гр. Троян - кв.
„Кнежки лъг и Василевско”, разположена в
собственият имот, с административен адрес:

18

23.02.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
с
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян СДРУЖЕНИЕ
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, Ж.К. „МЛАДОСТ”,
БЛ. 3С ЕИК 176825209, представлявано от Милен
Иванов Великов
с адрес: гр. Троян, Ж.К.
„Младост”, бл. 3

19

1.03.2017 год

„ТЕРА - АРТ – 2001” ЕООД с ЕИК 110526042,
Представлявано от Пламен Маринов петров
с
адрес:ул. „Комсомолска” № 2, с. Орешак
с
документ за собственост: Договор за прехвърляне на
предприятие вх.№ 07, впис. № 1, том І, кн. Б, пар.
39/2002г. на СВ, нот. акт № 120, том І, д. № 399/1999г.,
нот. акт № 174, том ІІІ, д. 1094/1995г. и нот. акт № 3, том
І, д. 6/1996г на ТРС.

20

21

22

: „Прилагане мерки за енергийна ефективност № 15/06.02.2017г
на многофамилен жилищен блок с
идентификатор 73198.501.650.1 по
кадастралната карта на гр. Троян, Ж.К.
„Младост”, бл. 3, в изпълнение на
Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни
сгради”, разположен в поземлен имот с
идентификатор 73198.501.650, УПИ ХІ – „За
„ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЪРВОДЕЛСКИ
№ 11/01.02.2017г
ЦЕХ”, разположена в поземлен в имот с
идентификатор 53707.504.272, УПИ ІХ-272 –
„За дърводелски цех”, кв. 21 по плана на с.
Орешак, с административен адрес: ул. „Иван
Полендаков” № 1, с. Орешак.

трета

„ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ”
ЕООД - гр. София

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

/01.03.2017 год „ТЕХНИК ПАРТНЕР БГ“ ЕАД, гр. София, ЕИК
204351109, Представлявано от Йоахим Вили Лотар
Вайл
с адрес: ул. ”Свети Сава” № 18, кв. „Бояна”,
район „Витоша”, гр. София
с документ за
собственост: Договор за продажба на недвижим имот,
вписан под № 148,
том VІІ, дв. рег. №
2505/29.06.2015 год. на Служба по вписванията гр.
Троян
01.03.2017 год. „УОРМТЕК” EООД, с. Орешак, ЕИК
200869531,Представлявано от Валентина Цветанова
Георгиевас адрес: ул. ”Иван Павлов” № 57, с. Орешакс
документ за собственост: Нот. акт № 121, т. V, д. 236, вх.
рег. 1405/2010 год., Нот. акт за учредяване право на
строеж № 173, т. І, д. 196, вх. рег. 406/2017 год. на СВ –
Троян, Договор впис. под № 129, т. ХІІІ, дв. рег.
3982/2016г. и Заповед № 1571 от 15.12.2016г., впис. под
№ 138, т. ХV, дв. рег. 4605/2016г. на СВ при ТРС за
учредяване право на прокарване на част от отклонение от
общата електропроводна мрежа

Преустройство и промяна на
№ 17/08.02.2017г
предназначението на съществуващ навес в цех
за производство на дървени елементи”,
разположен в поземлен имот с
идентификатор 21590.12.161, местност
„КАНТОНА-ГАРАТА”, с. Добродан, община
Троян,с административен адрес: м. ”Кантона Гарата”, с. Добродан.
„БКТП 20/0,4кV – 160кVА; ВЛ 20кV; Кабел № 9/01.02.2017г
20кV от нов СРС до БКТП и Кабел НН от
БКТП до ГРТ на обект „Реконструкция и
преустройство на производствена сграда” в
поземлен имот с идентификатор
53707.17.67”, с. Орешак, общ. Троян, с
административен адрес: м. „Миховско”, с.
Орешак

Vк

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

трета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

06.03.2017 год

Допълващо застрояване – лятна кухня и навес
- барбекю, разположени в поземлени имот с
идентификатор 72309.501.925, парцел ІХ-924,
925, кв. 24, с. Терзийско, с административен
адрес: ул. „Девети септември” № 86, с.
Терзийско.

VІк

КРАСИМИР ПЕНКОВ ИВАНОВс адрес:ул. „Христо
Ботев” № 266, гр. ТроянЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ
ПЕНКОВс адрес:ул. „Христо Ботев” № 266, гр. Троянс
документ за собственост: нот. акт № 144, т. І, д.
294/1986г. на СВ – Троян и
удостоверение за
наследници № ГС-05-92 от 19.12.2016г.,

23

13.03.2017
год.

РАДИНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА
ВАСИЛ ЦОЧЕВ
РАДОЙЧЕВСКИ
с адрес: ул. „Феликс Каниц” № 9б,
гр. Троян
МАРИНКА МИНКОВА ПЕТРОВА
ПЕТКО МАРИНОВ ПЕТРОВ
с адрес: ул. „Феликс
Каниц” № 9, гр. Троян
с документ за
собственост:Н. акт № 86, т. І, д. 183/1982г., Н. акт №
147а, т. І, д. 355/1981г. и Н. акт № 59, т. І, д. 621/1998г.
на РС - Троян

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
западната и част от регулационни линии на
УПИ ХІ-9 /поземлен имот с идентификатор
73198.505.9/, кв. 77, гр. Троян, разположена в
собственият имот, с административен адрес:
ул. „Феликс Каниц” № 9-9б, гр. Троян

VІк

“

24

13.03.2017
год.

ОГНЯН ФИЛИПОВ ФИЛЕВ
ГАЛЯ ТРИФОНОВА
ФИЛЕВА
с адрес: ЖК ”Мара Денчева” бл. 24, вх.
А, ет. 9, ап. 27, гр. Троян
с документ за
собственост:Н. акт № 84, т. Х, д. 1563, вх. рег. №
2849/2013г. на СВ-Троян

„Реконструкция и надстройка на
№ 16/06.02.2017г.,
съществуваща жилищна сграда”, разположена
в поземлен имот с идентификатор
53707.501.124, УПИ ХVІ-1041, кв. 58, село
Орешак, община Троян, с административен
адрес: ул. „Стара планина” № 226, село
Орешак, община Троян

Vк

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

25

27.03.2017
год.

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
регулационните линии на УПИ ІІ-478,695,715,
кв. 16 с. Чифлик”, разположена в собственият
имот, с административен адрес: ул.
„Хаджийска” № 8, с. Чифлик
„Реконструкция на жилищна сграда”,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.5050.455, УПИ ХХІХ –
455, кв. 98, гр. Троян”, с административен
Сервизна работилница за баланс и
смяна на автомобилни гуми”,разположена в
поземлен имот с идентификатор
73198.507.556, УПИ ХІV – 556, кв. 152, гр.
Троян”, с административен адрес: ул. „Акад.
„КЪЩА ЗА ГОСТИ”,разположена в УПИ ІІІ –
402, 403, 411, кв. 79, с. Орешак”, с
административен адрес: ул. ”Амбарица” № 7,
с. Орешак, общ. Троян
„Преустройство на апартамент,
представляващ самостоятелен обект с
идентификатор 73198.501.374.1.16 с цел
обособяване на две жилища”, парцел ХІ-464,
кв.14, гр. Троян, с административен адрес: ул.
Допълващо застрояване – стопанска
постройка за лични нужди, разположена в
поземлени имот с идентификатор
53707.504.80, УПИ ХХ-80, кв. 18, с. Орешак,
общ. Троян, с административен адрес ул.

VІк

26

27

28

29

30

ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ВЪЛЕВ
и „ВЕНИКА 2009”
ООД, гр. Троян, с ЕИК 200720982,
представлявано от
Калинка Веселинова Славовас документ за собственост:Н.
акт № 43, т. І, д. 28, вх. рег. 71/2010г., Н. акт № 98, т. І, д.
69, вх. рег. 163/2010г., Н. акт № 79, т. VІ, д. 980, вх. рег.
27.03.2017
Деница Данева Христова
с адрес:ул. „Цанко
год.
Дюстабанов” № 31, гр. Априлци
с документ за
собственост:постановление за възлагане № 9, т. ХІІІ, д.
3051, вх. рег.
№ 3920/2015г. на СВ - Троян
29.03.2017
„КАЛИНЕЛ” ЕООД, гр. Троян, с ЕИК
год.
110549817
с адрес: ул. ”Лакарица” № 2,
гр.Троян
с документ за собственост:нот. акт № 148,
том ІХ, вх. рег. № 2760, д.
1534/2012г.
на СВ –
29.03.2017 год. EТ„МАРИЯ СУБАШКА” , с. Орешак, с ЕИК
110538742, Представлявано от Мария Петкова
Субашка
с адрес: ул. ”Амбарица” № 3,
с. Орешак, общ. Троян
с документ за
6.04.2016 год
Петкана Георгиева Георгиева и Марина Маринова
Русева
с адрес:ул. „Христо Ботев” № 29, вх. Б, ет.
3, ап. 7, гр. ТроянВерка Маринова Пенова
с
адрес:ул. „Дойран” № 100, ет. 4, ап. 10, гр. Плевен
с документ за собственост:Договор за продажба от
10.04.2017 год. ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВс адрес: ул. „Иван
Павлов” № 68, с. Орешак, общ. Троян
с документ за
собственост:Н. акт № 6, т.ІV, д.690, вх.рег.№ 1051/2004г.
на СВ при ТРС

№ 23/08.03.2017г

пета

ОЕСУТ

№ 27/27.03.2017г

пета

ОЕСУТ

№ 24/23.03.2017г.,

пета

Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

№ 11/20.02.2017г.,

четвърта

ОЕСУТ

VІк

31

18.04.2017 год. ТОШО ВАСИЛЕВ ГАДЕВСКИНАЙДЕН ВАСИЛЕВ
ГАДЕВСКИс документ за собственост:Н. акт № 75, т. Х,
д. 2165, вх. рег. 2755/2006г. на СВ - Троян
с
адрес: ул. „Васил Левски” № 259, гр. Троян

32

18.04.2017 год. СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
с
адрес: ул. ”Сердика” № 18, ет.1, ап.1, гр. София
с
документ за собственост:нот. акт № 103, т. ІХ, д. 2046,
вх.. рег. № 2796/2015г. на СВ - Троян

33

18.04.2017 год.

34

20.04.2017 год. МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ЛЕКОВАс адрес: ЖК „Красна
поляна 3” , бл. 39, вх. А, ап. 28, гр. Софияс документ за
собственост:Договор за продажба на недвижим имот №
131, т. ІІІ, дв. рег. № 835/2016г. на СВ при ТРС

35

20.04.2017 год. ПЛАМЕН МИНКОВ КОВАЧЕВс адрес:с адрес: ЖК
„Лъгът”, бл. 218, вх. Г, ет. 2, ап. 4, гр. Троянс документ за
собственост:Договор за продажба на недвижим имот №
113, т. ІІ, дв. рег.
№ 476/2016г. на СВ при ТРС

36

20.04.2017 год. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ МАРЕШКИ

37

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ТАБАКОВАс адрес: ул.
„Генерал Карцов” № 230, ет.1, ап.1, гр. Троянс документ
за собственост:Н. акт № 127, т. VІІ, д. 1410, вх. рег.
2124/2016г. на СВ - Троян

“Едноетажна селскостопанска постройка за
съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар”, съгласно НАРЕДБА № 19 от
25.10.2012 г. за строителство в земеделските
земи без промяна на предназначението им,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 03558.62.8, м. „Краварника”,
„Ремонт и реконструкция на съществуваща
сграда – овчарник”,разположен в поземлен
имот с идентификатор 81476.79.135, м.
Богданското, с. Чифлик”, с административен
адрес: м. Богданското, с. Чифлик

№ 28/10.04.2017 г.,

VІк

№ 31/18.04.2017г

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

“Едноетажна селскостопанска постройка за
№ 33/18.04.2017 г.,
съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар”, съгласно НАРЕДБА № 19 от
25.10.2012 г. за строителство в земеделските
земи без промяна на предназначението им,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 21590.28.67, м. „Горната
„Промяна предназначението на съществуващ № 35/20.04.2017г
гараж с идентификатори 73198.504.105.9.23 в
козметично студио”, разположен в УПИ ІХ„За Жилищно строителство”, кв. 313, гр.
Троян, с административен адрес: ул.
„Еделвайс” № 2, гр. Троян.

VІк

ІVк

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

Промяна предназначението на съществуващ № 36/20.04.2017г.,
гараж с идентификатори 73198.504.105.9.26 в
козметично студио”, разположен в УПИ ІХ„За Жилищно строителство”, кв. 313, гр.
Троян, с административен адрес: ул.
„Еделвайс” № 2, гр. Троян.

ІVк

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

Vк

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

„ЖИЛИЩНА СГРАДА С
№ 37/20.04.2017г
МАГАЗИНИ”,разположена в УПИ І – 64, кв.
238, гр. Троян”, с административен адрес: ул.
”Васил Левски” № 136, гр. Троян
20.04.2017 год. ДАРИН ЙОНКОВ БЛАГОЕВ
с адрес: „Преустройство и реконструкция на
№ 32/18.04.2017г.,
ул. ”Девети септември” № 5, с. Дебнево
с документ съществуваща сграда с цел обособяване на
за собственост:постановление за възлагане № 35, т. І, дв. ресторант – национална кухня”,разположен в
рег. № 83/2017г. и постановление за възлагане № 127, т. УПИ VІІ – „За търговия”, кв. 33, с. Дебнево”,
І, дв. рег. № 296/2017г. на СВ - Троян
с административен адрес: ул. ”Девети
септември” № 16, с. Дебнево

38

24.04.2017 год. ВАСИЛ ТОШЕВ ГАДЕВСКИ
с адрес:
ул. ”Васил Левски” № 259, гр. Троян
с документ за
собственост:постановление за възлагане № 59, т. Х, д.
1957, вх. рег. № 2923/2016г. на СВ - Троян

„ЖИЛИЩНА СГРАДА”,разположена в УПИ № 34/18.04.2017г
ІV – 162, кв. 275, гр. Троян – микрорайон
„Север””, с административен адрес: ЖК
”Буковец”, гр. Троян

Vк

39

03.05.2017 год.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НОВАКОВ ПЕНКА
ВАСИЛЕВА НОВАКОВАс адрес: ул. „Стоян
Българенчето” № 164, с. Бели Осъм, общ. Троян
с
документ за собственост:Н. акт № 54, т. ХІ, д. 1359,
вх.рег. № 3183/2014г. на СВ при ТРС

Допълващо застрояване – навес за
многофункционални нужди, разположен в
поземлени имот с идентификатор
03486.103.628, УПИ ІV-628, кв. 38, с. Бели
Осъм, общ. Троян, с административен адрес:
ул. „Стоян Българенчето” № 164, с. Бели
Осъм, общ. Троян

VІк

40

4.05.2017 год.

БОНКА ЦОЧЕВА МИХОВСКАс адрес: ул. „Г. С.
Допълващо застрояване – навес за
Раковски” № 71, гр. Троян
с документ за
лични нужди, разположен в поземлени имот с
собственост:Н. акт № 80, т. І, д. 503/1969г. и Н. акт № 94, идентификатор 73198.506.246, УПИ VІІІт. ІІ, д. 519/1967г. на ТРС
2481, кв. 120, гр. Троян, с административен
адрес: ул. „Македония” № 28, гр. Троян

41

10.05.2017 год. МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ПАЧЕВА
с
адрес: ЖК ”Сторгозия” бл. 25, вх. А, ет. 5, ап. 20, гр.
плевен
с документ за собственост: Нот. акт № 52, т.
ХV, д. 3136, вх. рег. № 3912/2005г. и Нот. акт№ 194, т.
ХІ, д. 1443, вх. рег. № 3387/2014г. на СВ - Троян

42

11.05.2017
год.

43

11.05.2017 год. Петър Иванчев Ангелски,
с адрес: ул.
”Римски път” № 46, с. Бели Осъм
с документ за
собственост: Н. акт № 25, т. ХV, д. 2999, вх. рег. №
4434/2016г. на СВ - Троян

44

11.05.2017 год. EТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ на жилищна сграда на ул.
„Васил Левски” № 14, Представлявана от Петър Тодоров
Мачковски с адрес: ул. „Васил Левски” № 14, гр. Троянс
документ за собственост: Протокол на общото събрание
на етажната собственост от 02.22.2016г.

„КРАЕВ” ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110512808,
Представлявано Краю Колев Краев
с
адрес: ул. „Васил Левски” № 443а, гр. Троян
с
документ за собственост: Н. акт № 186, т. V, д. 1033, вх.
рег. № 1577/2016г. на СВ - Троян

„ЖИЛИЩНА
СГРАДА”,разположена в УПИ Х – 229, кв.
42, с. Дълбок дол, с административен адрес:
ул. ”Първи май” № 19, с. Дълбок дол, общ.
Троян

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян,

VІк

№ 41/28.04.2017г.,

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

„АВТОСЕРВИЗ”, разположен в поземлен
№ 42/04.05.2017г.,
имот с идентификатор 73198.501.8592, УПИ
ХІІІ-8592, отреден „За обществено
обслужване”, кв. 219, гр. Троян”, с
административен адрес: ул. ”Васил Левски”
№ 399, гр. Троян
„Жилищна сграда с гараж”, разположена в
№ 40/28.04.2017г.,
поземлен имот с идентификатор
03486.108.272, УПИ ІV-272, кв. 117, село
Бели Осъм, община Троян, с административен
адрес: ул. ”Колю Бояджиев”, с. Бели Осъм

Vк

ОЕСУТ

Vк

ОЕСУТ

„Входна врата” на УПИ VІ, кв. 307, гр. Троян
– ЦГЧ, разположена в собственият имот,с
административен адрес: ул. „Васил Левски”
№ 14, гр. Троян

VІк.

„Пристрояване на тераса към апартамент,
№ 46/11.05.2017г.,
представляващ самосоятелен обект с с
идентификатор 73198.501.280.1.3”,
разположен в поземлен имот с идентификатор
73198.501.280, парцел І, кв. 6, гр. Троян, с
16.05.2017 год. ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
с „Парково осветление”, имот с идентификатор № 47/16.05.2017г
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян с документ за
73198.509.25, парцел І – „За озеленяване”, кв.
собственост: публична общинска собственост
Да 155, гр. Троян, кв. „Кнежки лъг и
построи: „Парково осветление”, имот с идентификатор
Василевски”, с административен адрес: ЖК
73198.509.25, парцел І – „За озеленяване”, кв. 155, гр.
„Лъгът”, гр. Троян. ПУП – схема на
Троян, кв. „Кнежки лъг и Василевски”, с
техническа инфраструктура е одобрен със
административен адрес: ЖК „Лъгът”, гр. Троян. ПУП – заповед № 564/16.05.2017г. на кмета на
схема на техническа инфраструктура е одобрен със
община Троян.
заповед № 564/16.05.2017г. на кмета на община Троян.

ІVк

ОЕСУТ

ІVк

ОЕСУТ

47

19.05.2017 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, с
ЕИК 130277958,
представлявано от
Петър Холаковски
адрес: гр. София,
бул.”Цариградско шосе” № 159
документ за
собственост: заповед № 230 от 08.03.2017г., впис. под №
88, т. ІІ, дв. рег. 603/2017г. на СВ - Троян за учредяване
право на прокарване на част от отклонение от общата
електропроводна мрежа

трета

ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

48

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян с документ за
собственост: Акт за частна общинска собственос №
25.05.2017 год. 3036от 22.03.2017г., впис. под № 137, т. І, дв. рег. №
692/2017г. на СВ Троян

пета

ОЕСУТ

45

46

11.05.2017 год. Иван Атанасов Великовс адрес:ул. „Васил Левски” №
258, ет.1, ап. 3, гр. Троян. с документ за
собственост:Договор за продажба на недвижим имот от
25.04.1989г. на ОбНС - Троян

Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ № 13/06.02.2017г.,
и изнасяне на електромерни табла от ТП - 6, с.
Бели Осъм, с административен адрес: с. Бели
Осъм и с. Чифлик.

с Дневен център за деца и/или младежи с
№ 50/16.05.2017г.,
увреждания в гр. Троян”, разположен в
поземлен имот с идентификатор
73198.512.137, УПИ VІІ - „За обществени и
социални дейности” в кв. 57, гр. Троян”, с
административен адрес: ул. „34-ти Троянски
полк” № 42, гр. Троян.

49

26.05.2017 год. „БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН” АД, гр. ТРОЯН, с ЕИК
820174176, представлявана от Валя Букарева –
Изпълнителен директор - ВЪЗЛОЖИТЕЛс адрес: ул.
”Крайречна” № 1, гр. Троян, Област ЛовечОБЩИНА
ТРОЯН, с ЕИК 000291709 ИЗПЪЛНИТЕЛ
с адрес: пл.
”Възраждане” № 1, гр.Троян
документ за
собственост: заповед № 232 от 08.03.2017г., впис. под №
57, т. ІІ, дв. рег. 553/2017г. на СВ - Троян за учредяване
право на прокарване на част от отклонение от общата
електропроводна мрежа, договор за учредяване право на
строеж вх. рег.
№ 177, т. 3, дв. рег. 1080/2017г. и
договор за възлагане на изместването на електрическо
съоръжение от 15.09.2016г.

Реконструкция на въздушна линия
№ 53/26.05.2017г.,
„ГАЛЕНОВА”, във връзка със строителството
на обект: „Мост над река Бели Осъм между
републикански пътища ІІ-35 и ІІІ-357”,
разположен в поземлени имоти с
идентификатори 73198.501.680 и
73198.507.466 /район зад бензиностанция
„Лукойл”, гр. Троян, с административен
адрес: гр. Троян

ІІІк.

Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

50

26.05.2017 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, с
ЕИК 130277958,
представлявано от
Петър Холаковски - ВЪЗЛОЖИТЕЛ
адрес: гр. София, бул.”Цариградско шосе” №
159ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709 ИЗПЪЛНИТЕЛ
с адрес: пл.
”Възраждане” № 1, гр.Троян
документ за
собственост: договор за учредяване право на строеж впис.
под № 176, т. ІІІ, дв. рег. 1079/2017г. на СВ - Троян, нот.
акт за учредяване право на строеж № 45, т. ІІ, дело 274,
вх. рег. 529/2017г. и договор за възлагане на изместването
на електрическо съоръжение № 1202195641/1202197567
от 18.05.2016г.

Реконструкция на въздушна линия
№ 54/26.05.2017г
„ХЛЕБОЗАВОД”, във връзка със
строителството на обект: „Мост над река Бели
Осъм между републикански пътища ІІ-35 и ІІІ357”, разположен в поземлени имоти с
идентификатори 73198.501.678 и
73198.507.466 /район зад бензиностанция
„Лукойл”, гр. Троян, с административен
адрес: гр. Троян

ІІІк.

Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

51

29.05.2017 год. ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
с
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян СДРУЖЕНИЕ
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ЖК „Лъгът”, бл.
13С ЕИК 176827740, представлявано от Тошо Димитров
Нинов
с адрес: гр. Троян, ЖК „Лъгът”, бл.
13.

„Прилагане мерки за енергийна ефективност № 52/16.05.2017г
на многофамилен жилищен блок с
идентификатор 73198.506.318.9 по
кадастралната карта на гр. Троян, ЖК
„Лъгът”, бл. 13, в изпълнение на Национална
програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради”,
разположен в поземлен имот с
идентификатор 73198.506.318, УПИ І – „За
жилищно строителство и гаражи”, кв. 322, гр.
Троян – ЖК „Лъгът”, с административен
адрес: гр. Троян – ЖК „Лъгът”, бл. 13.

ІІІк.

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД - гр. София

52

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
северозападната имотна граница на поземлан
имот с идентификатор 03558.42.144 по
кадастралната карта на с. Белиш”,
разположена в собственият имот, с
административен адрес: . „Стопански двор”, с.
Белиш
29.05.2017 год. НЕДКО МАРКОВ НЕСТОРОВ,
„Жилищна сграда”, разположена в поземлен № 44/04.05.2017г.,
имот с идентификатор 02448.500.9927, УПИ
ХІІ-125, кв. 4, село Балканец, община Троян, с
административен адрес: ул. ”Христо
29.05.2017 год. ОЛГА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА,
с „КЪЩА ЗА ГОСТИ”, разположена в поземлен № 43/04.05.2017г
адрес: ЖК ”Гевгелийски”, бл. 9, вх. Б, гр. София
с имот с идентификатор 70500.517.356, УПИ
документ за собственост: Н. акт № 82, т. ІІ, д. 684/1988г. VІІІ-156 – „За жилищно строителство,
на РС - Троян
обществено обслужване и трафопост”, кв. 18,
село Старо село, община Троян, с
административен адрес: с. Старо село, общ.
Троян

VІк

55

29.05.2017 год. Диян Николов Бакърджиевс адрес: ул. ”Дъскотина” № 7,
гр. Троянс документ за собственост: Н. акт № 82, т. ІІ, д.
684/1988г. на РС - Троян
Да построи:„Жилищна
сграда”, разположена в поземлен имот с иденти

56

29.05.2017год.

57

30.05.2017год. ДАРИН ЙОНКОВ БЛАГОЕВс адрес: ул. ”Девети
септември” № 5, с. Дебневос документ за
собственост:постановление за възлагане – акт № 15, т. І,
д. 9, вх. рег. № 22 от 2016г. и нот. акт № 101, т. VІ, вх.
рег. №1488, д. 1185/2005г. на СВ - Троян

53

54

29.05.2017 год.

ВАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
с адрес: ул.
„Якубица” № 2а, ет.1, гр. Софияс документ за
собственост:Н. акт № 132, т. ІІІ, д. 560, вх. рег. 838/2016г.
на СВ - Троян

ЕТ „КЕШ- Красимир Христов”, гр. Троян с ЕИК
110013029, представлявано от Красимир Христов
Христовс адрес: ул. „34-ти Троянски полк” № 10, гр.
Троянс документ за собственост:нот. акт № 125, том VІІ,
дело № 1547, вх. рег. № 1953/2006год., нот. акт № 154,
том VІІ, дело № 1067, вх. рег. № 2137/2013год. и нот. акт
№ 164, том VІ, дело № 882, вх. рег. № 1852/2013год

mета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

mета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

„Жилищна сграда”, разположена в № 43/04.05.2017г.,
поземлен имот с идентификатор 16986.15.7, м.
Калугерово, с. Горно Трапе”, община Троян, с
административен адрес: м. Калугерово, с.
Горно Трапе”, община
Троян

mета

ОЕСУТ

„Разширение на дърводелски цех”,
№ 48/16.05.2017г
разположен в поземлен имот с идентификатор
21590.800.14, 21590.69.30, 21590.69.19,
отредени – „За производствена дейност”, м.
Горната мера, с. Добродан, Община Троян,
с административен адрес: м. Горната мера, с.
Добродан, Община Троян.

пета

“Троя Консулт” ЕООД

„Жилищна сграда с магазин”, разположена в № 55/30.05.2017г
УПИ ХVІ-465, 466, квартал 33 по плана на с.
Дебнево, с административен адрес: ул.
”Девети септември” № 7, с. Дебнево, община
Троян. ПРЗ одобрен със зъаповед №
677/30.05.2017г. на кмета на община Троян.

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

58

30.05.2017год. Милен Петров Станев с адрес:ЖК ”Лъгът” бл. 19, вх. А, „Жилищна сграда”, поземлен имот с
№ 56/30.05.2017г.,
ет.2, ап.5, гр. Троянс документ за собственост: нот. акт № идентификатор 73198.52.88, по кадастралната
149, т. ХІV, вх. рег. №4332, д. 2923/2016г. на СВ - Троян карта на гр. Троян - кв. Балкан, с
административен адрес: кв. ”Балкан”, гр.
Троян. ПРЗ одобрен със заповед №
679/30.05.2017г. на кмета на община Троян.

пета

59

5.06.2017
год.

„Спринт – Троян 2008” ООД, ЕИК:
200048125,представлявано от Татяна Цветанова
Чавдаровас адрес: ул. „Хан Аспарух” № 2, гр.
Троян

Кабелна разпределителна мрежа за пренос на
данни и интернет услуги – Въздушно–кабелна
по съществуваща стълбовна разпределителна
електропроводна мрежа, по улици с ниско
жилищно застрояване в село Голяма Желязна,
на основание чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, с
административен адрес: село Голяма
Желязна, общ. Троян.

VІк.

60

5.06.2017
год.

„Спринт – Троян 2008” ООД, ЕИК:
200048125,представлявано от Татяна Цветанова
Чавдаровас адрес: ул. „Хан Аспарух” № 2, гр.
Троян

Кабелна разпределителна мрежа за пренос на
данни и интернет услуги – Въздушно–кабелна
по съществуваща стълбовна разпределителна
електропроводна мрежа, по улици с ниско
жилищно застрояване в село Ломец, на
основание чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, с
административен адрес: село Ломец, общ.
Троян.

VІк.

61

5.06.2017
год.

„Спринт – Троян 2008” ООД, ЕИК:
200048125,представлявано от Татяна Цветанова
Чавдаровас адрес: ул. „Хан Аспарух” № 2, гр.
Троян

Кабелна разпределителна мрежа за пренос на
данни и интернет услуги – Въздушно–кабелна
по съществуваща стълбовна разпределителна
електропроводна мрежа, по улици с ниско
жилищно застрояване в село Старо село, на
основание чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ , с
административен адрес: село Старо село,
общ. Троян.

VІк.

62

62
СИМЕОН ПЕТКОВ ХРИСТОВ
с адрес: ул. „Тиха” „Плътна ограда с височина до 2,20м. по
/05.06.2017год. № 6, гр. Троянс документ за собственост:Н. акт № 62, т. северната граница на УПИ ХІІІ-72, кв.32
ХVІІ, д. 3692, вх. рег. 4526/2008г. на СВ - Троян
/поземлан имот с идентификатор
73198.509.128/, по плана на гр. Троян –
„Кнежки лъг и Василевски”, разположена в
собственият имот, с административен адрес:
ул. „Тиха” № 6, гр. Троян

VІк.

ОЕСУТ

63

7.06.2017год.

ДАРИН НАНКОВ ИВАНОВс адрес: ул. „Симеон
Велики” № 19, ет. 1, гр. ТроянМАРИЯ МИНКОВА
ИВАНОВАс адрес: ул. „Симеон Велики” № 19а, ет. 2, гр.
ТроянМИНКО СТЕФАНОВ ИВАНОВс адрес: ул.
„Симеон Велики” № 19а, ет. 2, гр. ТроянВАЛЯ
СТЕФАНОВА ТОДОРОВАс адрес: ул. „Арда” № 10, вх.
В, ет. 2, ап. 35, гр. Врацас документ за собственост:Н. акт
№ 183, т. VІІІ, д. 2828/1997г. и Н. акт № 155, т. ІV, д.
1250/1975г. на РС – Троян и удостоверение за
наследници № 02-04-0635/31.05.2017г.

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
югоизточната граница на УПИ ІV1347-72, кв.
62 /поземлан имот с идентификатор
73198.512.249/, по плана на гр. Троян”,
разположена в собственият имот, с
административен адрес: ул. „Симеон
Велики” № 19, гр. Троян

VІк.

64

7.06.2017год.

ГЕОРГИ ЗАНЕВ СТАЙКОВс адрес: ЖК „Христо
Смирненски” № 1, вх. Б, ет.8, ап.23, гр. Троянс документ
за собственост:Н. акт № 190, т. ІV, д. 833, вх. рег.
1254/2016г. на СВ - Троян

“Едноетажна селскостопанска постройка за
съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар”, съгласно НАРЕДБА № 19 от
25.10.2012 г. за строителство в земеделските
земи без промяна на предназначението им,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.51.93, м. „Ливадките”,
земл. гр. Троян, общ. Троян, с
административен адрес: м. „Ливадките”,
земл. гр. Троян, общ. Троян

№ 64/07.06.2017 г.,

VІк.

65

09.06.2016
год.

ХРИСТИНА ДОЧЕВА ПЕТРОВА,
с
адрес: ул. ”Стоян Михайловски”, бл. 12, вх. 1, ет. 6, ап.
16, гр. Русе
с документ за собственост: Н. акт № 27,
т. ХІV, д. 1876, вх. рег. 3990/2014г. на СВ - Троян

„Преустройство на съществуващ магазин в
№ 59/01.06.2017г.,
жилищна сграда”, разположена в поземлен
имот с идентификатор 80981.352.107, УПИ І107 – „За жилищно застрояване”, кв. 13, мах.
Стойновска, село Черни Осъм, община Троян,
с административен адрес: мах. Стойновска,
село Черни Осъм, общ. Троян

пета

66

14.06.2017год.

Цанко Найденов Спасовскис адрес: ул. „Симеон Велики”
№ 50, гр. Троян, Жанет Събин Ченковска, Виктория
Събин Ченковска и Марк Събин Ченковски, чрезСъбин
Веселинов Ченковски - законен представител - бащас
адрес: ул. „Симеон Велики” № 48, гр. Троян, с документ
за собственост: Н. акт № 190, т. І, д. 442/1981г., Н. акт №
50, т. ІІІ, д. 1272/1991г. и Н. акт № 184, т. VІ, д. 1151, вх.
гег. 1753/2015г. на СВ - Троян

„Допълващо застрояване – гаражи № 65/14.06.2017г
и летни кухни”, разположени в поземлен имот
с идентификатор 73198.512.119, УПИ VІІІ –
119 - „За жилищно застрояване”, кв. 57, гр.
Троян,с административен адрес: ул. „Симеон
Велики” № 48-50, гр. Троян. ПРЗ одобрен със
заповед № 809 от 14.06.2017г. на Кмета на
община Троян.

петапетапета ОЕСУТ
пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

67

14.06.2017год.

„СИ АЙ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ЕООД, гр. Троян, ЕИК
110563464,Представлявано от Александър Данчев
Петровс адрес: ул. „Ген. Карцов” № 122, гр. Троянс
документ за собственост: Нот. акт № 60, т. VІ, д. 1001,
вх. рег. № 1515/2015г. и окончателен договор за
прехвърляне на собственост № 121, т. ХІ, дв. рег.
№3333/2016г. на СВ - Троян

„Производствен цех за разкрояване и
№ 57/01.06.2017г
фурнироване на плоскости”, разположена в
УПИ ХVІ-1045 –„За производствена и
складова дейност”, квартал 24 по плана на с.
Добродан, с административен адрес: ул.
„Стара планина”, с. Добродан, община Троян.

Vк.

68

15.06.2017год.

Веселка Христова Стоевас адрес: ул. „Борима” № 25,
ет.3, гр. Горна Оряховица, с документ за собственост: Н.
акт № 116, т. 7, д. 2380/1997г. на РС - Троян

„Ремонт и реконструкция на съществуващи
стопански сгради, разположен в поземлен
имот с идентификатор 35290.161.154, УПИ І153,154, кв. 28, село Калейца, община Троян,с
административен адрес: село Калейца,
община Троян

69

15.06.2017год.

Найден Недялков Найденовс адрес:с адрес: ул.
„Търнето” № 4, гр. Троянс документ за собственост:Нот.
акт № 14, т. VІ, д. № 1066, вх. рег. № 1627/2016г. на СВ
при ТРС

„Промяна на предназначението на
№ 62/01.06.2017г
съществуващ офис, представляващ
самосоятелен обект с идентификатор
73198.504.9.1.27, в кафе-аперитив и
букмейкърски пункт”, разположен в поземлен
имот с идентификатор 73198.504.9, УПИ ІІІ –
„За жилищно строителство и магазини” , кв.
301, гр. Троян”, с административен адрес: ул.
„Васил Левски” № 172, гр. Троян.

ІVк

ОЕСУТ

70

20.06.2017год. Бочо Минков Калевс адрес:с адрес: ул. „Димитър
Икономов - Димитриката” № 13, гр. Троян
с
документ за собственост:Нот. акт № 172, т. І, д. №
419/1990г. на ТРС

„Преустройство на магазин за нехранителни
стоки, представляващ самосоятелен обект с
идентификатор 73198.502.335.1.3, в
козметично студио за масаж”, разположен в
поземлен имот с идентификатор
73198.502.335, УПИ ХІ-335, кв. 244, гр.
Троян”, с административен адрес: ул.
„Димитър Икономов - Димитриката” № 13,
гр. Троян

пета

ОЕСУТ

№ 49/16.05.2017г Vк.

№ 61/01.06.2017г

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

ОЕСУТ

71

22.06.2017год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, с
ЕИК 130277958,
представлявано от
Стефан Апостолов-изпълнителен директор
адрес: гр. София, бул.”Цариградско шосе” №
159
документ за собственост: заповед №
424 от 11.04.2017г., впис. под № 76, т. ІІІ, дв. рег.
943/2017г. на СВ при ТРС за учредяване право на
прокарване на отклонение от общата електропроводна
мрежа

„Външно ел. захранване с кабел 1 кV на
№ 63/01.06.2017г
промишлена сграда - керамика, разположена в
поземлен имот с идентификатор
03486.103.10, УПИ Х-10 „За жилищно
застрояване и обществено обслужване”, кв.
50, с. Бели Осъм”, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори
03486.103.6125 и 03486.6134, с
административен адрес: ул. ”Стоян
Българенчето”, с. Бели Осъм, общ. Троян

пета

“ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

72

22.06.2017год.

“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, с
ЕИК 130277958, представлявано от Стефан Апостоловизпълнителен директор адрес: гр. София,
бул.”Цариградско шосе” № 159документ за собственост:
заповед № 109 от 01.02.2017г., впис. под № 39, т. ІІ, дв.
рег. 523/2017г. на СВ при ТРС за учредяване право на
прокарване на отклонение от общата електропроводна
мрежа и Нот. акт № 142, т. ІІІ, д. № 395, вх. рег. №
920/2013г. на СВ при ТРС

„Нова кабелна линия 1 кV от БКТП № 14 в
№ 60/01.06.2017г
поземлен имот с идентификатор 35290.17.62,
до първи изводен стълб на съществуваща
въздушна мрежа НН „Калеешко ханче”, мах.
„Калеешко ханче”, с. Калейца, общ. Троян”,
преминаваща през поземлени имоти с
идентификатори 35290.163.23 и 35290.17.62, с
административен адрес: мах. „Калеешко
ханче”, с. Калейца, общ. Троян

трета

ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

73

28.06.2017г..

„БТК” ЕАД, с ЕИК 831642181,
представлявано от
пълномощник Климент Петков Чорбаджиев
с адрес:
бул. „Цариградско шосе” № 115И, гр. Софияс документ за
собственост:публична общинска собственос

„Осем телекомуникационни шкафа на БТК
ЕАД и захранване от най близката
съществуваща кабелна шахта в гр. Троян,
разположени върху тротоара на улици: „Н.
Шипковенски” № 3; „Захари Стоянов” № 10;
„Генерал Карцов” № 88; „Генерал Карцов” №
144; „Генерал Карцов” № 206; ЖК „Младост”
бл. 2; „Крайречна” - „ Хан Аспарух” и ЖК
„Лъгът” бл.4, гр. Троян

VІ к

74

30.06.2017г.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709с адрес: пл.
”Възраждане” № 1, гр.ТроянСКАЙНЕТ” ООД, гр.
Плевен, с ЕИК 040639461с адрес: ул. ”Иван Вазов” № 4,
ет. 5, офис 12, гр.Плевен„НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ”
ООД, гр. Русе, с ЕИК 117619271с адрес: ул. ”Църковна
независимост” № 18, вх. 1, гр.Русес документ за
собственост: Заповед № 878/30.06.2017 год. за учредяване
право на прокарване на подземни съобщителни кабелни
мрежи иДоговор от
16.05.2017г.

„Подземна съобщителна кабелна мрежа по
№ 66/28.06.2017г
улици: част от „Васил Левски”, „Ген. Карцов”,
„Амбарица”, „Кирил и Методий”, „Любен
Каравелов”, „Стефан Караджа” и „Дойранска
епопея”, гр. Троян, разположена в поземлени
имоти, представляващи улици - общинска
собственост, с административен адрес: гр.
Троян

ІVк.

ОЕСУТ

75

6.07.2017.

ЕМИЛ НИКОЛОВ ЦОНЕВСКИ МАЛИНА
ТРАЙКОВА НАЦИНА - ЦОНЕВА
с
адрес: ул. „Христо Ботев” № 127, гр. Троян
с
документ за собственост: Н. акт № 141, т. ІІ, д. 356, вх.
рег. 519/2016г. на СВ - Троян

76

06.07.2017

77

„Жилищна сграда с търговски обект в
партера”, разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.504.151, УПИ ІХ-151,
кв. 39, гр. Троян, с административен адрес:
ул. „Стара планина” № 17, гр.
Троян

№ 69/28.06.2017г

пета

консултант “Троя Консулт” ЕООД
– гр. Троян

„Промяна на предназначението на
№ 68/28.06.2017г.,
„Многопрофилна болница за активно лечение – Троян”
съществуващи помещения от ОФРМ в
ЕООД, гр. Троян с ЕИК 110502461, представлявано от
помещения за звено „Централна
управителя д-р Пенко Бамбовс адрес: ул. „Радецки” №
стерилизация» към МБАЛ - Троян”,
30, гр. Троянс документ за собственост:АОС №
разположен в сграда с 73198.503.489.1 в
805/25.05.2005, дв. рег. 2939, опис 2337, т. ХІ,
кн. поземлен имот с идентификатор
142/2005г. на СВ при ТРС
73198.503.489, УПИ І – „За районна
многопрофилна болница за активно лечение” ,
кв. 24, гр. Троян”, с административен адрес:
ул. „Радецки” № 30, гр. Троян

четвърта

„Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

6.07.2017г..

ПАОЛИНА ПЛАМЕНОВА
ЛАЧОВСКА
с адрес: ул. „Минко
Радковски” № 7, гр. Троян
с документ за
собственост: Н. акт № 10, т. VІІІ, д. 912, вх. рег.
2221/2014г. на СВ - Троян

„Ремонт и реконструкция на съществуваща
№ 70/28.06.2017г
жилищна сграда”, разположена в поземлен
имот с идентификатор 73198.501.436, УПИ
ХVІ-933, кв. 18, гр. Троян, с административен
адрес: ул. „Васил Левски” № 173, гр. Троян

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

78

06.07.2017г.

Стойно Вълков ВасилевИван Стойнов ВасилевХристо
Стойнов Василев
с адрес: ул. „Христо Ботв” № 9, гр.
Троян
с документ за собственост:Нот. акт № 107, т.
І, д. № 232/1965г. и протокол 15.09.1971г. на ТРС, и
удстоверение за наследници № 02-040806/06.07.2017г.

„Ремонт и реконструкция на покрива на
№ 61/01.06.2017г.,
западния близнак на съществуваща двуетажна
жилищна сграда”, разположен в поземлен
имот с идентификатор 73198.501.289, УПИ
ХХІІІ-390, кв. 7, гр. Троян, с административен
адрес: ул. „Христо Ботв” № 9, гр. Троян

Vк

ОЕСУТ

79

06.07.2016
год.

ДАЦО ПЕТРОВ КАЛЕВс адрес: мах. „Дрянска” № 5, гр.
Троянс документ за собственост:Н. акт № 109, т. ХІІ, д.
2561, вх. рег. 3304/2004г. на СВ - Троян

“Едноетажна селскостопанска постройка за
№ 75/04.07.2017 г
съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар”, съгласно НАРЕДБА № 19 от
25.10.2012 г. за строителство в земеделските
земи без промяна на предназначението им,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.121.54, м. „Акалското”,
земл. гр. Троян, с административен адрес: м.
„Акалското”, земл. гр. Троян

VІк.

80

13.07.2017год.

„БОРИМА” АД, гр. София с ЕИК 175395413,
Представлявано от Малина Иванчева Петкова
с адрес:
гр. София, ул. „Шести септември” № 36, р-н „Средец”,
общ. Столична
с документ за собственост:Нот. акт №
165, т. ІІІ, д. № 665, вх. рег. 907/2007г.

81

17.07.2017
год.

82

20.07.2017год.

83

27.07.2017
год.

84

31.07.2017
год.

85

31.07.2017
год.

86

31.07.2017 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София,
Подмяна на съществуваща кабелна линия 20кV от
съществуващ стоманорешетъчен стълб № 20 на ВЛ 20кV
“Стадион” до ТП № LО_ 0837 /ТП № 60/ в поземлен имот
с идентификатор 73198.512.332, УПИ ХLІІ „За
озеленяване и трафопост”, кв. 60, гр. Троян,

ЦЕНКА НАЙДЕНОВА

„Ремонт и преустройство на две жилищни
сгради”, в УПИ ІІІ-733 – „За център за
обучение и лаборатория”, кв. 52 /поземлен
имот с идентификатор 05445.150.733/, с.
Борима, с административен адрес: ул.
„Девети септември” № 120, с. Борима

№ 67/28.06.2017г

пета

ОЕСУТ

„Жилищна сграда”, като част от комплексен № 76/17.07.2017г
проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 53707.504.460, УПИ ХІ-460,
кв. 15А, с. Орешак, община Троян

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

трета

“ТЕЛЕКОНТРОЛ 99“ ЕООД – гр.
София

трета

“ТЕЛЕКОНТРОЛ 99“ ЕООД – гр.
София

трета

“ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

СОБСТВЕНИК: НУРТС България” АД, гр. София,
представлявано от Емил Илиев Атанасов,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр.
СОБСТВЕНИК: НУРТС България” АД, гр. София,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр.
София
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София,

“Базова станция № 3564”, разположена в
№ 77/17.07.2017г.,
поземлен имот с идентификатор 83212.19.85,
м. „Могилата”, земл. с. Шипково, общ. Троян
Базова станция № 3987”, разположена в
№ 72/04.07.2017г
поземлен имот с идентификатор 03486.17.292,
м. „Кънешко”, земл. с. Бели Осъм, общ. Троян
Подмяна на съществуваща кабелна линия
№ 80/31.07.2017г.,
20кV от ТП № LО_ 0850 /ТП № 75/ в
поземлен имот с идентификатор
73198.502.294, УПИ ІV-4183, 1628 – „За
обществено обслужване, атракционен център
и озеленяване”, кв. 73 до ТП
№ LО_0851
/ТП № 98” в поземлен имот с идентификатор
73198.504.376, УПИ ІІ – „За жилищно
строителство, търговски комплекс, хотел
„ДИНЕА 5” ООД, с. Черни Осъм с Представлявано от Плувен басейн до 100 куб. М., разположен в
Еленка Николова Семкова
поземлени имот с идентификатор
80981.291.31, м. „Жеравица”, земл. с. Черни
Осъм
Подмяна на съществуваща кабелна линия
№ 81/31.07.2017г.,
20кV от съществуващ стоманорешетъчен
стълб № 20 на ВЛ 20кV “Стадион” до ТП №
LО_ 0837 /ТП № 60/ в поземлен имот с
идентификатор 73198.512.332, УПИ ХLІІ „За
озеленяване и трафопост”, кв. 60, гр. Троян

VIK

трета

“ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

87

01.08.2017
год.

Павлина Белевска

Промяна на предназначението на
№ 25/20.05.2017г.,
съществуващо помещение – самостоятелен
обект с идентификатор 73198.501.455.1.1 в
магазин за оптика”, парцел VІІІ-946, кв.18, гр.
Троян

пета

ОЕСУТ

88

02.08.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН,
Ж.К. „МЛАДОСТ”, БЛ. 4

Повишаване на енергийната ефективност на № 83/02.08.2017г
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, блок с идентификатор
73198.501.249.3 по кадастралната карта на гр.
Троян, Ж.К. „Младост”, бл. 4,”, разположен
в поземлен имот с идентификатор
73198.501.249, УПИ ІІ – „За жилищно
строителство”, кв. 235, гр. Троян, микрорайон
„Север

трета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

89

02.08.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН,
Ж.К. „МЛАДОСТ”, БЛ. 6

„Повишаване на енергийната ефективност на № 84/02.08.2017г
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ” - блок с идентификатор
73198.501.249.1 по кадастралната карта на гр.
Троян, Ж.К. „Младост”, бл. 6,”, разположен
в поземлен имот с идентификатор
73198.501.249, УПИ ІІ – „За жилищно
строителство”, кв. 235, гр. Троян, микрорайон
„Север”,

трета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

90

02.08.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709 СДРУЖЕНИЕ НА „Повишаване на енергийната ефективност на № 85/02.08.2017г
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Хан Аспарух” № 3 многофамилни жилищни сгради, находящи се
и № 5 и ул. „Радецки” № 3Г”, С БУЛСТАТ 176971406,
в гр. Троян – ІІ, ул. „Хан Аспарух” № 3 и № 5
и ул. „Радецки” № 3Г”, разположени в
поземлени имоти с идентификатори
73198.501.469 и 73198.501.466 , УПИ V и ХІІ,
кв. 29, гр. Троян, микрорайон „Север

четвърта

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

91

02.08.2017
год.

ЙОАННА НАСФАДИ

Допълващо застрояване – стопанска
постройка, разположена в поземлен имот с
идентификатор 81476.501.85, УПИ VІІІ-85,
кв. 31, с. Чифлик

VІк

92

02.08.2017
год.

ДАРИНА ДИМИТРОВА

„Ремонт и реконструкция на покрива на
двуетажна жилищна сграда с идентификатор
73198.504.156.1”, разположена в поземлен
имот с идентификатор 73198.504.156, УПИ
ХІІ-1420, кв. 53 /поземлен имот с
идентификатор 73198.504.156/, гр. Троян

№ 86/02.08.2017г

пета

ОЕСУТ.

93

09.08.2017
год.

„ДКТЕКС” ООД, с. Шипково,

„Надстрояване и пристрояване на
№ 79/31.07.2017г
съществуваща сграда за склад”, разположена
в поземлен имот с идентификатор
83212.501.825, УПИ І825,826,975,976,1249,284, кв. 30, с. Шипково

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

94

09.08.2017
год..

Иванка Христова, Йонко Йонкови Тихомир Йонков

„Ремонт и реконструкция на покрива на
№ 88/03.08.2017г.,
източния близнак на съществуваща двуетажна
жилищна сграда”, разположен в поземлен
имот с идентификатор 73198.501.289, УПИ
ХХІІІ-390, кв.7, гр.Троян

пета

ОЕСУТ

95

1008.2017
год.

„БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН” АД, гр. ТРОЯН,
представлявана от Валя Букарева – Изпълнителен
директор

ПРИСТРОЙКА „БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ” № 89/ 03.08.2017
КЪМ РАБОТЕН ЦЕНТЪР „УНГВЕНТИ”,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.507.260, парцел ІІІ-„За
БАЛКАНФАРМА”, кв. 152, гр. Троян

първа

„Бул Строй Контрол Инженеринг”
АД - гр. София

96

1108.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Васил Левски” №
384”,

„Повишаване на енергийната ефективност на № 93/11.08.2017г.,
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, ул. „Васил Левски” № 384”,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.501.143, УПИ І-127, кв.
223, гр. Троян, микрорайон „Север

пета

“СС - Консулт” ЕООД – гр. Варна

97

11.08.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН,
с адрес: пл.
”Възраждане” № 1, гр.Троян СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Христо Ботев” №
45-47”,

„Повишаване на енергийната ефективност на № 94/11.08.2017г
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, ул. „Христо Ботев” № 45-47”,
разположени в поземлени имоти с
идентификатори 73198.501.407 и
73198.501.405, УПИ ХІІІ-900 и ХІІ-899, кв. 16,
гр. Троян, микрорайон „Север”,

пета

“СС - Консулт” ЕООД – гр. Варна

98

11.08.2017
год.
.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
„Повишаване на енергийната ефективност на № 95/11.08.2017г
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Незабравка” № 5”, многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, ул. ул. „Незабравка” № 5”,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.503.107, УПИ VІІ-499,
кв. 345, гр. Троян, кв. „Търсата”,

пета

“СС - Консулт” ЕООД – гр. Варна

99

11.08.2017 год

ОБЩИНА ТРОЯН,
СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Стефан Караджа”

„Повишаване на енергийната ефективност на № 96/11.08.2017г
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, ул. ул. „Стефан Караджа” №
1”, разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.501.395, УПИ VІІ-458,
кв. 14, гр. Троян, микрорайон „Север”,

пета

““СС - Консулт” ЕООД – гр. Варна

100

11.08.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Любен
Каравелов”
№ 69”,

„Повишаване на енергийната ефективност на № 97/11.08.2017г.,
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, ул. „Любен Каравелов” №
69”, разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.504.332, УПИ ІХ-1460,
кв. 72, гр. Троян - ЦГЧ”

пета

“СС - Консулт” ЕООД – гр. Варна

101

11.08.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Охрид” № 5”,

„Повишаване на енергийната ефективност № 98/11.08.2017г
на многофамилни жилищни сгради, находящи
се в гр.Троян – ІІ, ул. „Охрид” № 5”,
разположени в поземлен имот с
идентификатор 73198.504.81, УПИ VІІ-1121,
кв. 303, гр. Троян - ЦГЧ”,

пета

“СС - Консулт” ЕООД – гр. Варна

102

11.08.2017
год.

МИЛКА ПЕНЧЕВА

„Промяна предназначението на съществуващи № 92/11.08.2017г.,
сгради в заведение за обществено хранене механа”, разположена в поземлен имот с
идентификатор 03486.103.6313, УПИ VІІІ737, 1527 - ,,За жилищно строителство и
обществено застрояване”, кв. 9, с. Бели Осъм

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

103

21.08.2017
год.

Ивелин Иванов

„Пристройка за обособяване две жилища“,
разположен в УПИ І-30,33,105, кв. 419, гр.
Троян, кв. „Кнежки лъг и Василевски”

пета

“НИЕЛ 15” ЕООД – гр. Ловеч

Детелин Иванов

№91/11.08.2017г.,

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по част
от източната граница на УПИ VІІІ-194, кв. 25
/поземлан имот с идентификатор
20300.351.194/, по плана на с. Дебнево”,
разположена в собственият имот

VІк.

ОБЩИНА ТРОЯН,

„Изграждане на детски площадки в дворното № 82/31.07.2017г
пространство на ЦДГ „Незабравка”, в УПИ
ХVІІ-286, кв. 17 /поземлен имот с
идентификатор 53707.504.286/, с. Орешак

четвърта

Иван Рачев

Допълващо застрояване – лятна кухня и навес,
разположени в поземлени имот с
идентификатор 73198.516.144по
кадастралната карта на гр. Троян,

VІк.

„Жилищна сграда, барбекю и навес”, като
№ 106/21.08.2017г
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива /КПИИ/, разположена в поземлен
имот с идентификатор 53707.502.9595, УПИ
ХХVІІ-9595, кв. 40, с. Орешак, община Троян

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И държавната администрация, находяща се в гр. № 105/21.08.2017г.,
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”/ГДПБЗНТроян, ул. „Г. С. Раковски“ №1”,
МВР/. ОБЩИНА ТРОЯН,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.507.579, УПИ ІV –
266,268 – „За РУ „ПБС”, кв. 152, гр. Троян

четвърта

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД – гр. София

2308.2017
год.

МИНКО КЕРЕШКИ

„Преустройство на съществуваща сграда с
№ 90/04.08.2017г
идентификатор 73198.509.267.4 в
работилница за керамика”, разположена в
поземлен имот с идентификатор
73198.509.267, УПИ ХІІІ - „За производство и
складове”, кв. 28, гр. Троян – кв. „Кнежки лъг
и Василевски”

пета

ЕТ „Николай Атанасов Александър” – гр. Троян

2308.2017
год.

„КАЙЗЕРА” ЕООД, с. Орешак,

„Пристройка към съществуващ ресторант”,
№ 101/21.08.2017г
разположена в поземлен имот с поземлен имот
с идентификатор 53707.502.9578, УПИ ХІХІІІ167,150,151, квартал 51, село Орешак

пета

ОЕСУТ

104

2108.2017
год.

105

2108.2017
год.

106

17.08.2016
год.

107

2108.2017
год.

ПАВЛИН КАЛЕВ

108

2108.2017
год.

109

110

Мария Христова

ОЕСУТ

111

2308.2017
год.

СИЛВИЯ РАДОЕВСКА

112

28.08.2017
год.

НИКОЛАЙ НЕШЕВ

113

28.08.2017
год.

Дариа Екнаян

114

28.08.2017
год.

„РАДЕВ СТАРО СЕЛО” ЕООД,гр. Троян

115

30.08.2017
год.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

116

07.09.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАУКА – 1870”, гр. Троян,

117

07.09.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „гр. Троян, ж.к. „Буковец“, бл.№5”,

ТОДОР МИХОВ

„Навес - гараж”, разположен в поземлен имот
с идентификатор 53707.503.16, УПИ ХV-35,
кв. 9, с. Орешак
„Четири броя навеси”, разположени в
поземлен имот с идентификатор
35290.800.274, /бивш стопански двор/, с.
Калейца,
„Преустройство на съществуваща жилищна
сграда в къща за гости”, разположена в
поземлен имот с идентификатор
81476.501.324, УПИ ХІІ-324, кв. 15 с.
Чифлик, община Троян,
, „Къща за гости с навес – барбекю и басейн”,
разположени в поземлен имот с
идентификатор 70500.517.333, с. Старо село,
община Троян
„Промяна предназначението на съществуващ
банков офис /самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 73198.505.70.1.3/ в игрална
зала за хазартни игри”, разположена в
поземлен имот с идентификатор 73198.505.70,
парцел ІІ-„За жилищно строителство и
обществено хранене” и парцел І - „За
озеленяване”, кв. 304, гр. Троян

№ 103/21.08.2017г

пета

ОЕСУТ

№ 102/21.08.2017г.,

пета

ОЕСУТ

№ 73/04.07.2017г

пета

ОЕСУТ

№ 100/21.08.2017г

пета

ОЕСУТ

№ 107/28.08.2017г.,

четвърта

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

„Повишаване на енергийната ефективност на № 110/07.09.2017г
сграда на общинска културна инфраструктура
– Народно читалище „Наука – 1870”,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.505.117, УПИ ІV – „За
„Читалище и трафопост”, кв. 306, гр. Троян

трета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

„Проектиране, строително-монтажни работи и № 112/07.09.2017г.,
упражняване на авторски надзор (инженеринг)
ЗА повишаване енергийната ефективност на
жилищна сграда, находяща се в гр. Троян, ЖК
„Буковец“ блок №5, по Обособена позиция
№1, в имот с идентификатор 73198.503.61,
УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв. №
204 по плана на град Троян

четвърта

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД – гр. София

118

11.09.2017
год.

„ТРАНСОФТ ТРЕЙД” ЕООД, гр. Троян
„Преустройство на съществуващи
търговски помещения в магазин за хранителни стоки и
кафене”, разположени в поземлен имот с идентификатор
73198.506.309, УПИ V – „За жилищно строителство и
магазини”, кв. 323, гр. Троян,

№ 108/28.08.2017г.,

четвърта

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

119

13.09.2017
год.

Кирил Василкови Марин Василков

„Жилищна сграда и обществено обслужващ
тракт”, разположена в поземлен имот с
идентификатор 70500.517.333, УПИ XXIII660, кв. 254, гр. Троян,

№ 99/21.08.2017г

пета

ОЕСУТ

120

13.09.2017
год.

МАРИН ЧОНОВ

Допълващо застрояване – стопанска сграда за
лични нужди, разположен в поземлени имот с
идентификатор 53707.501.195, парцел ХV1167, кв. 59, с. Орешак

VІк

121

13.09.2017
год.

МИНКО САЛАПАНТОВ

Частична реконструкция за обособяване на
вход към двора, разположен в поземлени имот
с идентификатор 80981.350.119, парцел VІІІ119, кв. 11, с. Черни Осъм

VІк

122

/14.09.2017 год ПАВЛИНА СЪБЧЕВА

VІк

123

14.09.2017 год „АНСА БОРИМА” ООД, с. Борима,

Допълващо застрояване – лятна кухня,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.501.405, УПИ ХІІ-85,
кв. 16, гр. Троян
„Шприцов цех за детайли от термопластмаса”, № 111/07.09.2017г
разположен в поземлен имот с
идентификатор 05445.150.785, УПИ ІІ-785, кв.
103, с. Борима, община Троян

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

124

19.09.2017
год

ОБЩИНА ТРОЯН,

“Изграждане на улица с ОТ 215-223-224-225- № 104/21.08.2017г
229 и улица – тупик ОТ 227-230, квартали 81
и 82 по плана на с. Калейца, община Троян,
както следва:Първи етап – Подземна тръбна
мрежа; Втори етап – Улична канализация;
Трети етап – Уличен водопровод; Четвърти
етап – Улично осветление; Пети етап –
Транспортна – пътно платно

четвърта

ОЕСУТ

125

29.09.2017
год.

Георги Георгиев

„Жилищна сграда”, в УПИ ІV-1167,
/поземлен имот с идентификатор
83212.501.1167, квартал 21, село Шипково

пета

ОЕСУТ

№ 119/29.09.2017г

126

02.10.2017
год

„ЕКО ФРУТ ПРОДУКТ” ООД, гр. Троян,

№ 114/13.09.2017г

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

Ремонт, реконструкция и пристрояване на
№ 118/13.09.2017г
жилищна сграда”, в УПИ ХІІІ-72 /поземлен
имот с идентификатор 73198.509.128/, кв. 32,
гр. Троян

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

Александър Петров

„Две селскостопански сгради за отглеждане
на животни и торохранилище” в поземлен
имот с идентификатор 21590.57.6, м.
Бостанлъка по кадастралната карта на село
Добродан

№ 115/13.09.2017г

пета

ОЕСУТ

Яна ПешаковаДонка СлавчеваИван Пешаков

„Ремонт и преустройство на съществуващо
№ 116/13.09.2017г
допълващо застрояване - гараж”, в УПИ ІІ1076, кв. 56 /поземлен имот с идентификатор
12108.501.1076/, с. Врабево, община Троян

пета

на ОЕСУТ

02.10.2017 СИМЕОН ХРИСТОВ

127
год

128

02.10.2017
год

04.10.2017

129
год

Пункт за изваряване на плодови джибри за
услуги на населението”, в поземлен имот с
идентификатор 73198.70.17, м. Радова лъка,
гр. Троян

130

04.10.2017 ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
“Повишаване енергийната ефективност на
№ 120/04.10.2017г.,
год
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Минко Радковски” многофамилни жилищни сгради, находящи се
№9
в гр. Троян – ІІ, ул. „Минко Радковски” № 9

четвърта

“ИВТ Консулт” ЕООД – гр. София

131

09.10.2016
год

трета

“Геоексперт България” ЕООД – гр.
София

132

09.10.2016
год.
.

четвърта

„СС- КОНСУЛТ” ЕООД – гр.
Варна

133

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „Гр. Троян - ж.к. „Лъгът - бл. 15”

11.10.2017год.

№ 121/09.10.2017г.,

ОБЩИНА ТРОЯН,

„Повишаване на енергийната ефективност на № 122/09.10.2017г
общинска административна сграда, находяща
се в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42

ГЕНАДИ БОЯДЖИЕВ

Подпорна стена с височина до 2.00м.,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.501.192, парцел VІ-155,
кв. 229, гр. Троян, кв. Велчевско

VІк.

ВЕНЕЛИН ВЪЛЕВ

Допълващо застрояване – НАВЕС”,
разположен в поземлен имот с идентификатор
81476.501.715, УПИ ІІ-478,695,715, кв. 16 с.
Чифлик

VІк.

11.10.2017год.

134

„Прилагане мерки за енергийна ефективност
на многофамилен жилищен блок с
идентификатор 73198.506.312 по
кадастралната карта на гр. Троян, Ж.К.
„Лъгът”, бл. 15,

135

12.10.2017год. Църковно настоятелство – село Голяма ЖелязнаОбщина
Троян ( Кметство Голяма Желязна )

„Парков елемент – ЧЕШМА ОТ ДЯЛАН
КАМЪК в имот с идентификатор
15703.504.570, парцел VІІІ „За църква”,
квартал 55, село Голяма Желязна

VІк.

136

12.10.2017год. Диян Бакърджиев

VІк.

137

16.10.2017год.

„Копа Хидросистем” ООД,

138

16.10.2017год.

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

139

19.10.2017год.

ОБЩИНА ТРОЯН,

„Допълващо застрояване – стопанска
постройка за лични нужди”, разположена в
поземлен имот с идентификатор 16986.15.7, м.
Калугерово, с. Горно Трапе”
„Ограда с подпорна стена на УПИ ІІ№ 123/16.10.2017г.,
5,14,31,32,33, кв. 82, м. „Сврачи дол”, село
Калейца
„Два броя басейни /единият детски/ с обем до
100 куб.м. в имот с идентификатор
80981.353.28 по кадастралния план на село
Черни Осъм”
„Изграждане на трета клетка на„Регионално № 124/ 19.10.2017 год
депо за неопасни отпадъци на общините
Троян и Априлци” – етапно строителство

140

20.10.2017год.

ОБЩИНА ТРОЯН, БУЛСТАТ ВИСШ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ,
ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ,

141

20.10.2017год.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „ГР. ТРОЯН, ул. „Васил Левски” №
258

142

30..10.2017год. ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „гр. Троян, ж.к.„Буковец“, бл. № 7”,

143

30..10.2017год. „БГ- ГРУП“ ООД, гр. Попово,

144

30..10.2017год. ВЪЛЕВ 2018“ ЕООД,

пета

“ ОЕСУТ

VІк.

втора

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

„Повишаване на енергийната ефективност на № 125/20.10.2017г
обществена сграда на общинската и
държавната администрация, находяща се в гр.
Троян, пл. „Възраждане“ №1”,
“Повишаване енергийната ефективност на
№ 126/20.10.2017г
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – ІІ, ул. „Васил Левски” № 258

трета

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД – гр. София

трета

“ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД – гр.
София

„Повишаване енергийната ефективност на
№ 128/30.10.2017г
жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - І,
Обособена позиция № 2 Многофамилна
жилищна сграда ЖК „Буковец“ блок №7,
„Жилищна сграда”, разположена в поземлен № 129/30.10.2017г.,
имот с идентификатор 03558.62.148, местност
„Краварника“, по кадастралната карта на с.
Белиш,
„Екологичен комплекс за здравословно
№ 130/30.10.2017г.,
хранене и релакс” с подобекти: „Стаи за
настаняване на гости” и „Заведение за
хранене”, разположен в УПИ ІІ478,479,695,715, отреден „За жилищно
строителство и обществено обслужване”,
/поземлени имоти с идентификатори
81476.501.478 и 81476.501.715/, кв. 16, с.
Чифлик, община Троян

четвърта

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД – гр. София

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

пета

“ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ - 5” ООД –
гр. София

145

30..10.2017год. Петя Стефанова

„Пристройка и разширение на съществуваща
жилищна сграда”, разположена в поземлен
имот с идентификатор 20300.350.9 по
кадастралната карта на село Дебнево

пета

ОЕСУТ

146

31.10.2017год. ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „Гр. Троян, ул. „Симеон Велики” №
97-99”,

„Повишаване на енергийната ефективност на № 131/30.10.2017г
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр.Троян – І, ул. „Симеон Велики” № 97-9

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

147

01.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, и„Общински пазари” ЕООД – Троян „Малък пазар” – Обществено-обслужваща
№ 113/13.09.2017г
сграда и инфраструктура в УПИ VII „За
обществено обслужване и подземни гаражи”и
УПИVIII „За обществено обслужване”

четвърта

ОЕСУТ

148

02.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „Град Троян, ул. „Св. Св. Кирил и
Методии” № 17, блок „Наука

четвърта

“ИВТ Консулт” ЕООД – гр. София

149

02.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН

“Повишаване енергийната ефективност на
№ 132/02.11.2017г.,
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр. Троян – І, ул. „Св. Св. Кирил и Методии”
№ 17, блок „Наука”
„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ
№ 133/ 02.11.2017 год
LOV2144 (с. БЕЛИ ОСЪМ – м. ЗЕЛЕНИКА)”,

първа

“ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД – гр.
София

150

02.11.2017
год.

„БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН” АД, гр. ТРОЯН,

„ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ С
№127/ 30.10.2017
ГАЗООБРАЗЕН АЗОТ на работен център
„УНГВЕНТИ” към Предприятие за
производство на фармацевтични продукти „БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН” АД ”,
разположена в поземлен имот с
идентификатор 73198.507.260, парцел ІІІ -„За
БАЛКАНФАРМА”, кв. 152, гр. Троян,

първа

„Бул Строй Контрол Инженеринг”
АД - гр. София

151

08.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „Град Троян, ул. „34-ти троянски
полк” № 13”,

„Повишаване на енергийната ефективност на №
пета
многофамилни жилищни сгради, находящи се 135/08.11.2017г.,95/29.0
в гр.Троян – І, ул.„34-ти троянски полк” № 13 9.2015г

“АГЕНЦИЯ - СТРОЙКОНТРОЛ”
ЕООД – гр. Велико Търново

152

08.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ „Град Троян, ул. „Пейо Крачолов
Яворов” № 12”,

„Повишаване на енергийната ефективност на № 136/08.11.2017г.,
многофамилни жилищни сгради, находящи се
в гр.Троян – І, ул. „Пейо Крачолов Яворов” №
12”,,
„Обновяване на площи за широко обществено № 138/13.11.2017г
ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от
общинско значение, находящи се в град Троян
”. Подобект А: Парково пространство в
парцел III-297 “За градина“ в кв. 308 по плана
на Троян

пета

“АГЕНЦИЯ - СТРОЙКОНТРОЛ”
ЕООД – гр. Велико Търново

четвърта

ОЕСУТ

153

13.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, БУЛСТАТ 000291709,
представлявана от Донка Михайлова - Кмет
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян

с

№ 117/13.09.2017г.,

154

13.11.2017
год.

155

13.11.2017
год.

156

13.11.2017
год.

157

20.11.2017
год.

158

22.11.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, БУЛСТАТ 000291709,
представлявана от Донка Михайлова - Кмет
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян

„Обновяване на площи за широко обществено № 138/13.11.2017г.,
ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от
общинско значение, находящи се в град Троян
”. ПодобектБ: Парково пространство в
парцел III-4151 “За парк, параклис, кафе и
атракции“ в квартал 149 по плана на Троян
ОБЩИНА ТРОЯН, БУЛСТАТ 000291709,
„Обновяване на площи за широко обществено № 138/13.11.2017г.,
представлявана от Донка Михайлова - Кмет
с
ползване, предназначени за трайно
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян с документ за
задоволяване на обществени потребности от
собственост:общинска собственост 4. Разрешеният строеж общинско значение, находящи се в град Троян
се квалифицира от четвърта катег
”.
ПодобектВ:Междублоково пространство,
УПИ VII-199,281 “За жилищно строителство,
ОБЩИНА ТРОЯН, БУЛСТАТ 000291709,
„Обновяване на площи за широко обществено № 138/13.11.2017г.,
представлявана от Донка Михайлова - Кмет
с
ползване, предназначени за трайно
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян с документ за
задоволяване на обществени потребности от
собственост:общинска собственост
общинско значение, находящи се в град Троян
”.
ПодобектГ: Алеи в
парк „Къпинчо“ попадащи в имоти с
идентификатори 73198.137.43, 73198.321.27 и
73198.321.28 по кадастралната карта на гр.
Троян.

четвърта

ОЕСУТ

четвърта

ОЕСУТ

четвърта

ОЕСУТ

„ТЕХНИК ПАРТНЕР БГ“ АД, гр. София, ЕИК
204351109,
с адрес: ул. ”Свети Сава” № 18, кв.
„Бояна”, район „Витоша”, гр. София

трета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

четвърта

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД – гр. София

с

„БКТП 20/0,4кV, тип ВМ 01-1х100кV”,
№ 134/02.11.2017г.,
разположен в поземлен имот с
идентификатор 21590.12.161, местност
„КАНТОНА-ГАРАТА”, с. Добродан, община
Троян,с административен адрес: м. ”Кантона Гарата”, с. Добродан.
ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК 000291709
с „Повишаване енергийната ефективност на
№ 140/22.11.2017г.,
адрес: пл. ”Възраждане” № 1, гр.Троян СДРУЖЕНИЕ
жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - І,
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „Град Троян, ул.„Стара планина“ Обособена позиция № 3 Многофамилна
№ 19”, БУЛСТАТ 176972928, представлявано от
жилищна сграда ул.„Стара планина“ № 19“, в
Генадий Мариновс адрес: гр. Троян, ул.„Стара планина“ имот с идентификатор 73198.504.152, УПИ
№ 19
VІІ – „За жилищно строителство, детски
площадки и гаражи”, кв. № 39по плана на
град Троян, с административен адрес: гр.
Троян, ул.„Стара планина“ № 19

159

23.11.2017
год.

Радка Краева, Цветомир Краеви Йоана Краевас адрес: ул. „Еднофамилна жилищна сграда”,
„Любен Каравелов” № 29, гр. Троян
разположена в поземлен имот с
идентификатор 70500.518.670, местност
„Ралчевска” по кадастралната карта на с.
Старо село, община Троян”, с
административен адрес: м.„Ралчевска”, с.
Старо село, община Троян. ПРЗ одобрен със
заповед № 1486/23.11.2017г. на Кмет на
община Троян.

160

23.11.2017
год.

161

162

163

№ 141/23.11.2017г.,

пета

ОЕСУТ

Николай Нинов с адрес: ул. „Захари Круша” № 2, гр.
Софияи Наташа Ниновас адрес: ул. „Стара планина” №
21, гр. София

„ЖИЛИЩНА СГРАДА”, разположена в
№ 142/23.11.2017г.,
поземлен имот с идентификатор 81476.512.19,
УПИ ІІІ-19 - „За жилищно застрояване”
квартал 4, село Чифлик-вилна зона, община
Троян”, с административен адрес: село
Чифлик-вилна зона, община Троян. ПРЗ
одобрен със заповед № 1487/23.11.2017г. на
Кмета на община Троян.

пета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян,

04.12.2017
год.

ИВАН ЙОВЕВЦАНКО ЙОВЕВМАРИН ЙОВЕВс адрес:
ул. „Добруджа” № 1А, ет. 2, ап.7, гр. Троян

„Надстройка втори етаж на съществуваща
№ 139/13.11.2017г.,
жилищна сграда”, в УПИ ХХ-1411 /поземлен
имот с идентификатор 73198.504.228/, кв. 53,
гр. Троян, с административен адрес: ул.
„Любен Каравел” № 50, гр. Троян

пета

“ВЯРА - 2000” ООД – гр. Севлиево

06.12.2017
год.

„ДИНИРА 14” ЕООД, ЕИК 202985011,
Представлявано от управителя Радина Радионова
адрес:ул. „Васил Левски” № 48, гр. Троян

„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
южната и северозападната регулационни
граници и Ажурна ограда с плътна част до
0,60м. по уличната регулационна граница на
УПИ ХХVІ-1,9503 /поземлен имот с
идентификатор 53707.501.9536/, кв. 52, по
плана на с. Орешак”, разположена в
собственият имот, с административен адрес:
ул. „Възраждане” , с. Орешак, общ. Троян

VІк

-

11.12.2017
год.

„ДЕН” ООД, гр. Плевен, ЕИК 114034063 представлявано „Магазин за фуражни, зърнени храни и
от Димитър Димитровс адрес: ул. „Републиканска” № 10, растителни масла”, в поземлен имот с
гр. Плевен
идентификатор 73198.514.586, кв. „Ливаде”,
гр. Троян, отреден „За обществено
обслужване”, кв. „Ливаде”, гр. Троян”, с
административен адрес:кв. „Ливаде”, гр.
Троян, община Троян. ПРЗ одобрен със
заповед № 1580/11.12.2017г. на кмета на
община Троян.

пета

ОЕСУТ

с

№ 149/11.12.2017г

164

13.12.2017
год.

ОБЩИНА ТРОЯН, с ЕИК
„Изграждане на Детска площадка в СДГ, село № 147/13.12.2017г.,
с адрес: пл. ”Възраждане” № Калейца, разположена в УПИ І – „За детска
градина”, кв. 16 /поземлен имот с
идентификатор 35290.160.530/, с. Калейца, с
административен адрес: с. Калейца, общ.
Троян.
Любомир Илиев „Сграда за охрана”, в поземлен имот с
№ 143/29.11.2017г.,
Неновс адрес: бул. „Цариградско шосе” № 30, вх. А, ап.1, идентификатор 15703.38.5, отреден „За
гр. София
жилищно застрояване”, с. Голяма Желязна”, с
административен адрес: м. „Бановско”, с.
Голяма Желязна, община Троян.

четвърта

ОЕСУТ

пета

ОЕСУТ

VІк

-

000291709
1, гр.Троян

165

13.12.2017
год.

166

13.12.2017
год.

„АНГЕЛСКИ” ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110572794,
Представлявано от Добрин Ангелскис адрес: ул. „34-ти
Троянски полк” № 17, гр. Троян

Допълващо застрояване – БАРБЕКЮ за
сезонно ползване, разположено в поземлени
имот с идентификатор 03486.502.42, УПИ І,
кв. 16, с. Бели Осъм, с административен
адрес: м. „Беклемето”, с. Бели Осъм

167

13.12.2017
год.

ПЕНКО МАРИНОВ ИВАНОВс адрес: ул. „Ангел
Воевода” № 27, вх. В, ет. 3, ап. 5, гр. Плевен

VІк

-

168

13.12.2017
год.

КИРИЛ КИРОВ
КЕТИ КИРОВА
с адрес:ЖК
„Хаджи Димитър” № 176, вх. В, ет.5, ап.33, гр. София

VІк

-

169

14.12.2017
год.

„СОФАРМА” АД, гр. София, ЕИК 831902088,
Представлявано от Огнян Донев
с адрес: ул.
„Илиянско шосе” № 16, гр. София

Допълващо застрояване – стопанска
постройка за лични нужди, разположена в
поземлени имот с идентификатор
53707.505.107, УПИ ХІІ-107, кв. 78, с.
Орешак, с административен адрес: ул. „Иван
Донев” № 22, с. Орешак
„Плътна ограда с височина до 2,20м. по
североизточната регулационна граница на
УПИ І-25 кв. 1, по плана на вилна зона с.
Орешак”, разположена в собствения имот, с
административен адрес: вилна зона с. Орешак,
общ. Троян
„СКЛАД към предприятие за производство на № 144/ 04.12 .2017
лекарствени средства”, разположен в УПИ ІІ2,5,6,7,29, отреден „За производствена
дейност, складове и офиси” в квартал 73, с.
Врабево, с административен адрес: с. Врабево,
общ. Троян

първа

Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

170

14.12.2017
год.

Георги Крумовс адрес: ЖК „Черногор”, бл. 8, вх. А, ет.
3, гр. Троян

„Пристройка – метално стълбище към
№ 150/14.12.2017г.,
съществуваща сграда” в поземлен имот с
идентификатор 73198.26.37, УПИ І -026037 –
„За автосервиз”, м. „Алдишки рът”, гр.
Троян”,с административен адрес:„Алдишки
рът”, гр. Троян.

пета

ОЕСУТ

-

171

14.12.2017
год.

„НСН-СТ” ЕАД, гр. София, ЕИК 175081636,
„ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ”, ПОДОБЕКТ: № 145/ 04.12 .2017 год
Представлявано от Алксандър Георгиев
с адрес: ул. „Група 1- сгради В1, Г1, Д1, Ж1, Ж2, Ж3,
„Екзарх Йосив” № 119, гр. София
портал 1,2,3 и обслужваща алея от т. 200, т.
201 до т.218” разположени в поземлен имот с
идентификатор 05445.93.15, местност
„Мешелика”, с. Борима, с административен
адрес: местност „Мешелика”, с. Борима

трета

“Троя Консулт” ЕООД – гр. Троян

172

18.12.2017
год.

„Копа Хидросистем” ООД, ЕИК
110050725,Представлявано от Владимир Младеновс
адрес:ул. „Радецки” № 36, гр. Троян

трета

“ПСК КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр.
София

173

21.12.2017
год.

трета

ПЕШЕВ” ЕООД – с. Първенец

„ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА”,
№ 148/13.12.2017г.,
Разширение ІІІ, етап 1, разположен в УПИ ІІ5,14,31,32,33 – „За производство, обслужване
и администрация”, /поземлен имот с
идентификатор 73198.154.69/, кв. 82, м.
„Сврачи дол”, село Калейца, с
административен адрес:м. „Сврачи дол”, село
Калейца, община Троян.
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, с Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ № 151/19.12.2017г.,
ЕИК 130277958,
представлявано от и изнасяне на електромерни табла от ТП - 12,
Петър Холаковски
адрес: гр. София, кв. „Велчевско”, гр. Троянс административен
бул.”Цариградско шосе” № 159
адрес: кв. „Велчевско”, гр. Троян

