Регистър на разрешенията за строеж издадени през 2019 г.
№
по
ред
1

№ и дата на
имота на РС

№ и на имота и
квартала

Местонахождение

Строеж

Възложител

Забележка

2

3

4

5

6

7

1.

№1/10.01.2019г

УПИ Х-987, кв.61

По ПР на гр.Кресна,
Ул.”Ягода”
гр.Кресна,
ул.”Македония” №102

„Частна жилищна сграда”

2.

№2/29.01.2019г.

УПИ І-819, 820,
кв.48

3.

№3/31.01.2019г.

4.

№4/22.03.2019г.

5.

№5/22.03.2019г.

6.

№6/22.04.2019г.

7.

№7/22.04.2019г.

8.

№8/07.05.2019г.

Мариана Григорова Синанска

„Преустройство и промяна на
предназначението на „Бар-кафе” в
„Игрална зала” – І етаж

„Агроинвест ЕМД” ЕООД ,
гр.Благоевград, ул.”Иларион
Макриополски” №1

ПИ 005001,
м.”Завоя”

З-ще гр.Кресна

община Кресна

УПИ 005187,
м.”Затоката”
ул.”Ягода” (о.т.9293) и
ул.”Огражден”
(о.т.86-88)
ул.”Разколска”
(о.т.1-165),
ул.”Влахинска”
(о.т.11-18),
ул.”Теменуга”
(о.т.191-193),
ул.”Рила” (о.т.189190) и ул.”Пейо
Яворов” (о.т.1334)
ул.”Малешевска”
(о.т.274-284) и
ул.”Моравска”
(о.т.81-285)
УПИ ІІ-17, кв.16

З-ще на гр.Кресна

„Укрепване на речен бряг на
р.Струма чрез възстановяване на
подпорна стена с дължина L = 145м”
„Оранжерии”

„Енергоремонт Кресна” АД,
гр.Кресна, ул.”Промишлена” №8
Община Кресна

По ПР на гр.Кресна

„Реконструкция на ул. .”Ягода”
(о.т.92-93) и ул.”Огражден” (о.т.8688)”

По ПР на гр.Кресна

„Благоустрояване на улици в
гр.Кресна”

община Кресна

По ПР на гр.Кресна

„Благоустрояване на улици в
гр.Кресна”

община Кресна

По ПР на с.Стара Кресна

„Фотоволтаична инсталация за
производство но енергия с

Велин К.Петров, Лидия Петрова и
„Сива вода” ЕООД, гр.Благоевград
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инсталирана мощност до 30 кW”
„Склад за негорими материали”
„Ограда с Н до 2,20м”

9.
10.

№9/10.05.2019г.
№10/13.05.2019г.

УПИ І-214, кв.21,
УПи VІ-188,кв.19

По ПР на с.Сливница
По ПР на с.Горна
Брезница

11.

№11/10.06.2019г.

УПИ VІІ-878,кв.49

По ПР на гр.Кресна,
ул.”Олимпия”

12.

№12/10.06.2019г.

УПИ VІІ-012011,
кв.59

По ПР на с.Горна
Брезница

13.

№13/11.06.2019г.

УПИ ІІ-57, 58, кв.6

По ПР на с.Стара Кресна

„Монтаж на фотоволтаична
инсталация с мощност за
производство на ел.енергия 30 кW”

14.

№14/11.06.2019г.

З-ще на с.Горна Брезница

„Пълносистемно рибовъдно
стопанство за 80т. риба”

15.

№15/20.06.2019г.

УПИ 000879,
м.”Големите
явори”
УПИХХІV, кв.57

Димитър Ст.Грънчаров, Боян
Ст.Грънчаров, Победа Д.Цветкова,
Йордан Д.Цветков и „Алекс 2011Грънчаров” ЕООД - Благоевград
„Ванико-2015” ООД, с.Полена,
община Симитли

„Ограда с Н до 2,20м”

Невена Кр.Стоянова

16.

№16./21.06.2019г.

По ПР на гр.Кресна,
ул.”Вардар”
З-ще с.Ощава, с.Влахи и
с.Стара Кресна

„Основен ремонт на горски пътища в
община Кресна”

Община Кресна

17.

№17/21.06.2019г.
№18/24.06.2019г.

19.

№19/27.06.2019г.

УПИХVІІІ-122, кв.20 По ПР на с.Сливница

„Изграждане на водоизточник за
борба с пожарите”
„Преустройство на приемнопредавателна станция №2062”
„Ограда с Н до 2,20м”

Община Кресна

18.

Общински горски
пътища №000265,
000160-з-ще
с.Ощава, №000479,
000598, 000168- зще с.Влахи,
№00084, 000141,
000224, 000230,
000003 и 000004 зще с.Ст.Кресна
ПИ 000223, отдел
З-ще с.Стара Кресна
„37 к”
ПИ 000299
З-ще гр.Кресна

„Преустройство на част от
съществуваща жилищна сграда МЖ в
„Земеделска аптека””
„Монтаж на фотоволтаична
инсталация с мощност за
производство на ел.енергия 30 кW”

ЕТ „Гига Парк”-с.Махалата
Люба К.Георгиева, Кирил
Ив.Георгиев, Антоанета Ив.
Ханджийска
Юлия В.Педева, гр.София,
ж.к.”Банишора"
Ирина П.Зарицка

ИАГ-София и „Теленор България”
ЕАД-София
Община Кресна и Димитър Мицов

Регистър на разрешенията за строеж издадени през 2019 г.
20.

№20/31.07.2019г.

21.

№21/31.07.2019г.

22.

№22/31.07.2019г.

23.

№23/11.09.2019г.

24.

№24/25.09.2019г.

25.

№25/25.09.2019г.

26.

№26/25.09.2019г.

27.

№27/06.11.2019г.

28.

№28/08.11.2019г.

29.

№29/21.11.2019г.

Горски път
№000075, отдел
308 „в”
Горски път
№000742, отдел
239 „н”
Горски път
№000980, отдел
370 „2”
УПИ V-259, кв.15

М.”Врътката”, з-ще
гр.Кресна

„Траен горски път”

ЮЗДП-Благоевград

М.”Сарачевото”, з-ще
с.Влахи

„Траен горски път”

ЮЗДП-Благоевград

М.”Ивищник”, з-ще
с.Горна Брезница

„Траен горски път”

ЮЗДП-Благоевград

По ПР на с.Горна
Брезница

„Съни Арт Дизайн” ЕООД, с.Горна
Брезница

ПИ 000780,
подотдел 239 „н ”
ПИ 000076,
подотдел 308 „в ”
ПИ 000702,
подотдел 370 „б ”
УПИ І-214, кв.21

М.”Сарачевото”, з-ще
с.Влахи
М.”Врътката”, з-ще
гр.Кресна
М.”Ивищник”, з-ще
с.Горна Брезница
По ПР на с.Сливница

„Преустройство на съществуваща
жилищна сграда от 2МЖ в „Къща за
гости””
„Изграждане на водоизточник за
борба с пожарите”
„Изграждане на водоизточник за
борба с пожарите”
„Изграждане на водоизточник за
борба с пожарите”
„Монтаж на фотоволтаична
инсталация с мощност за
производство на ел.енергия 30 кW”

ПИ1034,
ул.”Македония”
до о.т.186ул.”Промишлена”
до о.т.202,
ул.”Струма” от
о.т.202 до о.т.120,
УПИ І, кв.63 и УПИ
VІІ-181, кв.22
ПИ 021063

По ПР на гр.Кресна

„Проектиране и изграждане на
комуникационна свързаност
посредством ЕЕСМ за общинските
администрации на територията на
Южна България, община Кресна”

Община Кресна и ДАЕУ

М.”Ридо” з-ще с.Стара
Кресна

„GSM/UMTS приемо-предавателна
станция „Стара Кресна” BLG
0092.А000”

„А1 България” ЕАД - София

ЮЗДП-Благоевград
ЮЗДП-Благоевград
ЮЗДП-Благоевград
ЕТ „Гига Парк-Стиляна Гигова” –
с.Махалата

