РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2019Г. РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

№ и дата на
разрешението за
строеж

Р.С.№01/03.01.2019г.

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.№4703/18.12.2018г.

„Външно ел. захранване за
бензиностанция в ПИ43.14”- I
категория (чл.137,ал.1, т.1, б.Б ЗУТ)

ПИ043014 в землището на с.Ценово,
общ.Ценово, обл. Русе - стопански
двор

"ВЕДИМА"ООД - гр.Русе,
ул."Люлин планина"1, вх.Д,
ет.8, бл."Родопи",
представлявана от Управител
Румен Стоянов Радев гр.Ловеч, ул."Бяло море"214,
вх.Бет.5, ап.14

Приет с комплексен доклад
за съответствие № 02-380 /
14.12.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
18.01.2019г.

ПИ 000139 В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.Караманово, община Ценово,
област Русе

1. ОБЩИНА ЦЕНОВО, с.Ценово,
община Ценово, обл.Русе,
ул."Цар Освободител"66
БУЛСТАТ 000530671,
представлявана от д-р Петър
Петров, кмет на Община
Ценово.
2.
"БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ"ЕАД - гр.София,
ул."Цариградско шосе"115а,
предтавлявана от
Изпълнителен директор Атанас
Добрев

Приет с комплексен доклад
за съответствие № КБ - 65 /
16.12.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
18.01.2019г.

Преустройство на базова станция
за глас и/или данни на "БТК„ ЕАД
VT 5052 Karamanovo TVR - III
категория - (чл.137,ал.1, т.3, Б.З ЗУТ)

Р.С.№02/03.01.2019г.

Вх.№4792/21.12.2018г.

Р.С.№03/03.01.2018г.

Вх.№16/03.01.2019г.

„Допълващо застрояване селскостопански постройки за
ПИ 045013 в землището на с.Ценово,
отглеждане на домашни животни общ.Ценово, обл.Русе - овцеферма
овце" - VI категория строеж (чл.137,
ал.1, т.6 - ЗУТ)

Р.С.№04/24.01.2019г.

Вх.№256/22.01.2019г.

„"Ремонт и аварийно укрепване на
сграда на ЕМЕЦ с.Ценово" - V
категория строеж(чл.137,ал.1, т.5,
б.А - ЗУТ)

УПИ XII-370, кв.36 по плана на
с.Ценово, община Ценово, област
Русе, ул."Цар Освободител"

Р.С.№05/07.02.2019г.

Вх.№410/31.01.2019г.

„Постройка на допълващо
застрояване - лятна кухня" - VI
категория строеж (чл.137,ал.1, т.6
във вр.с чл.147, ал.1, т.1 и ал.2 ЗУТ)

УПИ I-760, кв.74 по плана на
с.Ценово, община Ценово, област
Русе, ул."Вела Пеева"18

Р.С.№06/14.02.2019г.

Вх.№477/06.02.2019г.

„Плътна ограда към югозападна и
югоизточна улични регулации“ - V
категория строеж (чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ)

Р.С.№07/14.02.2019г.

Вх.№530/11.03.2019г.

Р.С.№08/14.03.2019г.

АТАНАС БОРИСЛАВОВ
КАРАЛАШЕВ от с.Ценово,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Васил Левски"5

Приет и одобрен от общинска
Разрешението за
администрация на община строеж влиза в сила на
Ценово
18.01.2019г.

ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА
ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА в
БЪЛГАРИЯ - със седалище
гр.София, ул."Г.С.Раковски"86

Разгледан и приет на
Разрешението за
общински експертен съвет, с строеж влиза в сила на
Протокол №15/06.12.2018г.
11.02.2019г.

РИЧЪРД УИЛСОН от Обединено
Приет и одобрен от общинска
Разрешението за
кралство Великобритания и
администрация на община строеж влиза в сила на
Северна Ирландия
Ценово
25.02.201г.
(гр.Хилингдон)

УПИ XXVIII-391, кв.36, с.Ценово,
общ.Ценово, обл.Русе, ул."Никола
Обретенов"10

1.ДЕНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНОВ от с.Ценово, общ.
Ценово, обл.Русе,
ул."Н.Обретенов"10;
2.ПРЕСЛАВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНОВ от с.Ценово,
общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Н.Обретенов"10

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №1, по Протокол
№1/07.02.2019г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
05.03.2019г.

„Промяна предназначение на
съществуващо помещение /лятна
кухня/ в млекосъбирателен пункт”V категория троеж (чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ)

УПИ I-232, кв.13 по плана на
с.Белцов, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Витоша"14

ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ БОРИСОВ
от с.Белцов, общ.Ценово,
облРусе, ул."Воден"14

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №2, по Протокол
№1/07.02.2019г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
05.03.2019г.

Вх.№799/06.03.2019г.

„Надстройка от един етаж на
съществуваща сграда" - V категория
(чл.10,ал.1, т.1 - Наредба №1
от30.07.2003г.)

УПИ VIII, кв.28, по плана на
с.Новград, общ.Ценово, обл.Русе,
ул."Възраждане"6

РУШЕН ФАИКОВ ЮСЕИНОВ от
гр.София, ул."Метковец"9

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №1, по Протокол
№14/29.11.2018г.

Разрешението за
строеж влиза в сила на
01.04.2019г.

Р.С.№09/09.05.2019г.

Вх.№1448/24.04.2019г.

„Стопанска постройка със
УПИ VII-377, кв.38 по регулационен
селскостопанско предназначение”план на с.Белцов, общ.Ценово,
VI категория (чл.137, ал.1,т.6 - ЗУТ)
обл.Русе

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА
Приет и одобрен от общинска
Рзрешението за
ГЕОРГИЕВА - гр.Бяла, общ.Бяла,
администрация на община строеж влиза в сила на
обл.Русе, ул."Иларион
Ценово
27.05.2019г.
Драгостинов"59

Р.С.№10/09.05.2019г.

Вх.№1448/24.04.2019г.

„Стопанска постройка със
селскостопанско предназначение”VI категория (чл.137, ал.1,т.6 - ЗУТ)

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА
Приет и одобрен от общинска
Рзрешението за
ГЕОРГИЕВА - гр.Бяла, общ.Бяла,
администрация на община строеж влиза в сила на
обл.Русе, ул."Иларион
Ценово
27.05.2019г.
Драгостинов"59

Вх.№1621/09.05.2019г.

„Основен ремонт на първи етаж и УПИ II-420, кв.32 по регулационен и
покрив на обществено-обслужваща
кадастрален план на с.Долна
сграда”- V категория (чл.137,
Студена, общ.Ценово, обл.Русе,
ал.1,т.5, б.А - ЗУТ)
ул."Хан Аспарух"

Р.С.№11/09.05.2019г.

УПИ VI-376, кв.38 по регулационен
план на с.Белцов, общ.Ценово,
обл.Русе

Р.С.№12/16.05.2019г.

Вх.№1726/15.05.2019г.

„Рехабилитация на ул."Етър”- IV
категория (чл.137, ал.1,т.4, б.А ЗУТ)

Р.С.№13/16.05.2019г.

Вх.№1728/15.05.2019г.

„Рехабилитация на ул."Хаджи
Димитър”- IV категория (чл.137,
ал.1,т.4, б.А - ЗУТ)

улица "Хаджи Димитър" в с.Новград,
община Ценово, област Русе

Р.С.№14/16.05.2019г.

Вх.№1730/15.05.2019г.

„Рехабилитация на ул."Стефан
Караджа”- IV категория (чл.137,
ал.1,т.4, б.А - ЗУТ)

улица "Стефан Караджа" в с.Новград,
община Ценово, област Русе

Р.С.№15/
Р.С.№16/

улица "Етър" в с.Новград, община
Ценово, област 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.
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.

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Протокол №3/09.05.2019г.

Рзрешението за
строеж влиза в сила на
27.05.2019г.

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №1, по Протокол
№4/14.05.2019г.

Рзрешението за
строеж влиза в сила на
03.06.2019г.

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №2, по Протокол
№4/14.05.2019г.

Рзрешението за
строеж влиза в сила на
03.06.2019г.

Разгледан и приет на
общински експертен съвет,
Решение №3, по Протокол
№4/14.05.2019г.

Рзрешението за
строеж влиза в сила на
03.06.2019г.

