
УТ - 01 - 03

Строеж                            

Възложител Лице, 
упражняващо 

строителен надзор

Обработил преписката, 
служител упълномощен 

от органа, издал 
разрешението за строеж

Забележка

  (наименование, височина, етажност, 
РЗП, брой посетители, брой работни 

места)

(Физ.лице - три имена, 
юридическо лице, 

представлявано от …..)

(свидетелство за 
оправомощаване 
№…/…. г. лиценз 

№…/…. г)

(име, фамилия, длъжност)

1 2 3 4 5 6 7 8

1/28.03.2018 г. 3188-12/22.03.2018

"Обществено-обслужващи 
сгради /офиси и магазини/, 

етапно строителство" - първи 
етап-"Магазин №1 за 

промишлени стоки"; втори 
етап-"Магазин №2 за 

промишлени стоки"; трети 
етап-"Студио №3"; четвърти 

етап-"Магазин №4 за 
промишлени стоки" и пети 

етап-"Магазин №5 за 
промишлени стоки"

УПИ I, кв. 152, гр. 
Стражица

ПОЛИКСЕНА 
ИВАНОВА ПАВЛОВА 

и РУМЕН 
СТЕФАНОВ ПАВЛОВ

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"

Р Е Г И С Т Ъ Р
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

ПРЕЗ 2018 г.

№ и дата на 
удостоверение 

или отказ

Вх.№ на искане 
за регистрация

Мастонахождение



УТ - 01 - 03

Строеж                            

Възложител Лице, 
упражняващо 

строителен надзор

Обработил преписката, 
служител упълномощен 

от органа, издал 
разрешението за строеж

Забележка

  (наименование, височина, етажност, 
РЗП, брой посетители, брой работни 

места)

(Физ.лице - три имена, 
юридическо лице, 

представлявано от …..)

(свидетелство за 
оправомощаване 
№…/…. г. лиценз 

№…/…. г)

(име, фамилия, длъжност)

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 1/31.01.2017 7377/31.01.2017

"Инженеринг - проектиране и 
изпълнение на СМР във 
връзка с националната 
програма за енергийна 

ефективност на 
многофамилните сгради на 

територията на Община 
Стражица, сграда с адм. 

адрес ул."Стадиона" № 1, 3, 5 
и 7" - ІV /четвърта/ категория

УПИ ІІ, кв. 69, гр. 
Стражица

ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА и СС 

"СТАДИОНА"

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"

№2/28.02.2017 632/28.02.2017
"Жилищна сграда" - V /пета/ 

категория
УПИ ХІ-458, кв. 33, 

с. Камен
КИРИЛ МИХАЙЛОВ 

АЛЕКСАНДРОВ
Р. Иванова - Ст.експерт 

"Строителство"

Р Е Г И С Т Ъ Р
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

ПРЕЗ 2017 г.

№ и дата на 
удостоверение 

или отказ

Вх.№ на искане 
за регистрация

Мастонахождение



№3/21.03.2017 6794/16.03.2017 
"Авторемонтна работилница и 

гаражи" - V /пета/ категория
УПИ ХVІІ, кв. 170, 

гр. Стражица
"ПЕТКОВ-ЛЕС" 

ЕООД
Р. Иванова - Ст.експерт 

"Строителство"

№4/21.03.2017 7271/16.03.2017

"Сграда за битови нужди, 
офиси и склад върху 

съществуващи основи" V 
/пета/ категория

УПИ ХVІІ, кв. 170, 
гр. Стражица

"ПЕТКОВ-ЛЕС" 
ЕООД

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"

№5/04.04.2017 7344/04.04.2017
"Реконструкция на 

обществена тоалетна" - V 
/пета/ категория

УПИ ІІ, кв. 163, гр. 
Стражица

ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА 

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"

№6/22.08.2017 6959/22.08.2017

"Инженеринг - проектиране и 
изпълнение на СМР във 
връзка с националната 
програма за енергийна 

ефективност на 
многофамилните сгради на 

територията на Община 
Стражица, сграда с адм. 

адрес ул."Михаил Друмев" № 
23, 25, 27, 29, 31" - ІV 
/четвърта/ категория

УПИ І-986, кв. 102, 
гр. Стражица

ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА и СС 

"СВЕТЛИНА"

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"

№7/13.10.2017 3799/12.10.2017

"Основен ремонт на горски 
път "Бряговица-Брестчетата", 
на територията на ДГС Горна 

Оряховица, Община 
Стражица"

Землище с. 
Бряговица и с. Ц. 

Извор

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛ
НО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ДП 
ТП ДГС ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"



№8/16.11.2017 7933/16.11.2017

"Промяна предназначението 
на обособени сгради от "Дом 

за деца с умствена 
изостаналост", ЕТАП І - 

"Промяна предназначението 
на едноетажна стопанска 

постройка в "Дневен ц-р за 
деца и младежи с 

увреждания""

УПИ І, кв. 20 ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА

Р. Иванова - Ст.експерт 
"Строителство"
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