
№ на 

разрешение за 

поставяне и 

дата на 

издаване

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
АДРЕС НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ИЗДАДЕНА ОТ: ОБЕКТ

схема по чл.57 от 

ЗУТ в/у скица №

СРОК НА 

РАЗРЕШЕНИЕТО
ЗАБЕЛЕЖКА

1/ 27.04.2021г.  
"НИКИПЛАСТ-М" 

ООД 

ул."Марин Попов" 

116

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

Рекламно-информационен елемент –тип Билборд с визия „НИКИПЛАСТ-М 

СЕВЛИЕВО – СКЛАДОВА БАЗА“ – 1 брой - двустранен, с размери 4,00 х 3,00 

м, всяка от страните с площ 12,00 кв.м., обща площ 24 кв.м., монтиран в 

зелената площ на ул.“Стефан Пешев“, вдясно преди пресечката за 

складовата база на НИКИПЛАСТ-М.

197/ 23.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

53/ 23.04.2021г

2/ 12.05.2021г.
„ЕЛЕКТРО ГРУП 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

гр.Севлиево, 

ул.“Хаджи 

Димитър“ № 21.

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

Рекламно-информационен елемент –тип светлодиоден екран „LED 

ДИСПЛЕЙ“ за излъчване на видео материали с визия „СТРИЙТ МЕДИА“ – 1 

брой едностранно с обща площ 7,37 кв.м., монтирано в зелената площ зад 

втората кашпа пред блок № 22 на ул.“Стефан Пешев“.

216/ 12.05.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

55/ 07.05.2021г

03/ 12.05.2021г. 
„ДВЕ ПЛЮС ДВЕ“ 

ЕООД 

 гр.Севлиево, 

ул.“Райко 

Даскалов“ № 15, 

ет.1, ап.2.

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „ УДОБНИЯТ ДВЕ ПЛЮС 

ДВЕ МАГАЗИН“, монтирана върху пилон на улично осветление на ул.“ 

Никола Петков“ и пресечка към ж.к.“Митко Палаузов“, срещу ул.“Марин 

Попов“ № 38 с размери 1.10м/ 0.80м.

131/ 12.05.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

57/ 11.05.2021г

04/ 12.05.2021г. 
„ДВЕ ПЛЮС ДВЕ“ 

ЕООД 

 гр.Севлиево, 

ул.“Райко 

Даскалов“ № 15, 

ет.1, ап.2.

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „ УДОБНИЯТ ДВЕ ПЛЮС 

ДВЕ МАГАЗИН“, монтирана върху пилон на улично осветление на ул.“ 

Никола Петков“ и пресечка към ж.к.“Митко Палаузов“, срещу Хлебозавода 

с размери 1.10м/ 0.80м.

218/ 12.05.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

57/ 11.05.2021г

05/ 12.05.2021г.  
„ДВЕ ПЛЮС ДВЕ“ 

ЕООД 

 гр.Севлиево, 

ул.“Райко 

Даскалов“ № 15, 

ет.1, ап.2.

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „ УДОБНИЯТ ДВЕ ПЛЮС 

ДВЕ МАГАЗИН“, монтирана върху пилон на улично осветление в ж.к.“Митко 

Палаузов“ до блок № 14 с размери 0.80м/ 0.60м.

220/ 12.05.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

57/ 11.05.2021г

06/ 12.05.2021г.  
„ДВЕ ПЛЮС ДВЕ“ 

ЕООД 

 гр.Севлиево, 

ул.“Райко 

Даскалов“ № 15, 

ет.1, ап.2.

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „ УДОБНИЯТ ДВЕ ПЛЮС 

ДВЕ МАГАЗИН“, монтирана върху пилон на улично осветление в ж.к.“Митко 

Палаузов“ до супермаркет „Рай“ с размери 0.80м/ 0.60м.

219/ 12.05.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

57/ 11.05.2021г

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ /РИЕ/ 2021 год.



07/ 02.06.2021г.  
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“ монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Васил Левски“ преди 

кръстовището с ул.“Стефан Пешев“, изпълнена от метална конструкция с 

размери 1200/830 мм.

155/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

08/ 02.06.2021г.  
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“ монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Стефан Пешев“, срещу сградата 

на Районен съд, изпълнена от метална конструкция с размери 1200/830 мм.

152/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

09/ 02.06.2021г. 
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“ монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Росица“, преди кръстовището с 

ул.“Опълченска“, изпълнена от метална конструкция с размери 1200/830 

мм.

156/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

10/ 02.06.2021г.  
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“ монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Васил Левски“, от с. Крушево на 

пресечката с ул.“Дедерица“, изпълнена от метална конструкция с размери 

1200/830 мм.

147А/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

11/ 02.06.2021г. 
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“ монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Никола Петков“ – след 

кръстовището с ул.“Стефан Пешев“ изпълнена от метална конструкция с 

размери 1200/830 мм.

158/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

12/ 02.06.2021г.  
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“  монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Стефан Пешев“, преди кръговото 

с ул.“Никола Петков“, изпълнена от метална конструкция с размери 

1200/830 мм.

160/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

13/ 02.06.2021г.  
„АТУМ РЕКЛАМИ“ 

ООД

гр.Пловдив, р-н 

„Северен“, 

ул.“Брезовско 

шосе“ № 176Б

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА с визия „Kaufland“ монтирана 

върху пилон на улично осветление на ул.“Никола Петков“ – преди 

кръстовището с ул.“Стара планина“, изпълнена от метална конструкция с 

размери 1200/830 мм.

159/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

60/ 21.05.2021г

14/ 02.06.2021г.  
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление отдясно по ул.“Васил Левски“ преди кръстовището с 

ул.“Иван К.Устабашиев“, изпълнена от метална носеща конструкция с 

размери 700х1000 мм.

40/ 21.01.2020г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

15/ 02.06.2021г.  
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL”  върху пилон за 

улично осветление отдясно по ул.“Стефан Пешев“ срещу Районен съд гр. 

Севлиево, изпълнена от метална носеща конструкция с размери 700х1000 

мм.

157/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г



16/ 02.06.2021г. 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL”  върху пилон за 

улично осветление отдясно по ул.“Опълченска“ преди кръстовището с 

ул.“Росица“, изпълнена от метална носеща конструкция с размери 

700х1000 мм.

150/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

17/ 02.06.2021г. 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление на ул.“Марин Попов“ отдясно преди кръстовището с ул. 

„Никола Петков“, изпълнена от метална носеща конструкция с размери 

700х1000 мм.

149/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

18/ 02.06.2021г 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление отляво на ул.“Марин Попов“ след кръстовището с 

ул.“Александър Верешчагин“, изпълнена от метална носеща конструкция с 

размери 700х1000 мм.

148/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

19/ 02.06.2021г. 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление отдясно по ул.“Стефан Пешев“ срещу пресечката с 

ул.“Бузлуджа“, изпълнена от метална носеща конструкция с размери 

700х1000 мм.

155/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

20/ 02.06.2021г
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление по ул.“Стефан Пешев“  отдясно до магазин БИЛЛА  

изпълнена от метална носеща конструкция с размери 700х1000 мм.

154/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

21/ 02.06.2021г. 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление отдясно по ул.“Никола Петков“ № 24, изпълнена от 

метална носеща конструкция с размери 700х1000 мм.

33/ 21.01.2020г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

22/ 02.06.2021г. 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление по ул.“Стара планина“ преди кръстовището с 

ул.“Н.Д.Петков“, изпълнена от метална носеща конструкция с размери 

700х1000 мм.

34/ 21.01.2020г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

23/ 02.06.2021г. 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление по ул.“Стефан Пешев“ при влизане в града от посока 

гр.София  преди бензиностанцията, изпълнена от метална носеща 

конструкция с размери 700х1000 мм.

31/ 21.01.2020г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г



24/ 02.06.2021г 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL”  върху пилон за 

улично осветление отляво по ул.“Стефан Пешев“ преди МБАЛ „Стойчо 

Христов“, изпълнена от метална носеща конструкция с размери 700х1000 

мм.

32/ 21.01.2020г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

25/ 02.06.2021г
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД ЕНД КО“ КД

с.Равно поле,  

Община Елин 

Пелин, ул.“Трети 

март“ № 1

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА С ВИЗИЯ “LIDL” върху пилон за 

улично осветление по ул.“Марин Попов“ от страна на подстанцията, на 

изхода на града за гр. Габрово, изпълнена от метална носеща конструкция с 

размери 700х1000 мм.

151/ 05.04.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

52/ 22.04.2021г

26/ 27.07.2021г. 
ЗП СТЕФАН ЕМИЛОВ 

ИВАНОВ

с.Идилево, Община 

Севлиево, 

ул.“Седма“ № 19

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

Рекламно-информационен елемент – тип „Информационно-указателна 

табела“, с визия „Изкупува и арендова ниви, ливади, пасища. Най-високи 

цени Земеделски производител Стефан Емилов Иванов, тел. 0886136099“ с 

размери 1,20/0,70м. – едностранна -1 брой, изпълнение от бял плексиглас. 

РИЕ е разположена върху ограда на УПИ I-обществено обслужване, кв.25 по 

плана на с.Идилево, Община Севлиево.

174/ 05.04.2016г

5 години от 

датата на 

издаване 

Договор № ОС-

78/ 23.07.2021г

27/ 11.08.2021г. „ЗОНА ДОМ“ ООД

гр.София, 

общ.София, р-н 

Витоша, п.к.1618, 

ул. „Симеон Радев“ 

№ 53

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ: 2 броя ФИРМЕНИ НАДПИСИ 

„NANI”, разположени върху южната фасада на жилищна сграда, с 

идентификатор 65927.501.5180.1, гр. Севлиево, пл.“Свобода“ № 8

137/ 26.03.2021г

5 години от 

датата на 

издаване 

28/ 17.11.2021г  
„ТЕХНО-НИК 2016“ 

ЕООД

област Габрово, 

гр.Севлиево, 

ул.“Петко Р. 

Славейков“ № 15

От главен архитект – 

арх. Пламен Пенев

„Информационно-указателна табела“, с визия „Техномаркет“ върху пилон 

за улично осветление с размери 0,80/0,60м. – едностранна, изпълнена с 

метална конструкция. Долната страна на табелата да бъде на 4,20 м. от 

нивото на тротоара.                                                                                 РИЕ в първа 

зона на гр. Севлиево – 3 броя, едностранни: 

а/ на ул.“Стефан Пешев“ № 20 пред читалище „Развитие“; 

б/ на ул.“Стефан Пешев“ № 70; 

в/ на ул.“ Васил Левски“ № 4;

 РИЕ в трета зона на гр. Севлиево – 5 броя, едностранни:

а/ на ул.“Марин Попов“ № 59 – вход от гр.Габрово; 

б/ на ул.“Никола Петков“ – преди кръстовището с ул.“Стара планина“;

в/ на ул.“Стара планина“ – преди кръстовището с ул.“Никола Петков“ – вход 

от с.Сенник;

г/ на ул.“Стефан Пешев“ пред ПГМСС „Марин Попов“ – вход от гр.София; 

д/ на ул.“Великотърновско шосе“ на моста над р.Росица – вход от 

с.Богатово;

5 години от 

датата на 

издаване 

ОС-103 от 

01.10.2021 г. 


