
                                                                            
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

РЕГИСТЪР  на издадените  Актове за узаконяване  

 

                                                     2001г. 
• №18/04.07.2001г.- у.п.и. (парцел) ІІІ-4623 в кв.76в на Велинград  

 инвеститор:Гуман Стойнов  

• №19/04.07.2001г. - у.п.и. (парцел) ІХ-4624 и ІІІ.-4623 в кв.76в на Велинград, 

инвеститор:Гуман Ст.Стойнов  и Николай Генев 

• №20/07.08.2001г.- у.п.и (парцел) ІІ-2540 в кв.358 на Велинград, инвеститор: 

Величка Спасова Дечева 

• №21/   -невалиден (техническа грешка) 

• №22/21.08.2001г.- у.п.и. (парцел) VІІ.-2315 в кв.211 на Велинград, 

инвеститор:Катерина, Невена и Иван Андрееви 

• №23/23.08.2001г.- у.п.и. (парцел) ХХІ-общ в кв.382 , 

   инвеститор Невена Лазарова Фидева 

• №24/27.08.2001г. - у.п.и. (парцел) ХV-5119 в кв.44 на Велинград, 

инвеститор:Борис и Теменужка Линчеви 

• №25/27.08.2001г. - у.п.и. (парцел) ХV-5119 в кв.44 на Велинград, 

инвеститор:Борис и Теменужка Линчеви 

• №26/04.09.2001г.- у.п.и. (парцел) ХVІІІ-2652 в кв.196 на Велинград, инвеститор: 

Никола Атанасов Голомеев 

• №27/11.09.2001г.у.п.и. (парцел) VІІІ.-3300 в кв.183 на Велинград, инвеститор: 

Илияна В.Кошева, Зоя В.Ташкова  

• №28/05.10.2001г. у.п.и. (парцел) ХІ в кв.190 на Велинград, инвеститор:Любомир 

Георгиев Кавалов 

• №29/02.11.2001г у.п.и. (парцел) ХІ-4653 в кв.76 на Велинград, инвеститор: 

Йордан Иванов Ръжанков  

 

• №30/11.11.2001г.- у.п.и. (парцел) ХV-Б в  Стопански двор на Велинград  

 инвеститор:Иван Ангелов Славчев 

• №31/21.11.2001г. - п.и. 042074  на местността “Студената вода” с.Сърница, 

общ.Велинград,  

 инвеститор:Саит Ахмед Фере 

• №32/04.12.2001г.- у.п.и (парцел) ІІ-3808 в кв.111 на Велинград, инвеститор: 

Мюсюлманско настоятелство-Велинград 
 

                           2002г. 
• №1/25.01.2002г.- у.п.и. (парцел) ІІ. Краварник в “Стопански двор”2 на Велинград  

собственик:Володя Благов Христоков 

инвеститор:ЕТ”Детелина Христоскова”-Велинград 



обект:”Съблекалня с битови помещения ЗП=135,4м2 

 

• №2/25.01.2002г. - у.п.и. (парцел) ІІ. Краварник в “Стопански двор”2 на Велинград  

собственик:Володя Благов Христоков 

инвеститор:ЕТ”Детелина Христоскова”-Велинград 

iaaeo:”Eioaeii iiiauaiea CI=62,55i2 
 

• ¹3/25.01.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ²². Êðàâàðíèê â “Ñòîïàíñêè äâîð”2 íà 
Âåëèíãðàä  

ñîáñòâåíèê:Âîëîäÿ Áëàãîâ Õðèñòîêîâ 
èíâåñòèòîð:ÅÒ”Äåòåëèíà Õðèñòîñêîâà”-Âåëèíãðàä 
îáåêò:”Ñóøèëíÿ çà äúðâåí ìàòåðèàë ÇÏ=22,50ì2  
 

• ¹4/25.01.2002ã.  - ó.ï.è. ÕÕÕ.-Ñòîïàíñêè äâîð ñ.Ñúðíèöà, îáù.Âåëèíãðàä 
ñîáñòâåíèê:Íåäæåìè Õàëèïîâ Êàìáåðîâ 
èíâåñòèòîð ÅÒ”ÄÆÅÊÈ-Íåäæåìè Êàìáåðîâ” 
îáåêò:Öåõ çà äúðâîïðåðàáîòâàíå ÇÏ=80ì 2 , ÐÇÏ=180ì2 
 

• ¹5/25.01.2002ã.- ï.è. 101035  â ìàñèâ 101  çåìëèùå íà ñ.Ñúðíèöà,îáù. 
Âåëèíãðàä, 

 èíâåñòèòîð:Êàäðè Õàëèë Áàéðàêòàð 
îáåêò:”Äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=231ì2 
 

• ¹6/25.01.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) V- â Ñòîïàíñêè äâîð íà ñ.Ñúðíèöà, 
   èíâåñòèòîð:Ñþëåéìàí Õàëèë Áàéðàêòàð ,  
                    Ðåäæåï Õàëèë Áàéðàêòàð  è  
                    Àõìåä Õàëèë Áàéðàêòàð 
îáåêò:”Äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=406,6ì2 
  

• ¹7/29.01.2002ã. - ó.ï.è. (ïàðöåë) V²- ñ îòðåæäàíå “Çà õîòåë” â êâ.29 íà 
ñ.Þíäîëà , îáù.Âåëèíãðàä, 

 èíâåñòèòîð:ÐÏÊ “×åïèíñêà äîëèíà”-Âåëèíãðàä 
îáåêò”Õîòåëñêè êîìïëåêñ” ÇÏ=367ì2, ÐÇÏ=1414ì2,  
áðîé ìåñòà â  îáåêòà= 4áð, áð.ëåãëà=32áð. 
 

• ¹8/12.02.2002ã. - ó.ï.è. (ïàðöåë) Õ²²²-2841 â êâ.160 íà Âåëèíãðàä, 
èíâåñòèòîð:Íèêîëàé Èëèåâ Âåëåâ 

îáåêò:”Ãàðàæ” ÇÏ=26,70ì2 
 

• ¹9/06.03.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ²²²-À. Êðàâàðíèê â “Ñòîïàíñêè äâîð”2 
íà Âåëèíãðàä , îáë.Ïàçàðäæèê 

èíâåñòèòîð:ÅÒ”Äåòåëèíà Õðèñòîñêîâà”-Âåëèíãðàä,óë.”Ñâ.Èâàí   
Ðèëñêè”¹10 
îáåêò:”Íàâåñ” ÇÏ=157,25ì2 
 



• ¹10/06.03.2002ã. - ó.ï.è. (ïàðöåë) ²²²-À. Êðàâàðíèê â “Ñòîïàíñêè äâîð”2 
íà Âåëèíãðàä  

èíâåñòèòîð:ÅÒ”Äåòåëèíà Õðèñòîñêîâà”-Âåëèíãðàä 
îáåêò:”Ñóøèëíÿ çà äúðâåí ìàòåðèàë” ÇÏ=35,20ì2 

 

• ¹11/06.03.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ²²²-À. Êðàâàðíèê â “Ñòîïàíñêè äâîð”2 
íà Âåëèíãðàä  

èíâåñòèòîð:ÅÒ”Äåòåëèíà Õðèñòîñêîâà”-Âåëèíãðàä 
 îáåêò:”Äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” , ÇÏ=249,93 ì2 
 

• ¹12/06.03.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ²²²-À. Êðàâàðíèê â “Ñòîïàíñêè äâîð”2 
íà Âåëèíãðàä  

èíâåñòèòîð:ÅÒ”Äåòåëèíà Õðèñòîñêîâà”-Âåëèíãðàä 
 îáåêò:”Ñêëàä è ñòúëáèùå çà âòîðè åòàæ ” , ÇÏ=249,93 ì2 
 

• ¹13/12.03.2002ã.  - ó.ï.è. ÕÕ².-“Çà ìàãàçèíè” , êâ.96 íà Âåëèíãðàä 
èíâåñòèòîð Àñåí Ãàâðàèëîâ Ðàäîé÷åâ , óë.”Ðàêîâñêà”¹21  
îáåêò:Ïîìåùåíèå çà ïðîäàæáà íà òîïëè çàêóñêè è ìàãàçèí çà õðàíèòåëíè 
ñòîêè” ÇÏ=63 ì 2  
 

• ¹14/12.03.2002ã.- ó.ï.è.(ïàðöåë) ²Õ.- Ñòîïàíñêè äâîð íà ñ.Ñúðíèöà,îáù. 
Âåëèíãðàä, 

 èíâåñòèòîð:Ñþëåéìàí Èñìàèë Êóðòîâ 
îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâ. ïîìåùåíèå â äúðâîäåëñêà 
ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=146,5ì2 

 

• ¹15/29.03.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) Õ²-653 â êâ.55 íà ñ.Ñúðíèöà 
,îáù.Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàðäæèê 

   èíâåñòèòîð:Êàäðè Àõìåä Êåõàÿ, óë.”Âàñèë Ëåâñêè”¹9 
îáåêò:”Äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=48,0ì2 

 

• ¹16 îò 02.04.2002ã.- óïè(ïàðöåë) XL.-Ñòîïàíñêè äâîð-1 Âåëèíãðàä 
èíâåñòèòîð:”Öåëåâ”ÅÎÎÄ-Âåëèíãðàä, ñ óïðàâèòåë Ãåîðãè Öâåòàíîâ 
Öåëåâ 
Âåëèíãðàä, óë.”Ïåòúð Áåðîí”¹39 
Îáåêò:”Áåíçèíîñòàíöèÿ” 
 

• ¹17/12.04.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) Õ²Õ., êâ.238 íà Âåëèíãðàä , 
îáë.Ïàçàðäæèê 

èíâåñòèòîð:Ãåîðãè Ñòîèìåíîâ Áàíåâ  
ãð.Âåëèíãðàä,óë.”Áóçëóäæà”¹12 
îáåêò:”Êàôå-áàð è Áèñòðî” ÇÏ=300 ì2 , áðîé ìåñòà 79 áð. 

 

• ¹18 - íåïúëíî èçïèñàí è íåèçâåäåí 
 



• ¹19/12.04.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ²²².  â “Ñòîïàíñêè äâîð” íà ñ.Ìåäåíè 
ïîëÿíè, îáù.Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàäæèê  

èíâåñòèòîð:Åìèë Çàôèðîâ Äúáåâ- ñ.Ìåäåíè ïîëÿíè 
 îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â äúðâîäåëñêà  
 ðàáîòèëíèöà” , ÇÏ=216 ì2 
 

• ¹20/16.04.2002ã.- èìîò ¹48, ìåñòíîñò”Òàõòàëèè” íà ñ.Ñúðíèöà, îáù. 
Âåëèíãðàä  

èíâåñòèòîð:Ðåäæåï Èñìàèë Îñìàí- ñ.Ñúðíèöà 
 îáåêò: Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â äúðâîäåëñêà  
 ðàáîòèëíèöà” , ÇÏ=150 ì2 
 

• ¹21/16.04.2002ã.  - ó.ï.è. ²Õ.-5612 , êâ.13 íà Âåëèíãðàä 
èíâåñòèòîð:Ñïàñ  Ãåîðãèåâ Øîøåâ , óë.”Ìèëàäèí Äîñåâ”¹6  
îáåêò:”Ìàãàçèí çà õðàíèòåëíè ñòîêè” ÇÏ=24 ì 2  
 

• ¹22/16.04.2002ã.- ó.ï.è.(ïàðöåë) Õ.-3723,3725 , êâ.130 ÖÃ× íà Âåëèíãðàä, 
 èíâåñòèòîð:Ïåòúð Áîðèñîâ ×îðåâ 
ãð.Âåëèíãðàä, óë.” Ïèîíåðñêà”¹96 
îáåêò:”Æèëèùíà ñãðàäà ñ ìàãàçèíè” ÇÏ=240ì2 

 

• ¹23/16.04.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ²V- â Ñòîïàíñêè äâîð íà ñ.Ñúðíèöà 
,îáù.Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàðäæèê 

   èíâåñòèòîð:Àñàí Õàëèë Áàéðàêòàð, ñ.Ñúðíèöà,óë.”Äúáðàø”¹35 
îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â äúðâîäåëñêà 
ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=424,0ì2 
  

• ¹24/16.04.2002ã. - ó.ï.è. (ïàðöåë) ÕÕÕV²².- â Ñòîïàíñêè äâîð  íà 
ñ.Ñúðíèöà , îáù.Âåëèíãðàä, 

 èíâåñòèòîð:Ðàõìàí Àõìåäîâ Àéðîâ 
îáåêò: ”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â äúðâîäåëñêà 
ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=270,0ì2 
  

• ¹25/29.05.2002ã. - èìîò ¹004106 â Èíäóñòðèàëíàòà çîíà  íà 
Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàðäæèê 

 èíâåñòèòîð:”ÄÅÌÅÊÎ”ÎÎÄ -Âåëèíãðàä 
ñ óïðàâèòåë Ãåîðãè Àíãåëîâ Óçóíîâ , óë.”Â.Áëàãîåâà”¹5 
îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî , íàäñòðîéêà è ïðèñòðîéêà íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà 
çà öåõ çà ìåñî è ìåñíè ïðîäóêòè  è Àäìèíèñòðàòèâíà ñãðàäà” ÇÏ=427,0ì2 

 

 

• ¹26/05.06.2002ã.- ó.ï.è. (ïàðöåë) ÕÕÕ.-2541,7099, êâ.358 íà Âåëèíãðàä , 
îáë.Ïàçàðäæèê 

èíâåñòèòîð:Ãåîðãè Àíãåëîâ Òîäîðîâ 
ãð.Âåëèíãðàä,óë.”Èâàéëî”¹1 
îáåêò:”Òðèåòàæíà æèëèùíà ñãðàäà”, ÇÏ=104 ì2 , ÐÇÏ=443ì2. 

 



• ¹27 / 17.06.2002ã. - óïè(ïàðöåë) Õ²².3160 â êâ.141 ÖÃ× íà Âåëèíãðàä 
   ñòðîèòåëåí ïðåäïðèåìà÷:Ìàðèÿ Íèêîëîâà Òàäæàíîâà-Âåëèíãðàä,   
                                       óë.”Áð.Ïóõàëåâè”¹25; 
   ñîáñòâåíèê:ÎÍ×”Îòåö Ïàèñèé”-Âåëèíãðàä 
   îáåêò:”Ðàçøèðåíèå íà Êàôå-àïåðèòèâ â ñóòåðåí íà ñãðàäàòà íà   
     ÎÍ×”Îòåö Ïàèñèé”-Âåëèíãðàä” , ÇÏ=255 êâ.ì., áðîé ìåñòà=46áð.   
 

• ¹28/12.04.2002ã.- “Îâöåêîìïëåêñ” íà ñ.Ñúðíèöà, îáù.Âåëèíãðàä, 
îáë.Ïàçàäæèê  

èíâåñòèòîð:Ðåäæåï,  Øóêðè è Ñàëèõ  Ñàëèõîâè Îñìàíäæèêîâè  è Àõìåä 
Ìóñòàôà Îñìàíäæè 

 îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â äúðâîäåëñêà  
 ðàáîòèëíèöà” , ÇÏ=145 ì2 
 

• ¹29/08.07.2002ã.- óïè(ïàðöåë)ÕÕÕ²V.-598, Ñòîïàíñêè äâîð íà 
ñ.Ñúðíèöà, îáù. Âåëèíãðàä  

èíâåñòèòîð:ÅÒ”ÊÀÏËÀÍ-ÄÅÑÈ Äåÿí Àíòèïîâ Ñèäæèìîâ” ñ.Ñúðíèöà, 
îáù.Âåëèíãðàä 

 îáåêò: Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â äúðâîäåëñêà  
 ðàáîòèëíèöà” , ÇÏ=180 ì2 
 

• ¹30/08.07.2002ã.  - èìîò¹012048,ìåñòíîñò”Ñòîéêîâ ÷àðê” íà ñ.Ñúðíèöà 
, îáù.Âåëèíãðàä 

èíâåñòèòîð:ÅÒ”Ñåâäàëèíà”-Êúäðèí Êóðòîâ, Êðàñèìèð Êàìåíîâ è 
Ñþëåéìîí Êóðòîâ 

îáåêò:”Ðàáîòèëíèöà çà äúðâîïðåðàáîòâàíå” ÇÏ=407 ì 2 -ÅÒÀÏÍÎ 
ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ-ÏÚÐÂÈ ÅÒÀÏ 
 

• ¹31 àíóëèðàíî è íåèçâåäåíî   
 

• ¹32/12.07.2002ã.- ó.ï.è.(ïàðöåë) ²²². ,”Ñòîïàíñêè äâîð-²” , 
 èíâåñòèòîð:Äèìèòúð è Íèêîëà Àòàíàñîâè Øàðêîâè, Âåëèíãðàä óë.”Àíãåë 
×îïåâ”¹21 

îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â ðàáîòèëíèöà çà 
ïðîèçâîäñòâî íà ìåáåëè” ÇÏ=310ì2 
  

• ¹33/12.07.2002ã.- ó.ï.è.(ïàðöåë) ²²². ,”Ñòîïàíñêè äâîð-²” , 
 èíâåñòèòîð:Äèìèòúð è Íèêîëà Àòàíàñîâè Øàðêîâè, Âåëèíãðàä óë.”Àíãåë 
×îïåâ”¹21 

îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â Îòäåëåíèå çà 
ðàçêðîÿâàíå è ñóøåíå íà ôàñîíèðàíè ìàòåðèàëè” ÇÏ=314ì2 
 

• ¹34/30.07.2002ã. - óïè (ïàðöåë) ÕÕ²²².-3090, êâ.104 íà Âåëèíãðàä, 
îáë.Ïàçàðäæèê 

 èíâåñòèòîð:Âåíåëèí Ñòîèìåíîâ Êåðèí 
          ãð.Âåëèíãðàä, óë.”Âèí÷î Ãîðàíîâ”¹15 



îáåêò:”Ãàðàæ ñúñ ñêëàäîâî ïîìåùåíèå” ÇÏ=50 ì2 

 

• ¹35 íåïúëíî èçïèñàí è íåèçâåäåí 

• ¹36 íåïúëíî èçïèñàí è íåèçâåäåí 
 

• ¹37/ 30.07.2002ã. - óïè (ïàðöåë) Õ².-6757, 6756, êâ.401 íà Âåëèíãðàä 
   èíâåñòèòîð:Í-öè íà Êîñòàäèí Ãåîðãèåâ Êà÷åâ-ãð.Âåëèíãðàä, 
óë.”Ìàðøàë Òîëáóõèí”¹6 
 îáåêò:”Ìàãàçèí çà õðàíèòåëíè ñòîêè”- ÇÏ=88,0 êâ.ì. 
 

• ¹38/06.08.2002ã. - óïè V. , êâ.353 - Èíäóñòðèàëíà çîíà íà Âåëèíãðàä ; 
    èíâåñòèòîð:”Õëåáîïðîèçâîäñòâî è ñëàäêàðñòâî”ÎÎÄ-Âåëèíãðàä 
    îáåêò:”Áîçîâàðíà(ñúñ ÇÏ=210ì2), ñëàäêàðñêà ðàáîòèëíèöà(ñúñ 
ÇÏ=458ì2) è áèòîâè ïîìåùåíèÿ (ñúñ ÇÏ=110ì2) “ 
 

• ¹39/13.06.2002ã. - óïè(ïàðöåë) ÕÕ²V., “Ñòîïàíñêè äâîð” íà ñ.Ñúðíèöà, 
îáù.Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàðäæèøêà; 

    èíâåñòèòîð:Òîøî Ñúáèíîâ Áîçîâ 
    îáåêò:”Äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” ÏÚÐÂÈ ÅÒÀÏ, ÇÏ=255êâ.ì. 
 

• ¹40/13.08.2002ã.- óïè(ïàðöåë) Õ².-2626, êâ.163 íà Âåëèíãðàä 
     èíâåñòèòîð:Ãåîðãè Ñï.Êëèí÷åâ  è Àòàíàñà Êëèí÷åâà 
     Âåëèíãðàä, óë.”Ò.Ñòàéêîâ”¹17 
     îáåêò:”Ãàðàæ”, ÇÏ=32,25êâ.ì. 
 

• ¹41/20.08.2002ã. óïè (ïàðöåë) ÕÕ²²²-3090, êâ.104 íà Âåëèíãðàä 
    èíâåñòèòîð:Âåíåëèí Ñòîèìåíîâ Êåðèí 
    îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâ. ãàðàæ â ìàãàçèí çà ïðîìèøëåíè 
ñòîêè”,ÇÏ=24 êâ.ì. 
 

• ¹42/04.09.2002ã., óïè (ïàðöåë) ²².-6405, êâ.76À íà Âåëèíãðàä 
    èíâåñòèòîð:Àñåí Âàñèëåâ Áîçàäæèåâ 
    îáåêò:”Øëàéô è ëàêèðîâíà (ñúñ ÇÏ=137,0ì2), ñóøèëíÿ(ñúñ ÇÏ=90,0ì2), 
Íàâåñ(ñúñ ÇÏ=90êâ.ì.) “ 
 

• ¹43 íåïúëíî èçïèñàí è íåèçâåäåí(àíóëèðàí) 
 

• ¹44/04.09.2002ã., óïè (ïàðöåë) V.-6518, êâ.84 íà Âåëèíãðàä 
    èíâåñòèòîð:Àíòîí Ìèõ.Ãíóòîâ è Êîñòàäèí Ò.Êîåâ 
    îáåêò:”Ïðèñòðîéêà  êúì äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” ÇÏ=178,0 êâ.ì. 
 

• ¹45/04.09.2002ã. , óïè(ïàðöåë) V.-6518, êâ.84 íà Âåëèíãðàä 
    èíâåñòèòîð:Àíòîí Ìèõ.Ãíóòîâ è Êîñòàäèí Ò.Êîåâ 
    îáåêò:”Ìåòàëåí íàâåñ”, ÇÏ=299êâ.ì. 
 

• ¹46 íåïúëíî èçïèñàí è íåèçâåäåí(àíóëèðàí) 



 

•  ¹47 íåïúëíî èçïèñàí è íåèçâåäåí. 
 

• ¹48 / 16.10.2002ã. - óïè(ïàðöåë) ²²².-4670 â êâ.76À  íà Âåëèíãðàä 
   èíâåñòèòîð:Ðîçà Ãåíåâà è Íèêîëà Èâ.Ãåíåâ 
   àäðåñ:Âåëèíãðàä, óë.”Ïóøêèí”¹35 
   îáåêò:”Ïðèñòðîéêà êúì ñúùåñòâóâàùà äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” , 
ÇÏ=489,60  êâ.ì.   
 

• ¹49/16.10.2002ã.- óïè (ïàðöåë) ²Õ.-4624, êâ.76À íà Âåëèíãðàä, 
îáë.Ïàçàäæèê  

èíâåñòèòîð:Íèêîëà Èâàíîâ Ãåíåâ, Â-ä, óë.”Ïóøêèí”¹35 
îáåêò:”Ñóøèëíÿ-íàâåñ” , ÇÏ=88 ì2 
 

• ¹50/16.10.2002ã.-  óïè (ïàðöåë) Õ.-6937, êâ.76 íà Âåëèíãðàä, 
îáë.Ïàçàäæèê  

èíâåñòèòîð:Íèêîëà Èâàíîâ Ãåíåâ, Â-ä, óë.”Ïóøêèí”¹35 
îáåêò:”Öåõ çà ñëåïåíè äúðâåíè êîíñòðóêöèè” , ÇÏ=411 ì2 
 

• ¹51/08.11.2002ã.- óïè(ïàðöåë)ÕV²., êâ.68 íà  Âåëèíãðàä  
èíâåñòèòîð:Åâàíãåëèñòêà öúðêâà-Âåëèíãðàä 
óïðàâèòåë:Ñòåôàí Õð.Êóëè÷åâ-ãð.Ñîôèÿ, ÅÃÍ 6609296426 

 îáåêò: “Ìîëèòâåí äîì-Åâàíãåëèñòêà öúðêâà” , ÇÏ=473 ì2 
 

• ¹52/08.11.2002ã. -óïè(ïàðöåë)ÕV²., êâ.68 íà  Âåëèíãðàä  
èíâåñòèòîð:Åâàíãåëèñòêà öúðêâà-Âåëèíãðàä 
óïðàâèòåë:Ñòåôàí Õð.Êóëè÷åâ-ãð.Ñîôèÿ, ÅÃÍ 6609296426 

 îáåêò: “Õîòåëñêà ÷àñò êúì Ìîëèòâåí äîì” , ÇÏ=495 ì2 
 

• ¹53/19.11.2002ã.- ó.ï.è.(ïàðöåë) ²²². ,”Ñòîïàíñêè äâîð-Ñúðíèöà” , 
 èíâåñòèòîð:Í.Èáèøåâ, Ð.Èáèøåâà, À.Èáèøåâ, À.Èáèøåâà, Ð.Èáèøåâ, 
Ä.Èáèø, À.Èáèø, Åì.Èáèø  , ÅÃÍ 4506123625 
 ñ.Ñúðíèöà, îáù.Âåëèíãðàä, óë.”Ñâîáîäà”¹41 

îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâóâàùà ñãðàäà â ñêëàä” ÇÏ=50ì2 

 

• ¹54/20.11.2002ã.- ó.ï.è.(ïàðöåë) ÕÕ²²².-3090 , êâ.104 ,Âåëèíãðàä 
 èíâåñòèòîð:Âåíåëèí Ñòîèìåíîâ Êåðèí 
Âåëèíãðàä, óë.”Â.Ãîðàíîâ”¹15 

îáåêò:”Ìàíñàðäåí åòàæ” ÇÏ=120ì2  è “Èçáà” ÇÏ=13êâ.ì. 
 

• ¹55/16.12.2002ã. - óïè (ïàðöåë) V²²². “Ñòîïàíñêè äâîð íà ñ.Äðàãèíîâî”, 
îáù. Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàðäæèê 

 èíâåñòèòîð:Ìåõìåä Àäåìîâ Ïåð÷èíêîâ, ñ.Äðàãèíîâî 
îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâ.ñãðàäà â äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” 
ÇÏ=198ì2 

 



• ¹56/27.12.2002ã. - óïè (ïàðöåë) V². “Ñòîïàíñêè äâîð íà ñ.Äðàãèíîâî”, 
îáù. Âåëèíãðàä, îáë.Ïàçàðäæèê 

 èíâåñòèòîð:Ñàëèõ Àñàí Þðóêîâ, ñ.Äðàãèíîâî 
îáåêò:”Ïðåóñòðîéñòâî íà ñúùåñòâ.ñãðàäà â äúðâîäåëñêà ðàáîòèëíèöà” 
ÇÏ=420ì2 

 

 

 

                           2003г. 

 

• №1 / 03.01.2003г. - упи(парцел) ХІ-3706 в кв.143А  на Велинград 

   инвеститор: Величка Славчова Манева 

   адрес:Велинград, ул.”П.Берон”№30А 

   обект:”Преустройство на съществуващи помещения в “Банков офис” и “Магазин 

за промишлени стоки “” , ЗП=130,50 и 15,30  кв.м.   

 

• №2 анулиран и неизведен 

 

• №3 / 21.01.2003г.-  упи (парцел) VІ-3978, кв.85 на Велинград  

инвеститор: Аврора Юлиянова Джуракова 

адрес:Велинград, ул.”Н.Вапцаров”№9 

обект:”Гараж” , ЗП=24,00 м2 

 

• №4 / 22.01.2003г.-  упи (парцел) ІХ-3686, кв.143 на Велинград  

инвеститор: Веселин Василев Илиев 

адрес:Велинград, ул.”Н.Хрелков”№3 

обект:”Двуетажна жил. сграда с масивен етаж” , ЗП=80,75 м2 

 

• №5 / 30.01.2003г.-  упи (парцел) ІІ-За гара, кв.142 на Велинград  

инвеститор: НК “Железопътна инфраструктора” София 

стр. предприемач: ЕТ “Автостил” – Турал Метков 

обект:”Двуетажна сграда – магазин за авточасти и тавански етаж - офиси” , 

ЗП=20,00 кв.м. и РЗП=40,80 кв.м. 

 

• №6 / 04.02.2003г.-  упи (парцел) ХХІ-За магазини, кв.96 на Велинград  

инвеститор: Асен Гавраилов Радойчев 

адрес:Велинград, ул.”Раковска”№24 

обект:”Едноетажен навес” , ЗП=35,00 м2 

 

• №7 / 06.02.2003г.-  упи (парцел) VІІ-6436, кв.120 на Велинград  

инвеститор: “Роботика” АД – сграда, ТПК “Прогрес” - земя 

обект:”Преустройство на същ. едноетажна сграда в дърводелска работилница” , 

ЗП=720,00 м2 

• №8 анулиран и неизведен- писмо да РДНСК изх.№008-03-61/17.03.2003г 



 

• №9 / 18.02.2003г.- упи(парцел) VІІ - 2166, кв.222 на  Велинград  

инвеститор: Румяна Филипова Бояджиева - Суганова 

адрес:Велинград, ул.”Бузлуджа”№9 

 обект: “Пристройка и надстройка на жил. сграда” , ЗП=100,00 м2 

 

• №10 / 20.02.2003г. -упи(парцел) ІV - 6405, кв.76 на  Велинград  

инвеститор: Пламен Маринов Маринов 

 адрес:Велинград, ул.”П.Евтимий”, бл. 1, вх. 2, ет. 4 

 обект: “Съществуващ цех за тапициране – І –ви етап” , ЗП=485,00 м2 

 

• №11 / 20.02.2003г. -упи(парцел) ІV - 6405, кв.76 на  Велинград  

инвеститор: Пламен Маринов Маринов 

 адрес:Велинград, ул.”П.Евтимий”, бл. 1, вх. 2, ет. 4 

 обект: “Съществуващ цех за тапициране – ІІ –ри етап” , ЗП=445,00 м2 

 

• №12 / 20.02.2003г. -упи(парцел) ХVІ - 3720, кв.130 на  Велинград  

инвеститор: Цветана Благова Павлова и Трифон Борисов Павлов 

 адрес:Велинград, ул.”Пионерска” №103А 

 обект: “Едноетажен търговски обект за продажба на топли закуски и пици”,    

  ЗП=45,00 м2 

 

• №13 / 20.02.2003г. -упи(парцел) ХVІ - 3720, кв.130 на  Велинград  

инвеститор: Цветана Благова Павлова и Трифон Борисов Павлов 

 адрес:Велинград, ул.”Пионерска” №103А 

 обект: “Пет етажна /4+М/ жилищна сграда с търговски обекти”,    

  ЗП=155,00 кв.м. и РЗП=775,00 кв.м. 

 

• №14 / 12.03.2003г.-  имот №167, м. Бейовото, с. Медени поляни  

инвеститор: Мехмед Алиш Кавунски – собственик, 

  наемател: Мустафа Юсеинов Орцев 

 обект:”Преустройство на същ. помещение в дърводелска работилница”,  

  ЗП=120,00 м2 

 

• №15 / 13.03.2003г.-  имот № 2420, кв.118 на Велинград  

инвеститор: “Даяна – 91” АД – Емил Мирославов Петров 

обект:”Същ. сграда в гатерен цех” , ЗП=397,00 м2 

 

• №16 / 08.04.2003г.-  упи (парцел) ІІ-в, кв.65, Стопански двор – с. Драгиново  

инвеститор: Росен Сабинов Джамбазов 

адрес: Велинград, ул. “Сердика” № 8А 

обект:”Преустройство на същ. сграда в дърводелска работилница, битова сграда със 

санитарен възел” , ЗП=128,00 м2 

                                                   -  3  - 



• №17 / 10.04.2003г. -упи(парцел) ІV - 6405, кв.76 на  Велинград  

инвеститор: Пламен Маринов Маринов 

 адрес:Велинград, ул.”П.Евтимий”, бл. 1, вх. 2, ет. 4 

 обект: “Офис и жилищна част” , ЗП=490,00 м2 

 

• №18 / 15.04.2003г. -упи(парцел) VІ - 4732, кв.63 на  Велинград  

инвеститор: Ангел Георгиев Захариев 

 адрес:Велинград, бул.”Съединение”№ 90 

 обект: “Ресторант с две хотелски стаи – 2 етажа” , ЗП=55,00 кв.м. и  

 РЗП=176,00 кв.м. 

 

• №19 / 15.04.2003г. -упи(парцел) ІІ – 7012 – За цех за бутилиране на минерална 

вода, кв.465 на  Велинград  

инвеститор: “Акварекс В” АД - София 

 адрес: София, ул.”Самоковско шосе” №2 

 обект: “Цех за бутилиране на минерална вода и административна едноетажна 

сграда” , ЗП=990,00 м2 

 

• №20 / 15.04.2003г.- у.п.и.(парцел) ХХІІІ ,Стопански двор- Велинград 

 инвеститор: Димитър Праматаров – ЕТ “Елмис – 49” 

 адрес: Велинград, ул.”Цар Иван Асен - ІІ” №10А 

  обект:”Дърводелска работилница” ЗП=370,00м2 

 

• №21 / 17.04.2003г.- у.п.и.(парцел) ХХХІІІ – 2400 – За производ. дейности, кв.420 

на Велинград 

 инвеститор: Георги Христов Баханов 

 адрес: Велинград, ул.”Иван Бандаков”№13 

  обект:”Преустройство на същ. сгради в дърводелска работилница и склад с    

  битови помещения” Дърв. р-ца - ЗП=151,40м2  + Склад с бит. Помещения –  

   ЗП=67,40кв.м. и навеси – 2бр. – ЗП=70 кв.м.  

 

• №22 / 22.04.2003г. -упи(парцел) ХХІV - 4761, кв.653 на  Велинград  

инвеститор: Петьо В. Койчев и Васил Ив. Гаджев 

 адрес: Пазарджик, ул.”Ст.Ангелов” №85 

 обект: “Пететажна жил. сграда с ресторант, телевизионен сервиз, магазини и  

 аптека в партерния етаж ” , ЗП=400,00 м2 

 

• №23 / 13.05.2003г. ,упи VІІ-6436, кв.120 на Велинград 

земя собственик:ТПК”Прогрес”-Велинград 

инвеститор:”Роботика”ЕООД-Велинград 

Строителен предприемач: ЕТ”Катя Стойнова” с президент Катя Георгиев 

Стойнова 

Обект:Мебелен цех, ЗП=720кв.м., РЗП=900кв.м 

 



• №24 / 03.06.2003г упи ІV. , Стопански двор-2-Велинград 

инвеститор:    Алеко Хубенов Болутов, В-д,ул.”Т.Каблешков”37А 

обект:”Дърводелска работилница, ЗП=197кв.м. 

                                              

• №25 / 03.06.2003г. - упи(парцел) ХХV, Стопански двор на Велинград 

   инвеститор: Катя Николова Пиндева 

   адрес:Велинград, ул.”Мир”№4 

   обект:”Дърводелска работилница-ЗП – 178,00кв.м., офис-ЗП – 14,00кв.м., битова 

стая-ЗП – 13,40 кв.м. и гатер-ЗП – 15,00 кв.м.”    

 

• №26 / 05.06.2003г.-  упи (парцел) 3110, кв.104 на Велинград  

инвеститор: Улиян Иванов Кюркчиев 

адрес:Велинград, ул.”В.горанов”№35 

обект:”Жилищна сграда” , ЗП=70,75 кв.м. и РЗП =300,00кв.м. 

 

• №27 / 20.06.2003г.-  упи (парцел) ІІІ-3754, кв.106 на Велинград  

инвеститор: Александър Георгиев Даскалов 

адрес:Велинград, ул”Битоля” №1 

обект:”Кафе-аперитив” , ЗП=35,00 кв.м. и РЗП= 65,00 кв.м. 

 

• №28 / 02.07.2003г.-  упи (парцел) VІ- 6400, кв.120 на Велинград  

инвеститор: ТПК “Прогрес” 

обект:”Дърводелски цех за производство на мебели” , ЗП=498,40 кв.м.  

 

• №29 / 02.07.2003г.-  упи (парцел) VІ- 6400, кв.120 на Велинград  

инвеститор: ТПК “Прогрес” 

обект:” Дърводелски цех за производство на дограма” , ЗП=484,70 м2 

 

• №30 / 08.07.2003г.-  упи (парцел) ІІ- 3808, кв.111А на Велинград  

инвеститор: “Мюсолманско-джамийско настоятелство – В-д” 

стр. предприемач: “Смолян-интернационал”ООД 

обект:”Административна сграда с офиси, магазини и кафе-сладкарница” , 

ЗП=320,00 кв.м. и РЗП= 1200 кв.м. 

 

• №31 / 09.07.2003г.- упи(парцел) ІV - 6405, кв.83 на  Велинград  

инвеститор: Пламен Маринов Маринов 

адрес:София, ул.”Сердика”№40 

 обект: “Помещение за пазач” , ЗП=9,00 м2 

 

• №32 / 18.07.2003г. -упи(парцел) ХХХІV - 3140, кв.139 на  Велинград  

инвеститор: Иван Вангелов Мицикулев 

 адрес:Велинград, ул.”Цар Самуил” №7 

 обект: “Разширение на ресторант “Бонжур”” , ЗП=507,00 кв.м. и РЗП=566,00 кв.м. 

 



• №33 / 04.08.2003г. -упи(парцел) ХVІІІ, Стопански двор Сърница  

инвеститор: Салих Реджепов Пилев 

 адрес:Сърница, ул.”Дъбраш” №9 

 обект: “Преустройство на част от съществуваща сграда в дърводелски цех ” , 

ЗП=391,50 м2 

 

• №34 / 04.08.2003г. -упи(парцел) ХІІІ, Стопански двор Сърница  

инвеститор: Салих Реджепов Пилев 

 адрес:Сърница, ул.”Дъбраш” №9 

 обект: “Сушилня”,   ЗП=464,00 м2 

 

 

• №35 / 19.08.2003г. -упи(парцел) ХХІV, Стопански двор Сърница  

инвеститор: Тошо Събинов Бозов 

 адрес:Сърница, ул.”Л.Каравелов” №16 

 обект: “Дърводелска работилница – ІІ –ри етап”, ЗП=360,00 кв.м. и РЗП=480,00 

кв.м. 

 

• №36 / 22.08.2003г.-  упи ІV – 3712, кв. 143А на Велинград  

инвеститор: Пелагия Спасова Джамбазова 

 обект:”Преустройство на тераса в жилищно помещение”, ЗП=19,50 м2 
 

№37 / 26.08.2003г.-  анулиран и неизведен 
 

 

• №38 / 26.08.2003г.-  упи (парцел) ІІІ- общ., кв. 13 Каратепе  

инвеститор: Добринка Ангелова Стойчева 

адрес: Пазарджик, ул. “Г.Бенковски” № 2 

обект:”Двуетажна вилна сграда – петно №4” , РЗП=108,00 кв.м. 

 

• №39 / 08.09.2003г. -упи(парцел) ХХ, Стопански двор Сърница  

инвеститор: Реджеп Реджепов Касъклиев 

 адрес:Сърница, ул.”Л.Каравелов” №1 

 обект: “Преустройство на същ. сграда с навес в дърводелска работилница” , 

ЗП=430,00 м2 

 

• №40 / 09.09.2003г. -упи(парцел) VІ - 6458, кв.105 на  Велинград  

инвеститор: ЕТ”Владимир Иванов – Тера Турс” 

 адрес:София, бул.”Патриарх Евтимий”№ 48 

 обект: “Гараж” , ЗП=100,20 кв.м.  

 

• №41 / 09.09.2003г. -упи(парцел) ХХІV – 1065, 888, кв.65 на  Драгиново  

инвеститор: Милан Манушов Хаджиев 

 адрес: Драгиново, ул.”Брези” №10 



 обект: “Двуетажна жилищна сграда” , ЗП=97,00 м2 

 

• №42 / 09.09.2003г.- у.п.и.(парцел) VІІ – 3708, кв. 143А на Велинград 

 инвеститор: Л.Бояджиева, В.Цанова, Г.Минков, Ц.Тюфекчиев, К.Мицина, 

М.Писарева и Е.Христев 

 адрес: Велинград, бул.”Стамболийски” №7 

  обект:”Жилищна сграда с магазини, офиси и амбулатория за стоматологична 

помощ /М+3/”,  ЗП=193,00 кв.м. и РЗП=985,00 кв.м. 

 

• №43 / 18.09.2003г.- у.п.и.(парцел) ІХ – общ., кв.14 на Драгиново 

 инвеститор: Альоша Свиленов Атипов 

  обект:” Дърводелска работилница” - ЗП=100,00м2  

 

• №44 / 14.10.2003г.-АНУЛИРАН И НЕИЗВЕДЕН 

 

• №45 / 16.10.2003Г. – УПИ VІ., кв.393 Велинград 

наемател:Георги Спасов Велев-В-д, ул.”Братя Маврикови”№13 

 

обект:Ресторант “Езерото”-Велинград, ЗП=600кв.м., РЗП=945кв.м. 

 

• №46 / 17.10.2003г. , упи І-2385  ”За стадион” , в кв.344 на Велинград 

възложител:”АД”Спорт-Бееви”-Велинград с управители Фидел Димитров Беев и 

Красимир Димитров Беев, В-д, ул.”Хр.Ясенов”№28 

     обект:Многофункционална спортна зала, ЗП=1092,8кв.м.  

 

• №47 / 28.10.2003г. ,упи ХХХІІ-3136,3137, кв.139 на Велинград 

възложител:Стайко Иванов Спиридонов-Пазарджик,ул.”Райко Даскалов”№4 ет.1  

    Обект:”Преустройство на втори етаж на съществуваща сграда в МЦ”ХИГИЯ-

МЦ”, ЗП=301 кв.м. 

 

• №48 / 31.10.2003г, упи ХІІІ-3719 , кв. 130 на Велинград (ЦГЧ) 

възложител:  Цветана Бл.Павлова и Трифон Б. Павлов, В-д,ул.”Пионерска”103А 

обект:”Комбинирана-многофункционална сграда, РЗП=1970 кв.м. 

                                              

• №49 / 31.10.2003г. - упи(парцел) VІ-6458 , кв.105 на Велинград 

възложител:ЕТ”Владимир Иванов-ТЕРА ТУРС”-  София, 

бул.”Стамболийски”№127,вх.Б 

   обект:”Сграда за обществено обслужване- офиси и магазин за промишлени стоки -

ЗП =543,60кв.м.  , РЗП = 2134,50 кв.м.    

 

• №50 / 26.11.2003г.-  упи (парцел)ХХІV-, кв.65 Стопански двор на с.Драгиново, 

общ. Велинград  

възложител: Харалампи Георгиев Иванов,с.Драгиново, ул.”Еленка”№15 

обект:”Склад за готова продукция към мебелен цех със ЗП=234,0кв.м.,  



             Машинно отделение към мебелен цех  със ЗП =168,0кв.м. и  

             Сграда за битови помещения ,офиси и шлайф със ЗП=75,0кв.м.” 

 

• №51/26.11.2003г.-упи(парцел)ХІХ,Стопански двор на гр.Съпница,общ. 

Велинград  

възложител: Кемал Реджепов Айров-гр.Сърница 

обект:”Дърводелска работилница с офиси” , ЗП=211,00 кв.м. и РЗП= 383,00 кв.м. 

 

• №52 / 19.12.2003г.-  упи (парцел) ХІІІ- 2747, кв.168 на Велинград 

възложител:Мария Атанасова Кацарова-В-д, ул.”Гоце Делчев”№26 

обект:”Пристройка към жилищна сграда за зимник” , ЗП=28,0 кв.м.  

 

• №53/ 23.12.2003г.-  упи (парцел) ІІ- 351, кв.326 на Велинград  

възложител:Румен Георгиев Златинов-В-д, ул.”Вл.Черноземски”№47 

обект:” Магазин за хранителни стоки” , ЗП=60,0 м2 

 

• №54 / 23.12.2003г.-  поземлен имот пл.№209 в упи ІІІ. , кв.30 на с.Юндола 

,общ.Велинград , област Пазарджик 

възложител:Абди Абди Мехмед- с.Юндола 

обект:”Двуетажна жилищна сграда ” , ЗП=56,60 кв.м. и РЗП= 110 кв.м. 

(по чл.50 т.2 а). от ЗУТ и във връзка с §184 от ЗУТ) 

 

• №55 / 30.12.2003г.- упи(парцел) ХІІІ - 242, кв.311 на  Велинград  

възложител:Димитър Илиев Цопанов 

адрес:Велинград, ул.”Поп Топорчо”№20 

 обект: “Гараж” , ЗП=18,0 м2 

 

• №56 / 30.12.2003г. -упи(парцел) ХХІІІ - 3090, кв.104 на  Велинград  

възложител:Венелин Стоименов Керин 

 адрес:Велинград, ул.”Винчо Горанов” №15 

 обект: “Преустройство на съществ.гараж в магазин за промишлени стоки” , ЗП=24,0 

кв.м.  

 

• №57 / 30.12.2003г. -упи(парцел) І-А, Стопански двор-Драгиново  

инвеститор: Цанко Славейков Тахчиев 

 адрес:с.Драгиново 

 обект: “Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея в дърводелска 

работилница за производство на мебели ” , ЗП=228,0 м2 , РЗП=284,0 м2 

 

• №58 / 30.12.2003г. .имот №009105, местн.”гара Цветино”, землище 

с.Абланица, община Велинград 

Инвеститор:РПК”Чепинска долина”-собственик 

Наемател:”ЕКСПОУУД”ООД-с управител Димитър Кривулев 

Обект:”Дърводелска работилница”,ЗП=128,0м2 



 

 

                              2004г. 
• №1 / 06.01.2004г. ,упи ХХІІ-6516, кв.101г на Велинград 

възложител:ЕТ”РОНИН-СЕВЕРИН КЛАШНОВ”-Велинград,ул.”Латинка”№6  

    Обект:”Погребално бюро”, ЗП=83,60 кв.м. 

 

• №2 / 06.01.2004г, упи ІV-628,626 , кв. 60 на с.Драгиново,общ.Велинград  

възложител:  Мустафа Асанов Джураков(Ивайло Джураков) 

обект:”Надстройка на втори етаж над жил.сграда, ЗП=87,50 кв.м 

 

• №3 / 20.01.2004г. – имот № 024167 , месност”Бейовото”,землище  на с.Медени поляни 

,общ. Велинград 

възложител:Мехмед Алиш Кавунски и Рукиша Реджепова Терзиева- с.Побит камък, 

община Велинград, обл.Пазарджик 

   обект:”Преустройство на съществуващи помещения –(част от сграда) в Работилница за 

дървообработване  -ЗП =120кв.м    

 

• №4 / 27.01.2004г.-  упи (парцел)ХІІ-25, кв.5, с.Кандьово, общ. Велинград  

възложител: Мустафа Мехмед Събри-с.Кандьово 

обект:”Жилищна сграда,ЗП=88,0кв.м.” 

 

• №5/27.01.2004г.-упи(парцел) ІІ.,кв.117 на Велинград  

възложител: Б.Биляров, Д.Пандев, И.Бележков, 

ползвател:Венелин Тодоров Драев  

обект:”Сушилня за дървен материал” , ЗП=172,0 кв.м.  

            офис, битови стаи  и санитарен възел-ЗП=68кв.м.” 

 

• №6/29.01.2004г.- имот № 005005 в местността “Превалата”, земл.Велинград 

възложител:Тодор Георгиев Цанов,Велинград, ул.”Бялата скала”№5 

Решение КЗЗ-8 от 25.11.2003г на МЗГ-София, Наказат.постановление на Министър 

М.Дикме №120от 16.09.2003г 

обект:”Работилница за дървообработване-ЗП=360кв.м.,  

Работилница за ремонт на машини и металообработване – ЗП=140кв.м., 

Административно-битова сграда,складове и стая за пазача-ЗП=112,50кв.м. 
 

  

• №7/ 30.01.2004г. ,упи ІІ-“За Дърводелски цех”, кв.68 на 

с.Драгиново,общ.Велинград 

възложител:Юлиян Рашов Мазълов-с.Драгиново,общ.Велинград  

    Обект:”Лакировъчна”, ЗП=99,60 кв.м., “Сушилня за дървен материал”,ЗП=101,37кв.м., 

“Преустройство на кафе-аперитив в битови помещение и изложбена зала”ЗП=128кв.м. 

 

• №8 / 13.02.2004г, упи VІ-6979 и V.-6979 , кв.101а  на Велинград  

възложител:  Павел Василев Терзиев, Илия З.Терзиев, В-д, ул.”Иля Еринбург”№3 

обект:”Дърводелска работилница”.с ЗП=245,35 кв.м 



 

• №9 / 17.02.2004г. – упи VІІ.-3107 кв.104 на Велинград 

възложител:Н-ци на Георги Тодоров Масларов,Велинград,ул.”Св.Св.Кирил и Методий”9 

   обект:”Магазин за промишлени стоки  -ЗП =43кв.м    

 

• №10 / 24.02.2004г.-  упи (парцел)ХІІ-3662, кв.150,  Велинград  

възложител: Пламен Георгиев Кременлиев,гр.Пловдив, ул.”Ручей”№15 

обект:”Реконструкция на съществуваща жилищна сграда,ЗП=80,0кв.м  

 

• №11/ 02.03.2004г. ,упи І-3749, кв.105 на Велинград 

възложител:Сийка Костова Букова-гр.Смолян ул.”Венера”№2  

    Обект:”Едноетажна пристройка към закусвалня”, ЗП=43,0кв.м. 

 

• №12 / 09.03.2004г, упи ІІ. В Стопански двор на с.Кръстава, общ.Велинград  

възложител:  Салих Мустафов Узунов,с.Кръстава, общ.Велинград 

обект:”Преустройство на овчарник в Дърводелска работилница”със ЗП=204,0 кв.м 

 
 

• №13/ 17.03.2004г. ,упи  ХVІІ, кв.13 на с.Побит камък, общ.Велинград 

възложител:Мустафа Юсеинов Орцев, с.Побит камък 

    Обект:”Кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки”, ЗП=180,0кв.м. 

 

• №14 / 24.03.2004г, упи І. В кв. 86 на Велинград  

възложител:  Иван Георгиев Мравков,В-д, ул.”Криволак”№24 

обект:”Преустройство на съществуващ гараж в магазин за авточаст” 

със ЗП=20,31 кв.м- по Нот.акт, Площ(светло)=18,48кв.м. 

 

• №15 / 07.04.2004г., упи І.”За хотел, ресторант”, кв.55 на Велинград 

Възложител” „МЕГА-ХИТ”ООД-Велинград с управител Ангел Спасов Манолов 

Гр.Велинград, ул.”Н.Хрелков”№4 

Обект:”Преустройство и реконструкция на хотелски комплекс”ЧАЙКА”-І-ви етап”, 

РЗП=3445кв.м. 

 

• №16 / 07.04.2004г упи І.”За хотел, ресторант”, кв.55 на Велинград 

Възложител” „МЕГА-ХИТ”ООД-Велинград с управител Ангел Спасов Манолов 

Гр.Велинград, ул.”Н.Хрелков”№4 

Обект:”Реконструкция и надстройка  на КУХНЕНСКИ БЛОК , РЗП=645,00кв.м. 

 

 

• №17/ 08.04.2004 г. УПИ І- “работилница за преработване” -Стопански двор 

Сърница  

Възложител :Реджеп Салих Карамолла  и Айше Исмаил Карамолла  

Обект: Преустройство на съществуваща сграда с навес в Дърводелска работилница  - 

ЗП-343,00м2. 

 

• №18/ 13.04.2004 г. УПИ ХІ- 3706 в кв.143в гр.Велинград   



Възложител :Петър Ангелов Попов  ул.”Иван Вазов” 7 

Обект: Кафе-сладкарница  и работилница за производство на сладкарски  

изделия     ЗП- 77,00м2 и РЗП- 154,00м2. 
 

• №19/ 04.05.2004г.  ПИ № 161030 в м-т “Орлино -Муслицкото” ,Сърница   

Възложител : Антони Иванов Иванов гр.София бул.”Стамболийски “№40 -управител 

на “Интермашинекс” ЕООД София. 

Обект: Почивна база- пристройка към съществуваща “Къща на рибаря” -със ЗП- 

148,60м2 и ,тераса със ЗП- 46,50м2. ,пет броя Бунгала /едноетажни/  и заведение за 

бързо хранене с покрита тераса -ЗП- 14650м2. 

 

• №20/ 18.05.2004 г. УПИ ХХІV- 6776 в кв.177 гр.Велинград   

Възложител : Максим Галенов Мечев  ул.”Острец” №20  

Обект: Преустройство на І-ви етаж /приземен/ от магазин с кафе в Хотелски етаж  и 

ІІ- ри  етаж от жилищен в Хотелски етаж - семеен хотел  

изделия     ЗП- 162,00м2 и ЗП- 182,00м2. 
 

• №21/ 18.05.2004 г. УПИ  ХІ- 3706 в кв.143в гр.Велинград   

Възложител: Незабравка П.Хрисчева, Василка Г.Хрисчева,Петър Хр.Хрисчев,Георги 

Хр.Хрисчев  гр.Велинград бул.”Съединение” №99  

Обект: І -ви етап от Комбинирана сграда -жилищна с търговски обекти ,сутерен 

:Кафе-бар ,І-ви етаж : три броя магазини за промишлени ктоки,аптека ,кафе-бар и 

магазин за парфюмерия, ІІ-ри етаж :  Магазин за промишлени стоки ,магазин за 

парфюмерия и 6 броя апартаменти ,склад парфюмерия в сутерен. 

изделия     ЗП- 460,00м2 и РЗП-  985,00м2. 
 

 

№22/ 20.05.2004 г. -АНУЛИРАНО  
 

№23/ 27.05.2004 г. -АНУЛИРАНО  
 

№24/ 27.05.2004 г. -АНУЛИРАНО  

• №25/ 27.05.2004 г. УПИ ХХІV- 4364,4359 в кв.75 гр.Велинград   

Възложител : Юлиян Димитров Ардалиев и Инна Игнатова Ардалиева  

Гр.Велинград -ул.”П.Берон” 59  

Обект: Пристройка и преустройство на на част от първи етаж от съществуваща 

сграда в Амбулатории -2 броя за специализирани медицински практики  за 

вътрешни болести  и детски болести. 

изделия     ЗП- 78,97м2. 
 

• №26/ 28.05.2004 г. УПИ ХХV- 3063 в кв.114  гр.Велинград   

Възложител : Костадин Георгиев Църцаров и Василка Йорданова Църцарова -

бул.”Хан Аспарух”  

Обект: Триетажна сграда: І-ви етаж -Магазин за промишлени стоки и два жилищни 

етажа със ЗП- 70,72м2 и РЗП- 216,16м2. 
 



• 27/ 28.05.2004 г. УПИ ХХVІІІ Стопански двор    гр.Велинград   

Възложител :”АКТ 96”ЕООД -Трайко Георгиев Пройчев ул.”Захари Стоянов” № 1  

Обект:  Дърводелска работилница     със ЗП- 702,00м2 и РЗП- 855,00м2. 
 

• 28/ 28.05.2004 г. УПИ VІІ- 424,425  в кв.35  с.Драгиново    

Възложител : Матей Младенов Корутов  с.Драгиново ул.”В.Левски” № 7 

Обект:  Двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда    със ЗП- 

23,00м2    и РЗП- 55,00м2. 
 

• 29/ 05.07.2004 г. УПИ ІV- 6330 в кв.83 гр.Велинград  

Възложител : “Чепино Автотранспорт”ЕООД с управител Фидел Димитров Беев  

Обект:  Бетонов възел - І-ви етап     ЗП- 112,00м2. 

 

• 30/ 14.07.2004 г. УПИ  І- 749 в кв.105     гр.Велинград  

Възложител :Сийка Костова Букова гр.Велинград  ул.Иван Вазов” 12  

Обект:  Едноетажна пристройка към закусвалня        ЗП- 43,00м2. 

 
 

• 31/ 14.07.2004 г. УПИ  ІІІ-4105 в кв. 179  гр.Велинград  

Възложител :Албена Хамлетова Кандьова      ул.”Г.Бенковски” 44  

Обект:  Преустройство на съществуващи помещения  в магазин за хранителни стоки   
 

• 32/ 15.07.2004 г. УПИ  VІІ-294 в кв.21 гр.Сърница  

Възложител :  н-ци Кемил Халил Мерджан   

Обект:  Дърводелска работилница за услуги на населението  
 

 

• 33/ 12.08.2004 г. УПИ  І- 491 в кв.54  с.Драгиново   

Възложител : Мануш Манушов Арапов  с.Драгиново ул.”Здравец” 13  

Обект:  Триетажна жилищна сграда -кахе-аперитив,магазин и жилище   със ЗП- 

73,00м2 и РЗП- 228,00м2. 

 

• 34/ 24.08.2004 г. УПИ  VІІІ-2845 в кв.160 гр.Велинград  

Възложител :  Донка Кирилова Ненова ул.”Г.Делчев”  3 

Обект:  Лятна  кухня        ЗП- 30,00м2 

 
 

• 35/ 01.09.2004 г. УПИ  ХІІ- 42 в кв.2 с.Всемирци  Св.Петка  

Възложител :  Абдула Али Джихат  с.Всемирци  

Обект:  Лятна  кухня  с изба       ЗП- 34,00м2 
 

• 36/ 15.09.2004 г. УПИ  ХVІІ-Стопански двор  гр.Велинград  

Възложител :  Неда Г. Маркова ,Борис марков,Гергана Чорбова  

Обект:  Дървообработващ цех        ЗП- 679,00м2 
 

• 37/ 15.09.2004 г. ПИ  № 297109 в кв.297 с.Драгиново   



Възложител :  ЕТ”Агро Арапов” -Серафим Манушов Арапов с. Драгиново 

ул.”И.Вазов” № 1а  

Обект:  Работилница за ремонт на автомобили и административна сграда  със ЗП- 

254,00м2 и РЗП- 508,00м2 
 

• 38/ 13.10.2004 г.  УПИ  ХІ- 3889 в кв.83 гр.Велинград  

Възложител :  “А и А”  ООД  -  Александър  Гагов  ул.”В.Горанов” 7  

Обект: Бетонов център        със ЗП- 875,00м2 

 

• 39/ 27.10.2004 г.  ПИ 581 в кв.204  гр.Велинград    

Възложител : ЕТ” Целев -51” Георги Цветанов Целев  ул.” П.Берон” 39   

Обект:  Преустройство на съществуващи помещения в офиси към съществуваща 

бензиностанция        РЗП- 39,50  и тераса- 16,30м2. 

 

• 40/ 10.11.2004 г.  УПИ ХІІ- 5335 в кв.352    гр.Велинград    

Възложител : Никола Иванов Стефанов  ул.”Бр.Делибалтови” 13   

Обект:  Мансарден етаж -източна половина  на съществуваща жилищна сграда ЗП- 

90,00м2 

 

• 41/ 25.11.2004 г.  УПИ  VІ- 6979 в кв.101а    гр.Велинград    

Възложител: Илия Заваринов Терзиев и Павел Василев Терзиев ул.”Иля Еренбург” 3  

Обект:  Административна сграда на два етажа       ЗП- 40,80 м2 

 

• 42/ 25.11.2004 г.  УПИ  V- 1975  в кв.232     гр.Велинград    

Възложител:  Величка Стоева Содева и Верка Бойкова Керина  ул.”Ш.Петьофи” 14  

Обект:  Пристройка към двуетажна жилищна сграда    ЗП- 47,78 м2 

 

 

• 43/ 02.12.2004 г.  УПИ  ІІ-4619 в кв.76в  гр.Велинград    

Възложител: Красимир Иванов Дулев, Димитър И.Дулев, Борислав Ангелов Дулев  

бул.”Съединение “ № 144   

Обект:  Цех за обработка на камъни и офис        

 

 

• 44/ 02.12.2004 г.  АНУЛИРАНО И НЕИЗВЕДЕНО 
 

 

2005 
 

 

• 1/ 14.02.2005 г. в упи ІІІ.” За озеленяване, вилен отдих и общ.обслужване” имот 

пл.№209, кв. 30 на с.Юндола, община Велинград  



възложител:  Абди Абди Мехмед, 

обект:”Преустройство на първи етаж за кафе-аперитив”-със ЗП=40,00 кв.м 

 

• 2/ 16.02.2005 г., в упи ХV.-3718, кв.130 Велинград 

Възложител:Грозденка Иванова Манолева и Петър Георгиев Манолев 

Велинград, ул.”СВ.СВ.Кирил и Методий” 

Обект”Жилищна сграда за отдих с ателиета-ЗП=274,00кв.м , РЗП=1762,0кв.м 

По доклад НСН-Строителен надзор „Боил консулт”ООД-Вд 

 

• 3/ 16.02.2005 г.,в  упи ХІ.-3889, кв.83 Велинград 

Възложител „А и А”ООД-Велинград, булстат 112035985-управител Александър 

Иванов Гагов 

Обект:»ТРАФОПОСТ»-ЗП=38,25кв.м 

 

• 4/ 18.02.2005 г., в пи №000457, месност»ОРЛИНО»,землище Сърница 

МЗГ-София, ДЛ»Селище»-собственик на земята 

Възложител Шукри Салих Талип-Сърница 

Обект:»Паянтови сгради за отдих-3 броя--- №01със ЗП=39,0кв.м, №02 със 

ЗП=18,0кв.м и №03 със ЗП=16,0кв.м» 

 

• 5/ 23.02.2005 г., в пи№078200, земл.Велинград 

Възложител”КОЦАН”ООД-Велинград, ул.»Пионерска»№48А  

с у-л Костадин Георгиев Николов 

обект»АВТОМИВКА»-ЗП=61,0кв.м 

доклад Строителен надзор ЕТ»Ритон-99»Вд,инж.Папаркова 

 

• 6/ 25.02.2005 г., в упи І-4807, кв.55 на Велинград 

Възложител:»МЕГА-ХИТ»ООД-Вд, ул.»Н.Хрелков»№4 с управител Ангел 

Спасов Манолов 

Обект:»Надстройка на кухненски блок»-ЗП=565,00кв.м 

 

• 7/ 25.02.2005 г., в упи ІХ-3874 и УПИ VІІІ.3874 , кв.84 Велинград 

Възложител»А и А»ООД-Велинград, ул.»В.Горанов»№6,  

с управител Александър Иванов Гагов 

обект:»Метален навес, офис и битови помещения-ЗП=312,0кв.м   », 

           «Масивен склад-ЗП=311,0кв.м» и «Метален навес-ЗП=1170кв.м» 

Оценка за съответствие-НСН»Ритон-99»Вд-инж.Папаркова 

 

• 8/ 07.03.2005 г., в упи V., кв.101 А, Промишлена зона 

Възложител Павел Василев Терзиев и Илия Заваринов Терзиев от 

Гр.Велинград, ул.»Иля Еренбург»№3 

Обект:»НАВЕС», ЗП=148,70кв.м 

Оценка за съответствие ЕТ»Вектор-инж.Петко Сечков»-Пз 

 



• 9/ 07.03.2005 г.-АНУЛИРАНО  

 

• 10/ 15.03.2005 г. В УПИ І-210, кв.30 на с.Юндола 

Възложител: Айша Мехмед Сунай, Ибрахим Ахмед Сунай и Ахмед Ибрахим Сунай 

всички от с.Юндола, община Велинград 

Обект:»Двеутажна Жилищна сграда с мансарда», ЗП=98,6кв.м, РЗП=243,60кв.м 

Оценка за съответствие НСН-«ВИГ-ММ»ООД-Пз 

 

• 11/ 15.03.2005 г.в пи №168033 землище Велинград 

Възложител:Христо Илиев Пещерски-Велинград, ул.”Милеви скали”18а 

Обект:”Дървопреработвателна работилница”, ЗП=333,32кв.м  

 

• 12/29.03.2005 г. в упи ХІІІ.-3719, кв.130 Велинград 

Възложител: Цветана Благова Павлова и Трифон Борисов Павлов  

от Велинград, ул.»Пионерска»№103А 

обект:»Жилищна сграда с помещения за обслужващи , стопански и обществени 

дейности», РЗП=1970,0кв.м, четвърта категория 

оценка за соътветствие ЕТ«РЕСПЕКТ»-инж.Величков-Пз 

 

• 13/29.03.2005 г. в упи ХІ.-4568, кв.72 Велинград 

Възложител Иван Альошов Пашомов-Велинград, ул.»Пионерска»№57 

Обект:»Жилищен тавански етаж», ЗП=89,66кв.м 

 

• 14/12.04.2005 г. в упи ХІ.-4278, кв.86 на Велинград 

Възложител Васил Христов Трендафилов, Велинград, ул.»Л.Каравелов» 

Обект:»ГАРАЖ», ЗП=21,42кв.м 

 

• 15/12.04.2005 г. в упи VІІ.-Стопански двор-Сърница 

Възложител: реджеп Халил Кьосей,Сърница, ул.»Беглика»№7 

Обект:»Бензиноставция с две колонки» 

Доклад НСН «Боил консулт»ООД-Вд 

 

• 16/31.05.2005 г. в упи ХVІ.-ИВС, кв.29 на с.Юндола 

Възложител: Павел Василев Терзиев, Велинград, ул.»Иля Еренбург»№3 

Обект:»Двуетажна вилна сграда» ЗП=183,83кв.м, РЗП=437,24кв.м 

Оценка за съответствие «Боил консулт»ООД-Вд 

 

• 17/01.06.2005 г. в упи V.-5883, кв.6 на Велинград 

Възложител Ангел Спасов Кузманов-Велниград, ул.»Братя Маврикови»54 

Обект»Котелно помещения към жил.сграда», ЗП=17,10кв.м 

Оценка за съответствие ЕТ»РИТОН-99»инж.Папаркова 

 

• 18/21.06.2005 г. в упи ІІІ.-4514, кв.66 на Велинград 

Възложител Веска Николова Пенкина,Велинград, ул.»Кристал» 



Обект»ГАРАЖ», ЗП=23,37кв.м 

 

• 19/19.07.2005 г. в упи LVI-Стопански двор-Велинград 

Възложител ЕТ»Мехмед Рамадан - МЕТКО»-Велинград,бул.»Съединение»85 

 с президент Мехмед Рамадан Метко 

обект»Магазин за мебели»ЗП=229,0кв.м 

оценка за съотв. ЕТ»Христинка Бозвелиева»Пз 

 

• 20/2005 г. АНУЛИРАН И НЕИЗВЕДЕН 

 

• 21/20.09.2005 г. в упи ІІІ.-1548, кв.233 Велинград 

Възложител Мария Николова Гидимаркова, Велинград,ул.»Г.Кирков»№40  

Обект»Надстройка над телевизионен сервиз(ТV) за жилищни нужди» 

Доклад НСН-ЕТ»Ритон-99 инж.Папаркова»Вд 

 

• 22/27.09.2005 г. в упи ІІ.-7012 «За цех за бутилиране на минерална вода», 

кв.465 на Велинград 

Възложител „АКВАРЕКС-В”АД-София, ул.”Самоковско шосе”№2 

Изп.директор:Румен Минчев Русев 

Обект:”Склад за готова продукция към цех за бутилиране на минерална вода”, 

ЗП=727,56кв.м. 

Оценка за съотв.ЕТ”Вектор-инж.Петко Сечков”-Пз 

 

• 23/11.10.2005 г. в упи ХХХІІІ.-общ, кв.68 на Велинград 

Възложители Алдин Иринов Кехайов-с.Кръстава, ул.»Грънчарица»№1А 

                           и Милан Алипиев Палов-Велинград, бул.»Съединение»№196 

ОБЕКТ»Жилищна сграда», ЗП=108,0кв.м, РЗП=393,0кв.м 

 

• 24/02.11.2005 г. в упи ХІ.-6922  и имот пл.№7658,кв.393 на Велинград 

Възложител: Красимир Димитров Метанов от гр.София, Ж.К.»Бели брези» бл.26, 

ет.8 

Обект:»Едноетажна пристройка към двуетажна жилищна сграда-петно№4 и 

петно №3» 

 

• 25/09.12.2005 г. в упи Х.-3196, кв.141 на Велинград 

ползвател:»Юниън телевижън Велинград»ЕООД-Велинград, бул.»Хан 

Аспарух»№48, БУЛСТАТ 112052803 

Обект:»Преустройство на два броя помещения(съществ.студио) в Главна станция 

и Кабелна разпределителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни 

сигнали (ТV) и далекосъобщителни услуги в гр.Велинград» в канална мрежа- 

собственост на «БТК»АД 

Наказателно постановление-ДНСК-София №17-ДНСК-245/18.06.2004г. 

Лицензия КРС-№201-050077-01/10.06.2004г. 

Комплексен доклад «Боил консулт»ООД-Велинград 



 

• 26/29.12.2005 г. в упи І.-31,имот №168031, м.»Бучимиша», землище Велинград 

Възложител Георги Атанасов Кантонеров, Велинград, ул.»Г.Кирков»№22 

Обект:»Дърводелска работилница»,ЗП=256,00кв.м, РЗП=274,0кв.м 

Решение за промяна предназначението №КЗЗ-5/11.08.2005г-МЗГ-София 

  

 

2006г 
 

• 1 /21.03.2006 г.в упи VІІ.368, кв.2 на с.Света Петка, община Велинград 

Възложител:Хасан Али Юмер,с.Св.Петка, ул.»Гладстон»№4 

Обект:»Двуетажна масивна Жилищна сграда », ЗП=88,0кв..м, РЗП=176,0кв.м 

Оценка за съответствие НСН-«Боил консулт»ООД-Вд 

 

• 2/09.05.2006 г. в упи І.-5631, кв.17 на Велинград 

Възложител Иван Вельов Норов-Велинград, ул.»Сютка»№9 

Обект»Пристройка към жилищна сграда за кухня»,ЗП=11,25кв.м 

Доклад НСН, ЕТ»Ритон-99»инж.Папаркова-Вд 

 

• 3/30.05.2006 г. в упи ІV.-3259, кв.173 на Велинград 

Възложител:Боян Петров Сергиев-София, Ж.К.»Хиподрума»,бл.111, вх.»А» 

Обект:»Еднофамилна жилищна сграда», ЗП=90,0кв.м, РЗП=270,0кв.м 

 

• 4/27.06.2006 г. в упи VІІІ.-5410 ,кв.36 на Велинград 

Възложител Никола Иванов Бояджиев,Велинград, ул.»Ангел Кънчев»№5 

Обект:»Лятна кухня», ЗП=38,00кв.м 

 

• 5/21.07.2006 г. в упи ХVІІІ.»Стопански двор-1»землище Велниград 

Възложител: КООПЕРАЦИЯ»Атлас» Велинград, ул.»Беговица»№7 

С управител Боян Благов Караилиев 

Обект»Преустройство на част от съществ.сграда в Дърводелска работилница за 

разбичване на объл дървен материал» 

Комплексен доклад-НСН-ЕТ»Ритов-99»инж.В.Папаркова-Вд 

 

• 6/31.10.2006 г. в упи ХІІІ. Кв.69 на гр.Сърница 

Възложител : ЕТ»Кирил Бозов»-Сърница  

с президент:Кирил Събинов Бозов(Кемал Бозов) 

Гр.Сърница, ул.»Калафат»№13 

Обект:»Едноетажна пристройка към приземен етаж на съществуваща жилищна 

сграда», ЗП=177,0кв.м 

 

• 7/07.11.2006 г. в упи Х.-1120, кв.252 на Велинград 



Възложител: Н-ци на Георги Тодоров Веселинов, 

Адрес: Велинград, ул.»К.Честименски»№6 

Обект:»Лятна кухня», ЗП=14,82кв.м 

 

• 8/05.12.2006 г. в упи І.»За ИВС ,търговия  и услуги», пи №171092 в 

местност»Орлино», землище Сърница, община Велинград 

Възложител.:Мехмед Ибраимов Мусов 

Адрес:гр.Сърница, ул.»Хан Аспарух»№17 

Обект:»Вилна сграда», ЗП=55,60кв.м, РЗП=111,20кв.м 

Решение за преотреждане на земята №КЗЗ-3/17.05.2006г на МЗГ-София 

Комплексен доклад-«БОИЛ консулт»ООД-Велинград 

 

• 9/22.12.2006 г. в упи ІІІ., кв.13 на с.Побит камък, община Велинград 

Възложител Ахмед Муса Толупов, с.Побит камък 

Обект:»Двуетажна жилищна сграда», ЗП=93,05кв.м, РЗП=194,45кв.м. 

 

2007г. 
• 1/10.04.2007 г. в упи ХХV.-887, кв.65 на с.Драгиново, община Велинград 

Възложител:Албенко Манушов Хаджиев, с.Драгиново, ул.»Брезите»№10 

Обект:»Двуетажна жилищна сграда», ЗП=88,0кв.м, РЗП=261,00кв.м 

Коплексен доклад НСН-«БОИЛ консулт»ООД-Вд 

 

• 2/04.05.2007 г. в упи ХІІ.-Стопански двор на Сърница, община Велинград 

Възложител Н-ци на Байрям Мустафов Рамаданов, 

Адрес: гр.Сърница ,ул.»Крушовска»№24 

Обект:»Дърводелска работилница», ЗП=255кв.м 

 

• 3/20.06.2007г.в упиІ.»За почивна станция», кв.14 на с.Юндола, общ.Велинград 

Възложител»Информационни носители»АД-с.Драгор, община Пазарджик, 

БУЛСТАТ 822105976, с изп.директор Иван Василев Стоилов 

Обект:»Почивна станция-девет броя бунгала, бар, беседка и столова-

ЕДНОЕТАЖНИ» , РЗП=1100,0кв.м 

 

• 4/10.07.2007 г. в упи ІІ.-1, кв.1 на с.Побит камък, община Велинград 

Възложител: Ясен Ясенов Тельов от с.Побит камък 

Обект:»Пристройка към жилищна сграда и преустройство на гараж ва магазин за 

хранителни стоки» 

 

• 5/12.07.2007 г. в упи ІІІ.-3713, 3714 в кв.1431 на Велинград 

Възложители: Димитър Карабожиков, Катерина Карабожикова, Величка 

борисова Хрисчева, Румен Попон, Невена Попова от Велинград, 

бул.»Съединение» 



Обект:»Четвърти етаж от Жилищна сграда с магазини», ЗП=193,00кв.м 

Комплексен доклад «БОИЛ КОНСУЛТ»ООД-Вд 

 

• 6/13.07.2007 г. в упи ХХІІІ.-3024, кв.122 на Велинград 

Възложител Александър Славчов Георгиев,Велинград, ул.»П.Евтимий»№7 

Обект»Магазин за хранителни стоки»,ЗП=58,0кв.м 

Комплексен доклад «Боил консулт»ООД-Вд 

 

 

2008г. 
 

• 1/04.06.2008 г. в упи VІІ.-3467, кв.190 на Велинград 

Възложител Васил Тодоров Мицин, Велинград, ул.»Пирив»№8 

Обект»Гараж и лятна кухня»,ЗП=28,0кв.м 

 

• 2/02.09.2008 г. в пи №092140 , месност «Чолаков чучур», землище Велинград 

Възложител Иван Николов Пещерски и Марийка Василева Пещерска от 

гр.Велниград, ул.»Св.Иван Рилски»№11 

Обект»Едноетажна сграда за съхранение на селскостопански инвинтар в т.ч. 

помещение за обитаване», ЗП=34,0кв.м  

 

2009г 
НЯМА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ 

 

 

 

2010г. 
• 1/27.07.2010 г. за упи ХХV «За проезводство и услуги», кв.65 на с.Драгиново 

Възложител Младен Георгиев Иванов 

Адрес : гр.София, ул.»Хемус»№12 Б, ет.3, ап.20 

Обект:»Едноетажни складови сгради и навес за дървен 

материал(шишарки)», ЗП=238,0кв.м 

 

2011г. 
НЯМА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ 

 

 



2012г. 
№1 от 28.11.2012г  

в упи ХVІІ. „За ИВС“,кв.29, с.Юндола, община Велинград 

Възложител Марин Михайлов Мариновски 

Адрес:Велинград, ул.“Владая“№2 

Обект“Едноетажна вилна сграда“-североизточно петно, ЗП=56 кв.м. 

 

 

2013г. 
№1 от 29.05.2013г. 

В  упи І.”Стопански двор” на с.Кръстава, община Велинград 

Възложител: Реджеп Решид  Кундьов 

Адрес:с.Кръстава, ул.”Леската”№1, община Велинград, област Пазарджик 

Обект”Дърводелска работилница за разбичване на объл дървен материал и 

БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ- преустройство”, ЗП=265,00 кв.м. 

Пета категория 

Стр.надзор ЕТ”ВЕКТОР-инж.Петко Сечков”-Пазарджик 

 

2014г. 
Акт за узаконяване №1/30.12.2014г. 

Обект:”Двуетажна пристройка към съществуваща сграда- 

1- ви етаж-разширение зала Кафи-аперитив, 

2- ри етаж-за жилищни нужди”, ЗП=26,50кв.м, РЗП=59,0кв.м. 

в упиVI.-608,1158 кв.48 по плана на гр.Сърница 

Пета категория,  

Възложител:Симеон Ваклинов Семерджиев-Сърница, ул.”Хр.Ботев”№23А 

 по Молба вх.№032-02-1440/25.11.2013г по &127 ал.3 от ЗУТ след Решение 

№267/31.07.2014г на ОбС-Велинград и Заповед№1181/2014г на Кмет  

 

2015г. 
Акт за узаконяване №1 от 11.11.2015г 

Обект:Жилищна сграда-близнак, ЗП=178,0кв.м. 

В упиXXII.-916 кв.65 на с.Драгиново 

Възложител: Сузана Ахмедова Дуева, с.Драгиново, ул.”Надежда”№8 

По Молба вх.№032-39-16/14.01.2004г. в сроковете на &184 ал.2 ЗУТ 

След Решение №5/13.02.2002г на ОбС-Велинград и Заповед №775/15.08.2002г на 

Кмет 

 


