РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2018Г. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

№ и дата на
разрешението за
строеж

Р.С.№01/18.01.2018г.

Р.С.№02/15.02.2018г.

Вх.№ на искане за издаване на
разрешението за строеж

Строеж и категория
(наименование, височина,
етажност, РЗП, брой работни
места)

Местоположение

Възложител (Физическо лицетри имена, юридическо лице,
представлявано от…)

Разрешението за строеж е
издадено въз основа на:

Разрешението е
влязло в сила на:

Вх.№205/18.01.2018г.

„Изграждане на нов скатен върху
съществуваща сграда - Д.Г."Баба
Тонка”в с.Ценово- IV категория
(чл.137,ал.1, т.4, б.Б - ЗУТ)

УПИ-I-375,кв.43 с.Ценово,
общ.Ценово, обл. Русе

ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово

Разгледан и приет от
общински експертен съвет Решение №1 по Протокол
№2/16.01.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
05.02.2018г.

Вх.№457/08.02.2018г.

„Допълващо застрояване стопанска постройка за
отглеждане на животни" в
с.Белцов, община Ценово, бласт
Русе - VI категория - (чл.137,ал.1,
т.6 ЗУТ)

УПИ I-232, кв.13, по плана на
с.Белцов, община Ценово, област
Русе, ул."Витоша'14

ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ БОРИСОВ
Приет и одобрен от
Разрешението за
- с.Белцов, община Ценово,
общинска администрация на строеж влиза в сила на
област Русе, ул."Воден"4
община Ценово
02.03.2018г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово

Вх.№594/18.02.2018г.

„Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи водопроводи в
По регулационен план на с.Ценово и
сЦеново I етап и с.Долна Студена II
с.Долна Студена, общ.Ценово,
етап, община Ценово, обл.Русе - III
обл.Русе - улична мрежа
категория (чл.6, ал.2, т.8 от
Наредба 1/30.07.2003г.)

Р.С.№04/15.03.2018г.

Вх.№841/14.03.2018г.

1. ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
„Базова станция с честотен обхват
ул."Цар Освободител"66
900MHz №RSE0022.A.001
УПИ IV-528, кв.116 по плана на
БУЛСТАТ 000530671,
Приет с комплексен доклад
Разрешението за
"Караманово", с.Караманово,
с.Караманово, община Ценово,
представлявана от д-р Петър за съответствие
№ строеж влиза в сила на
община Ценово - III категория
област Русе, ул."Маршал Толбухин"
Петров, кмет на Община
02-58 / 14.02.2018г.
30.03.2018г.
(чл.137,ал.1, т.3, б.З - ЗУТ)
Ценово.
2.
"МОБИЛТЕЛ"ЕАД - гр.София,
район "Илинден", ул."Кукуш"1

Р.С.№05/15.03.2018г.

Вх.№840/14.03.2018г.

„Базова станция с честотен обхват
900MHz №RSE0042.A.001
"Новград", с.Новград, община
Ценово - III категория (чл.137,ал.1,
т.3, б.З - ЗУТ)

УПИ I, кв.74 по плана на с.Новград,
община Ценово, област Русе,
ул."Балкан"38

1. ИВАН ПЕНЕВ АНДРЕЕВ с.Новград, община Ценово,
област Русе, ул."Балкан"38.
2. "МОБИЛТЕЛ"ЕАД - гр.София,
район "Илинден", ул."Кукуш"1

Р.С.№06/26.03.2018г.

Вх.№876/15.03.2018г.

„Навес към съществуваща
стопанска постройка“ с. Новград,
VI категория - (чл.137, ал.1, т.6 ЗУТ)

УПИ X, кв.28, с.Новград,
общ.Ценово, обл.Русе

ДАНИЕЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ "КОРИ 2006" ЕООД - ПЕНКА
ИВАНОВА - гр.Свищов,
общ.Свищов, обл.В.Търново,
ул."Симеон Ванков"6, вх.Д,
ет.2, ап.5

Р.С.№07/29.03.2018г.

Вх.№962/22.03.2018г.

„Стопанска постройка със
ПИ 035001, в землището на
ТИХОМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ Приет и одобрен от
Разрешението за
селскостопанско предназначение с.Джулюница, общ.Ценово, обл.Русе с. Джулюница, общ. Ценово,
общинска администрация на строеж влиза в сила на
за отглеждане на кози”- VI
,"стопански двор"– извън
обл. Русе, ул."Любен
община Ценово
13.04.2018г.
категория (чл.137, ал.1, т.6 - ЗУТ)
регулацията на населените места
Каравелов"6

Р.С.№08/29.03.2018г.

Вх.№1002/27.03.2018г.

„Навес за инвентар и техника в
имот 052002 от землището на
с.Кривина”община Ценово, област
Русе - V категория (чл.137,ал.1, т.5,
б.В - ЗУТ)

По КВС на с.Кривина, общ.Ценово,
обл.Русе, стопански двор" – извън
регулацията на населените места

"УСПЕХ"ООД - с.Кривина,
община Ценово, област Русе,
ул."Дунав"56, представлявано
от Управител - Любен Иванов
Игнатов

Р.С.№09/12.04.2018г.

Вх.№1167/11.04.2018г.

„Допълващо застрояване - навес
за стопанска продукция и
инвентар”- VI категория (чл.137,
ал.1,т.1 - ЗУТ)

УПИ II-875, кв.16 по регулационен
план на с.Ценово, общ.Ценово,
ул.“Кирил и Методий“

БОРИСЛАВ ЛАЗАРОВ ПОПОВ –
с.Ценово, общ.Ценово,
обл.Русе, ул.“Родопи“14

Р.С.№10/09.05.2018г.

Вх.№1467/03.05.2018г.

„Предприятие за прерааботка на
плодове" в това число локална
пречиствателна станция за
промишлени и битово фекални
отпадъчни води в с.Новград,
общ.Ценово,обл.Русе” - V
категория ( чл.137, ал.1, т.5, б.Б ЗУТ)

УПИ II-пп, кв.81 с.Новград,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул.“Възраждане“

"АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ" ООД гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе,
ул."Петко Д. Петков"6

Р.С.№11/23.05.2018г.

Вх.№1620/17.05.2018г.

„Плътна ограда по имотната
УПИ III-84, кв.36 по плана на с.Долна ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
Приет и одобрен от
Разрешението за
граница между УПИ III-84 и УПИ IIСтудена, общ. Ценово,обл. Русе,
- гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, общинска администрация на строеж влиза в сила на
82 в кв.36“ - VI категория (чл.137,
ул."Хан Аспарух"34
ул."Захари Стоянов"23
община Ценово
22.06.2018г.
ал.1, т.6 - ЗУТ)

Р.С.№12/07.06.2018г.

Вх.№1867/04.06.2018г.

„Дървен навес - допълващо
застрояване”- VI категория (чл.137,
ал.1, т.6 във вр. с чл.17, ал.1, т.1ЗУТ)

УПИ I-326, кв.31 по плана на
с.Ценово, общ.Ценово, обл.Русе,
ул.“Васил Левски“2

КАЛОЯН ВАСКОВ МЕТОДИЕВ с.Ценово,общ.Ценово,
обл.Русе, ул."Васил Левски"2

Приет и одобрен от
Разрешението за
общинска администрация на строеж влиза в сила на
община Ценово
22.06.2018г.

Р.С.№13/28.06.2018г.

Вх.№2134/21.06.2018г.

„Навес за складиране на
материали - допълващо
застрояване" - VI категория
(чл.137, ал.1, т.6 във вр. с чл.147,
ал.1, т.1 -ЗУТ)

УПИ III-501,502, кв.28 в с.Ценово,
общ.Ценово, бл.Русе, ул.“Цар
Освободдител“

Милен Васков Методиев с.Ценово, общ.Ценово,
обл.Русе, ул."Хан Крум"13

Приет и одобрен от
Разрешението за
общинска администрация на строеж влиза в сила на
община Ценово
16.07.2018г.

Р.С.№03/22.02.2018г.

Приет с комплексен доклад
за съответствие
№22/14.02.2018г.

Приет с комплексен доклад
за съответствие № 02-59 /
15.02.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
12.03.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
30.03.2018г.

Приет и одобрен от
Разрешението за
общинска администрация на строеж влиза в сила на
община Ценово
10.04.2018г.

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №2, по Протокол
№4/22.03.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
13.04.2018г.

Приет и одобрен от
Рзрешението за
общинска администрация на строеж влиза в сила на
община Ценово
29.03.2016г.

Приет с комплексен доклад
за съответствие № 674 /
02.05.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
25.05.2018г.

„Стопанска постройка за
селскостопанска продукция и
УПИ III-7, кв.49 в с.Белцов,
инвентар”- VI категория (чл.137,
общ.Ценово, обл.Русе
ал.1, т.6 във вр. с чл.147, ал.1, т.1 ЗУТ)
„Навес за/селскостопанска/
техника в имот №001006 в
ПИ 001006 от зелището на с.Белцов,
землището на с.Белцов,
община Ценово, област Русе
общ.Ценово, обл.Русе”- V
категория (чл.137,ал.1, т.5,б.В ЗУТ)

Р.С.№14/28.06.2018г.

Вх.№2254/28.06.2018г.

Р.С.№15/05.07.2018г.

Вх.№2058/14.06.2018г.

Р.С.№16/05.07.2018г.

Вх.№2323/02.07.2018г.

„Склад за материали - допълващо
застрояване”- V категория (чл.137,
ал.1, т.5, б.В - ЗУТ)

Р.С.№17/05.07.2018г.

Вх.№2331/03.07.2018г.

„Изграждане на нова спортна
УПИ I-385, кв.42, по регулационния
площадка на открито”- V категория
план на с.Долна
(чл.10, ал.1, т.6 - Наредба
Студена,общ.Ценово, обл.Русе
1/30.07.2003г.)
ул.“Хан Аспарух“

Р.С.№18/12.07.2018г.

Вх.№2415/05.07.2018г.

"Промяна предназначението на
същестуващо помещение във
фризьорски салон" - V категория
(чл.10, ал.1, т.4 - Наредба
1/30.07.2003г.)

Р.С.№19/02.08.2018г.

Вх.№2708/27.07.2018г.

"Основен ремонт на ул."Христо
Ботев" в с.Караманово" -IV
категория (чл.8, ал.1, т.2 - Наредба
1/30.07.2003г.)

Улица "Хрито Ботев" в
с.Караманово, община Ценово,
област Русе

Р.С.№20/02.08.2018г.

Вх.№2703/26.07.2018г.

"Пристройка към същетвуваща
жилищна сграда" - V категория
строеж (чл.137, ал.1, т.5, б.В - ЗУТ)

УПИ II-514, кв.38, по плана на
с.Ценово, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Дунав"13

Р.С.№21/30.08.2018г.

Вх.№3081/22.08.2018г.

"Двуетажна жилищна сграда" - V
категория строеж (чл.137, ал.1, т.5,
б.А - ЗУТ)

УПИ XIV-491, кв.11 по плана на
с.Ценово, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Хр.Смирненски"31

Р.С.№22/30.08.2018г.

"Основен ремонт на покрив и
текущ ремонт на съществуваща
обществно-обслужваща сграда" V категория строеж (чл.137, ал.1,
т.5, б.Г - ЗУТ)

УПИ V-220, кв.20 по плана на
с.Пиперково, община Ценово,
обл.Русе, ул."П.Р.Славейков"

Р.С.№23/11.10.2018г.

Вх.№3742/10.10.2018г.

"Мемориал на загиналите във
войните за освобождение и
национално обединение на
България" - IV категория строеж
(чл.8, ал.4 - Наредба
1/30.07.2003г.)

УПИ IV-196, кв.29 по плана на
с.Новград, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Възраждане"

Р.С.№24/11.10.2018г.

Вх.№3744/10.10.2018г.

"Паметна плоча на загиналите
жители на с.Беляново в
Балканската война и Първата и
Втора световни войни" - IV
категория строеж (чл.8, ал.4 Наредба 1/30.07.2003г.)

УПИ XI-127, кв.19 по плана на
с.Беляново, община Ценово,
обл.Русе - площад в центъра на село
Беляново

Р.С.№25/11.10.2018г.

Вх.№3755/11.10.2018г.

"Основен ремонт на стопанска
постройка със селскосстопанско
предназначение" - VI категория
строеж (чл.17, ал.1, т.6 - ЗУТ)

УПИ I-99, кв.47 по плана на
с.Новрад, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Рила"4

Р.С.№26/18.10.2018г.

Вх.№3688/08.10.2018г.

"Предверие/входно антре към
молитвен дом" - V категория
строеж (чл.10, ал.1, т.4 - Наредба
1/30.07.2003г.)

УПИ XIV-70, кв.4 по плана на
с.Ценово, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Кирил и Методий"48

Р.С.№27/01.11.2018г.

Вх.№3556/25.10.2018г.

"Постройка на допълващо
застрояване - лятна кухня" - VI
категория (чл.137, ал.1, т.6 - ЗУТ)

УПИ XIII-80, кв.9 по плана на
с.Ценово, общ. Ценово, обл.Русе,
ул."Христо Смирненски"25

УПИ VII-501 кв.38 с.Долна Студена,
общ.Ценово, обл.Русе, ул.“Хан
Аспарух“

РУМЕН МАРИНОВ РУСЕВ с.Белцов, община Ценово,
област Русе, ул."Георги
Иванов"14
"НАДЕЖДА 2008"ООД - Боян
Димитров Боянов, с.Белцов,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Ленин"6

Приет и одобрен от
Разрешението за
общинска администрация на строеж влиза в сила на
община Ценово
16.07.2018г.

Приет с комплексен доклад
за съответствие от
30.05.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
23.07.2018г.

Янита Петкова Николова

Разглеждан и приет от
Разрешенеитоза
общински експертен съвет с
строеж влиза в сила на
Решение №2, по Протокол
23.07.2018г.
№8/05.07.2018г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово

Разгледан и приет от
Разрешението за
общински експертен съвет с
строеж влиза в сила на
Решение №2, по Протокол
23.07.2018г.
№8/05.07.2018г.

Разгледан и приет от
УПИ III-194,кв.29 по регулационния КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ
Разрешението за
общински експертен съвет с
план на с.Новград, общ.Ценово,
от с.Новград, община Ценово,
строеж влиза в сила на
Решение №1, по Протокол
обл.Русе,ул."Възраждане"
област Русе ул."Дунав"2
30.07.2018г.
№8/05.07.2018г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово

Приет с комплексен доклад
за съответствие от
№116/24.07.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
20.08.2018г.

ВЕСКА ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА Приет с комплексен доклад
от с.Ценово,общ.Ценово,
за съответствие от
обл.Русе, ул."Дунав"13
№9/26.07.2018г.

Разрешенеито за
строеж влиза в сила на
20.08.2018г.

ДАМЯН ХУБАНОВ ДАНКОВ от
гр.Полски Тръмбеш,
обл.В.Търново,
ул."Хр.Козлев"24
ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово
ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово
ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово
1.НЕХАЙЛЕДИН АХМЕДОВ
РАМАДАНОВ от с.Новград,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Рила"4;
2.ГЮЛЕЙМАН АХМЕДОВА
ХОДЖООЛУ от с.Щръклево,
общ.Иваново, обл.Русе,
ул."Минзухар"9
ВАЛЕРИ ТОШЕВ МЕКОВ от
с.Ценово, общ.Ценово,
обл.Русе, ул."Никола
Обретенов"13
АНДРЕЙ РАДОСЛАВОВ
МИХАЙЛОВ от с.Ценово,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Христо Смирненски"25

Приет с комплексен доклад
за съответствие от
№33/08.08.2018г.

Разрешенеито за
строеж влиза в сила на
18.09.2018г.

Приет с комплексен доклад
за съответствие от
№134/23.08.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
18.09.2018г.

Разгледан и приет от
общински експертен съвет,
Решение №1, по Протокол
№11/04.10.2018г.

Разрешенеито за
строеж влиза в сила на
29.10.2018г.

Разгледан и приет от
общински експертен съвет,
Решение №2, по Протокол
№11/04.10.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
29.10.2018г.

Приет и одобрен от
Разрешението за
общинска администрация на строеж влиза в сила на
община Ценово
29.10.2018г.

Приет с комплексен доклад
за съответствие №4718/04.10.2018г.

Разрешенеито за
строеж влиза в сила на
05.11.2018г.

Разгледан и приет от
Разрешенеито за
общински експертен съвет, с строеж влиза в сила на
Протокол №12/04.10.2018г.
19.11.2018г.

Р.С.№28/13.12.2018г.

Вх.№4486/06.12.2018г.

"Промяна предназначение на
съществуващи помещения в скараУПИ XI-1006, кв.18 по плана на
МАРИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВ от
Разгледан и приет от
Разрешението за
бира, магазин за промишлени
с.Ценово, общ.Ценово,
общински експертен съвет, с строеж влиза в сила на
стоки, навес над лятна тераса и с.Ценово, община Ценово, обл.Русе,
ул."Кирил и Методий"
обл.Русе, ул."Родопи"16
Протокол №14/29.11.2018г.
28.12.2018г.
пристройка за тоалетна" - V
категория строеж (чл.137, ал.1, т.5,
б.А - ЗУТ)

Р.С.№29/13.12.2018г.

Вх.№4484/06.12.2018г.

"Реконструкция на склад за семена
в ЦЕХ за производство на пелети
от дъвесина и дъвесни отпадъци" V категория строеж (чл.137, ал.1,
т.5, б.Б - ЗУТ)

ПИ 043004 в землището на
с.Ценово, общ. Ценово, обл.Русе стопански двор

"НАУТИЛИУС"ООД - с.Ценово,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Опълченска"6,
представлявано от Управител
Невена Христова Николова

Приет с комплексен доклад
за съответствие
№65/03.12.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
28.12.2018г.

