ОБЩИНА МАДЖАРОВО. ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
2017 г.
№

№ на РС

Дата на издаване

Възложител

Строеж

Местонахождение

1

1

08.02. 2017г.

Алятин Мехмед Шекир

2

2

13.02.2017г.

Община Маджарово

3

3

13.02.2017г.

Община Маджарово

4

4

13.02.2017г.

Община Маджарово

УПИ ХХХІ,
кв.4,с.Ръженово
Регулация на с.Долни
Главанак
Регулация на с.Долно
Съдиево
Регулация на
гр.Маджарово

5

5

13.02.2017г.

Община Маджарово

6

6

13.02.2017г.

Община Маджарово

«Реконструкция на съществуващ овчарник
и разширението към него»
Реконструкция и подмяна на част от
водопроводна мрежа в с.Д.Главанак
Реконструкция и подмяна на част от
водопроводна мрежа в с.Д.Съдиево
Реконструкция и подмяна на вътрешна
мрежа в гр.Маджарово,с.Бориславци,
с.Ефрем, с.Тополово, с.Горно
поле,с.Ръженово, с.Селска поляна и
с.Сеноклас- подобект « Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на
гр.Маджарово»
Реконструкция и подмяна на вътрешна
мрежа в гр.Маджарово, с.Бориславци,
с.Ефрем, с.Тополово, с.Горно
поле,с.Ръженово, с.Селска поляна и
с.Сеноклас- подобект « Реконструкция и
подмяна на вътрешна водопроводна мрежа
на с. Бориславци, Маджарово»
подобект « Ремонт и възстановяване на
пътна настилка в с. Бориславци
Реконструкция и подмяна на вътрешна
мрежа в гр.Маджарово,с.Бориславци,
с.Ефрем, с.Тополово, с.Горно поле,
с.Ръженово, с.Селска поляна и с.Сеноклас подобект « Реконструкция и подмяна на

Регулация на
с. Бориславци

Регулация на
с. Тополово

Димитър Атанасов
Маврев
Георги Станков Станков
Георги Димитров
Димитров
Ангел Димитров
Георгиев

вътрешна водопроводна мрежа на
с. Тополово»
подобект « Ремонт и възстановяване на
пътна настилка в с. Тополово»
Постройка за инвентар и отоплителни
материали
Еднофамилна жилищна сграда за сезонно
обитаване

7

7

08.03.2017г.

8

8

10.05.2017г.

9

9

10.05.2017г.

10

10

12.06.2017г. Заповед
за поправка на РС
№3/13.02.2017г.

Община Маджарово

«Реконструкция и подмяна на част от
водопроводна мрежа в с.Д.Съдиево»

11

11

12.06.2017г. Заповед
по чл.154 от ЗУТ към
РС/1/04.01.2016г.

ЕТ»Благовеста
Василиева»

12

12

09.08.2017г.

13

13

16.10.2017г.

Красимир Георгиев
Грудев
Община Маджарово

«Предприятие за месодобив,
месопреработване и производство на
стерилизирани месни и месо-зеленчукови
консерви от био телешко месо»
Временна постройка с обслужващо
предназначение - склад за инвентар
Реконструкция на разрушена подпорна
стена и водостоци на път НКV3110

14

14

25.10.2017г.

Община Маджарово

Реконструкция на улица в с.Златоустово
о.т.4-44.13-43-12 до о.т.45+34,05м

Регулация на
с.Златоустово

15

15

25.10.2017г.

Община Маджарово

Реконструкция на улица в с.Долно Съдиево
от о.т. 37-35-34.32.49.31.4-3-40 до о.т.2

Регулация на с.Долно
Съдиево

Навес за селскостопански инвентар

УПИ ІІ 9153, с.Ефрем
ПИ 062002 в
землището на
с.Бориславци
ПИ 000204 в
землището на
с.Бориславци
Регулация на с.Долно
Съдиево
УПИ І-9, кв.2 с.Горно
поле
УПИ ХІ, кв.16,
гр.Маджарово
Път НКV3110 /Разклон
с.Малко БряговоБориславци - с.Голяма
долина/

16

16

22.11.2017г.

17

17

29.11.2017г. Заповед
за поправка на РС
№14/09.12.2013г.

Електроразпределение
юг ЕАД -гр.Пловдив

«Мобилтел» ЕАД

Монтаж на 2 бр.НЦ и 1бр. КЦ и изтегляне
въздушна линия 1кVс усукани и изолирани
проводи за електрозахранване УПИ ІХ-207,
кв.23 по ПУП на гр.Маджарово, община
Маджарово

Улица с ос.т.125,
ос.т.99,ос.т.100 и
ос.т.101 по ПУП на
гр.Маджарово

„Преустройство на съществуваща базова
станция в базова станция с честотен обхват
900-2100МНz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД
№НКV0035.А001-”MADZHAROVO”

имот № 000015,
в землището на
с.Горно поле

