ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
2016 г.
№
по
ред
1.

№ на р - е за
строеж, дата
№1/11.03.2016 г.

2.

№2/20.05.2016 Г.

3.

№3/21.06.2016 г.

4.

№4/21.06.2016 г.

5.

№5/21.06.2016 г.

6.

№6/29.06.2016 г.

7.

№7/05.07.2016 г.

8.

№8/12.09.2016 г.

9.

№9/12.09.2016 г.

10.

№10/19.09.2016 г.

обект

ПИ/ УПИ

ква
рта
л
-

нас.място

собственик

с.Мадан

„ИВАНЕЛИА” ООД

Денис Съботинов
Миленов
Църква храм
„Св.Николай”

„Къща за гости-регионален
селскостопански
демонстрациот
Нен център и огради”
„Автомивка”

ПИ
931003
УПИ ХІІ

24

с.Лехчево

„Реконструкция, основен
ремонт, възстановяване и
обзавеждане на църква
„Св.Николай” и
благоустрояване на
прилежащия терен”
„Реконструкция, основен
ремонт, възстановяване и
обзавеждане на църква
„Св.Димитър” и
благоустрояване на
прилежащия терен”
„Реконструкция, основен
ремонт, възстановяване и
обзавеждане на църква
„Възнесение господне” и
благоустрояване на
прилежащия терен”
Водопроводно захранване
на ПИ 109082 за обект
„Кравеферма за отглеждане
на 1000 бр.крави и тяхното
поголовие”
„Магазин за промишлени
стоки”
„Подмяна на водопроводни
клонове в гр.Бойчиновци”
„Рехабилитация и
реконструкция на уличната
мрежа в община
Бойчиновци”

ХІ

25

с.Владимирово

ХVІІІ

19

С.Охрид

Църква храм
„Св.Димитър”

І

37

С.Громшин

Църква храм
„Възнесение
господне”

С.Лехчево

„Агро КП”
с.Градешница

С.Мърчево

ТПК „Мир”,
с.Мърчево
Община
Бойчиновци
Община
Бойчиновци

„Рехабилитация и
реконструкция на
съществуващ общински път”
MON 041/ІІІ-101
Бойчиновци-Мърчево/ Портитовци – Бели брег –
Кобиляк, от км.0+000 до
км.2+301.97

ІХ

54

Гр.Бойчиновци
Гр.Бойчиновци
С.Владимирово
С.Мадан
С.Громшин
С.Лехчево
Гр.Бойчиновци
С.Мърчево
С.Портитовци
С.Бели брег
С.Кобиляк

Община
Бойчиновци

11.

№11/19.09.2016 г.

„Рехабилитация и
реконструкция на
общинската пътна мрежа в
община Бойчиновци”

12.

№12/29.09.2016 г.

13.

№13/29.09.2016 г.

14.

№14/29.09.2016 г.

15.

№15/29.09.2016 г.

16.

№16/29.09.2016 г.

17.

№17/29.09.2016 г.

18.

№18/29.09.2016 г.

19.

№19/04.11.2016 г.

„Ремонт и реконструкция,
обзавеждане и оборудване
на Народно читалище
„Светлина-1934”-с.Ерден
„Ремонт и реконструкция,
обзавеждане и оборудване
на Народно читалище
„Развитие-1911”-с.Лехчево
„Ремонт и реконструкция,
обзавеждане и оборудване
на Народно читалище „Гоцо
Николов-1962” с.Мадан
„Ремонт и реконструкция,
обзавеждане и оборудване
на Народно читалище
„Просвета-1934” с.Мърчево
„Ремонт и реконструкция,
обзавеждане и оборудване
на Народно читалище „Нов
Живот-1900” с.Владимирово
„Ремонт и реконструкция,
обзавеждане и оборудване
на Народно читалище
„Светлина-1929” с.Громшин
„Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване
на общинска образувателна
инфраструктура – СОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”,
с.Лехчево”
„Магазин за хранителни
стоки”

20.

№20/18.11.2016 г.

21.

№21/18.11.2016 г.

22.

№22/02.12.2016 г.

23.

№23/22.12.2016 г.

„БКТП 2х630 кVа 20/0,4 КV и
външни кабелни линии 20
КV”
„Складова база за
съхранение на зърно”
„Складово стопанство за
съхранение на зърнени
култури”
„Автокомплекс с
бензиностанция, сервиз,
автомивка, търговски обект
и огради”

Х-234

29

/БойчиновциМърчево/
-Бойчиновци,
кв.”Огоста;
Мърчево-Габровница;
/КриводолБойчиновци/
-Охрид
С.Ерден

ХХІ-576

20

С.Лехчево

І-310

50

С.Мадан

ХІІ-415

36

С.Мърчево

VІ-706

6

С.Владимирово

ІV-228

4

С.Громшин

VІІ-929

80

С.Лехчево

ІІ

35

С.Охрид

ПИ
952026

С.Владимирово

ПИ
952026
ПИ
916012

С.Владимирово

ПИ
931002

С.Мадан

С.Лехчево

Община
Бойчиновци

Народно
читалище
„Светлина-1934”с.Ерден
Народно
читалище
„Развитие-1911”с.Лехчево
Народно
читалище „Гоцо
Николов-1962”
с.Мадан
Народно
читалище
„Просвета-1934”
с.Мърчево
Народно
читалище „Нов
Живот-1900”
с.Владимирово
Народно
читалище
„Светлина-1929”
с.Громшин
Община
Бойчиновци

Наталия Начова
Александрова и
Бисер Генадиев
Александров
„ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ”
ЕООД, гр.Пловдив
„ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ”
ЕООД, гр.Пловдив
ЕТ „ Йорик-Иван
Цеков”, с.Лехчево
„ПИВЕЛ” ЕООД,
с.Мадан

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
2017 г.
№
по
ред
1.

№ на р - е за
строеж, дата
№1/13.03.2017 г.

2.

№2/11.04.2017 Г.

3.

№3/09.05.2017 г.

4.

№4/31.05.2017 г.

5.

№5/31.05.2017 г.

6.

№6/05.06.2017 г.

7.

№7/05.06.2017 г.

8.

№8/10.07.2017 г.

9.

№9/13.07.2017 г.

10.

№10/28.07.2017 г.

11.

№11/03.08.2017 г.

12.

№12/01.09.2017 г.

обект

ПИ/ УПИ

ква
рта
л
-

нас.място

собственик

с.Владимирово

„АДЛ-ЛЮТА” ООД,
с.Владимирово

-

с.Владимирово

50

гр. Бойчиновци

СД „ВОЙНОВ И СИЕ”
гр.Монтана
Драган Трайков
Михайлов
,, Мобилтел „ ЕАД

„Модулно оборудване за
сочен зелен фураж тип
„Fodder Solutions”, марка
“TrevoMat”, модел
GD84/3000S”
„Лагуна за съхранение на
течна торова маса”
,,Плътна ограда”

ПИ
921164

,,Преустройство на
съществуваща базова
станция с честотен обхват
900-2100 МНz MON 0018. AЛехчево”
,,Преустройство на
съществуваща базова
станция с честотен обхват
900-2100 МНz MON 0006. AБойчиновци”
,, Водопроводно захранване
с трасе УПИ III, УПИ V, кв. 67,
с. Ерден и улица от ОТ 186
до ОТ 190, улица от ОТ 190
през 191 до ОТ 192, общ.
Бойчиновци за обект:
,,Спортен комплекс”
,, Спортен комплекс”Подобект 1: Футболно
игрище;
Подобект 2: Съблекалня №1
и Съблекалня №2;
Подобект 3: Басейн, WC и
душ кабини;
Подобект 4: Външно ел.
захранване
,, Лятна кухня”

ПИ
000249

-

с. Лехчево

XII

27

гр. Бойчиновци
кв. ,,Огоста”

,, Мобилтел „ ЕАД

II,III,V

67

с. Ерден

Милан Каменов
Йосифов
,,Кариана” ЕООД

II

68

с. Ерден

Милан Каменов
Йосифов

XI-945

57

гр. Бойчиновци

,, Магазин за хранителни
стоки”
,, Плътна ограда”

XIV-715

6

с. Владимирово

VIII-601

19

с. Владимирово

,,Модулна трошачнопресевна инсталация с
подпорна стена”
,,Базова станция №5593 с
честотен обхват 900 MHz”

ПИ
000103

-

гр. Бойчиновци

ПИ
000635

-

З-ще- село Мадан

ПИ
952008
XI-340

Илиян Тодоров
Димитров
Борислава Иванова
Крумова
Сашо Иванов
Трифонов
,,ТБМ-2000” ЕООД
,,Теленор България”
ЕАД

13.

№13/07.09.2017 г.

,,Подземно
електрозахранване 20 kV и
БКТП 630 kVA до 800 kVA в
ПИ №000103”

ПИ
000080;
ПИ
000256;
ПИ
000103
ПИ
927017

-

З-ще гр. Бойчиновци

14.

Заповед от
05.10.2017 г. към
Разрешение за
строеж
№14/22.10.2015 г.

15.

№14/05.10.2017 г.

За обект: ,,Реконструкция и
модернизация на стопански
сгради с монтаж на
съоръжения за преработка и
съхранение на селскостоп.
Продукция и строит. на нови
сгради” с подобекти: ,,Стоп.
сграда №3”, ,,Стоп. сграда
№4”, ,,Автомоб. везна”,
,,Лаборатория”,
,,Администрация” и ,,БКТП”
,,Еднофамилна жилищна
сграда”

16.

№15/31.10.2017 г.

17.

18.

,,ТБМ-2000” ЕООД

-

З-ще село Мадан

I -348

8

село Ерден

,,Реконструкция и
модернизация на мрежа НН
с ИУП и изнасяне на
ел.табла, електромери и
часовници от ТП-1”

По
второсте
пенни
улици

-

село Мърчево

,,ЧЕЗ Разпределение
България” ЕАД

№16/31.10.2017 г

,,Реконструкция и
модернизация на мрежа НН
с ИУП и изнасяне на
ел.табла, електромери и
часовници от ТП-2”

По
второсте
пенни
улици

-

село Мърчево

,,ЧЕЗ Разпределение
България” ЕАД

Заповед от
09.11.2017 г. към
Разрешение за
строеж
№21/18.11.2016 г.

,,Складова база за
съхранение на зърно”етапно строителство
I етап- ,,Административнобитова сграда”, ,,Склад за
зърно 1”, ,,Склад за зърно
2”, ,,Ремонт и преустройство
на същ. хале в склад за
семена”, ,,Автокантар”,
,,Лаборатория”
II етап - ,,Ремонтна
работилница”, ,,Навес за
селскостопанска техника”
III етап- ,,Силозно
стопанство с площадкови
мрежи”

ПИ
952026

-

З-ще с.
Владимирово

,,Гулянска земя”
ЕООД

,,Пивел” ЕООД

Камелия Василева
Петкова

