
Приложение № 2 
                                                                                                                                                  Към Отчета по Решение № 434             

                                                                                                                                                                             от Протокол № 36/21.04.2022 г. на 
Об.С Козлодуй 

 
 
         Р Е Г И С Т Ъ Р 
 

На извършените сделки за Учредяване право на прокарване 
за времето от 01.01.2021 год. до 31.03.2022 г. 

 
 

 
 

   
 

   

 №  
по 
ред 

Наименование № на одобрен 
проект 

Вид 
разпоредителна 

сделка 

Сума в лв.  
без ДДС 

             № на 
договор/заповед 

Предприемач 

1 2 3 4 5 6 7 
1 „ Външно ел. захранване 

с кабел 1 kV на сграда 
със смесено 

предназначение: 
жилищни апартаменти и 
игрална зала за хазартни 
игри с автомати и бар в 

УПИ V - 120, п. и. 
37798.512.120, кв. 100 – 

ул. „Васил Коларов“ 
№ 10 

1/13.01.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

безвъзмездно Дог. 
№4/10.02.2021 

 

„ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД 



2 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Цар Симеон 
Велики" № 3 

5/02.02.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

42.00 лв. 
 

Дог. 
№5/04.03.2021 

 

Б.И. Марков 

3 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Враца" № 5 

3/02.02.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

14.00 лв. 
 

Дог. 
№6/17.03.2021 

 

М.Ц. Кръстева 

4 „ Външно ел. захранване 
с кабел 1 kV на сграда 

със смесено 
предназначение: 

жилищни апартаменти и 
игрална зала за хазартни 
игри с автомати и бар в 

УПИ V - 120, п. и. 
37798.512.120, кв. 100 – 

ул. „Васил Коларов“ 
№ 10 

1/13.01.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

безвъзмездно Анекс 
№7/29.03.2021 г. 

към Дог. 
№4/10.02.2021 

 

„ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД 

5 „Топлоснабдяване на 
магазин за хранителни 

стоки, гр. Козлодуй, п.и. 
37798.501.84, УПИ 

XXV, кв. 259” 

19/31.03.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

21.00 лв. Дог. 
№8/14.04.2021 

 

„ЕМКО 2009” 
ЕООД 



6 „Разширяване на 
топлопреносната мрежа 
на гр. Козлодуй по ул. 
„Варна“, ул. „Търново“ 

и ул. „Бургас“ 

27/12.05.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

безвъзмездно Дог. 
№9/28.05.2021 

 

„АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД 

7 
 

 

 

 

 

„Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда, гр. Козлодуй, 

ул."Освободител" № 28“ 

 

32/06.07.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

110.60 лв. Дог. 
№10/03.08.2021 

 

В.В. Алексова и 
С.В. Отева 

8 „Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда, гр. Козлодуй, 

ул."Цар Симеон 
Велики" № 22” 

39/03.08.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

235.90 лв. Дог. 
№11/27.09.2021 

 

В.И. Томова 

9 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Враца" № 10 

44/08.09.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

21.00 лв. Дог. 
№12/01.10.2021 

 

А.Ц. Асенов 



10 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Враца" № 13 

 
46/17.09.2021 

Учредяване 
право на 
прокарване 

21.00 лв. Дог. 
№13/01.10.2021 

 

Г.С. Каменов 

11 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 
ул. „Митко Палаузов" 

№ 2 

43/08.09.2021 Учредяване 
право на 
прокарване 

179.90 лв. Дог. 
№14/05.10.2021 

 

Д.Б. Митев 

12 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Освободител" 
№ 69 

58/17.09.2021 Учредяване 
право на 
прокарване 

336.00 лв. Дог. 
№15/18.10.2021 

 

Д.Ц. Руневски 

13 „ Външно ел. захранване 
с кабел 1 kV на 

търговски обект – 
хранителен магазин в 

УПИ XXV – за 
обществено обслужване, 

търговия, услуги, 
обществено хранене и 

хотелиерство в п.и. 
37798.501.84, кв.250 по 
плана на гр. Козлодуй 

48/17.09.2021 Учредяване 
право на 
прокарване 

безвъзмездно Дог. 
№16/18.10.2021 

 

„ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД 



14 „Кабел  20 kV, нов 
БКТП до 1х800 

kVА/20/0,4 kV в п. и. 
37798.505.409 и външно 
ел. захранване с кабели 

1 kV на хотел и 
обслужващи 

помещения, зала за 
събития и обслужващи 

помещения в п.и. 
37798.505.409 /ул. 

Крайречна/“ 

51/29.09.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

безвъзмездно Дог. 
№17/04.11.2021 

 

„ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД 

15 „Изграждане на 
канализация за 

свързване на отпадни 
води от сграда РМ към 

градската 
канализационна мрежа – 

Козлодуй“ 

59/27.10.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

259.00 лв. Дог. 
№18/23.11.2021 

 

„АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД 

16 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Прилеп" 
№ 10 

60/02.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

120.40 лв. Дог. 
№19/23.11.2021 

 

В.С. Найденов 

17 "Топлоснабдяване на 
жилищна сграда вх. А и 

вх. Б " гр. Козлодуй, 
УПИ V, кв. 255, п.и. с 

ид. 37798.501.175 
 

61/02.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

540.40 лв. Дог. 
№20/23.11.2021 

 

„Корект“ ООД 



18 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Враца" 
№ 7 В 

62/02.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

7.00 лв. Дог. 
№21/23.11.2021 

 

С.И. Нинов 

19 „Трафопост и жилищен 
комплекс – сгради „А“; 
„Б“ и „В“ с подобекти. 
Етап 2 – Трафопост. 
Подобект : „Нова 
бетонова комплектна 
трансформаторна 
подстанция до 1х800 
kVA 20/0,40 kV (БКТП 
1х800 kVA 20/0,40 kV) с 
тр-р 630 kVA“. 

 

64/09.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

875.22 лв. Дог. 
№22/03.12.2021 

 

„СЕКЮРИТИ 
БАНК“ ООД 

20 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 
ул. „Митко Палаузов"  

№ 3а 

71/23.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

120.40 лв. Дог. 
№23/03.12.2021 

 

Д.С. Мюстеджеб 

21 "Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда " гр. Козлодуй, 

ул. „Враца"  
№ 19А 

69/23.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

14.00 лв. Дог. 
№18/15.12.2021 

 

Ю.П. Лазаров и 
М.Т. Лазарова 



22 „Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда”, гр. Козлодуй, 
ул. „Митко Палаузов” 

№ 3 

70/23.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

47.60 лв. Дог. 
№24/16.12.2021 

 

С.Б. Стаменов; А.С. 
Стаменов и Р.С. 

Стаменова 

23 „Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда”, гр. Козлодуй, 
ул. „София“  № 19А 

69/23.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

- Анекс 
№25/17.12.2021 

Ю.П. Лазаров и 
М.Т. Лазарова 

    
 

2022 г. 

   

24 Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда”, гр. Козлодуй, 

ул. „Враца“  № 9 

45/08.09.2021 г. Учредяване 
право на 

прокарване 

5.60 лв 
/Сумата е 

заплатена на 
14.01.2022 г./ 

Дог. 
№11/18.01.2022 

 

Ц.А. Ивова 

25 „Изграждане на оптични 
и симетрични кабелни 
трасета между обекти  
на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД на територията на 
гр. Козлодуй 

12/26.02.2021 г. Учредяване 
право на 

прокарване и 
изграждане на 

сондаж 

14 069.50 лв. 
/Сумата е 

заплатена на 
20.01.2022 г./ 

Дог. 
№18/25.01.2022 

 
 

„АЕЦ Козлодуй“ 
ЕАД 



26 „Трафопост и жилищен 
комплекс – сгради „А“; 
„Б“ и „В“ с подобекти. 

Етап 2 – Трафопост. 
Подобект : „Нова 

бетонова комплектна 
трансформаторна 

подстанция до 1х800 
kVA 20/0,40 kV (БКТП 

1х800 kVA 20/0,40 kV) с 
тр-р 630 kVA“. 

 64/09.11.2021 

64/09.11.2021 Учредяване 
право на 

прокарване 

-                  Анекс 
№36/02.02.2022 

„СЕКЮРИТИ 
БАНК“ ООД 

27 Топлоснабдяване на 
еднофамилна жилищна 
сграда”, гр. Козлодуй, 

ул. „София“  № 23 

1/18.01.2022 Учредяване 
право на 

прокарване 

7.00 лв. 
 /Сумата е 

заплатена на 
07.02.2022 г./ 

Дог. 
№39/07.02.2022 

 

З. К. Фан 

28 Външно ел. захранване 
за  обект „Търговска 
сграда с магазини за 

промишлени стоки“ в 
п.и. 37798.501.356, ул. 
„Симеон Русков“, гр. 

Козлодуй 

9/16.03.2022 Учредяване 
право на 

прокарване 

431.40 лв. 
/Сумата е 

заплатена на 
23.03.2022 г./ 

Дог. 
№99/23.03.2022 

 

„Кожухарски“ООД 

 



  

УПП:  17 478.92 лв. без 
ДДС  

Изготвил: 
 Ирена Борисова, 
гл. експерт „Общинска 
собственост“ 
 

     

 


