Регистър на удостоверения за въвеждане в експлотация на строежи в Община Кресна - 2019г.
№ и дата на
удостоверение
или отказ

Входящ номер на
Строеж (наименование,
Местонахождение
искане за
височина, етажност, РЗП, брой
регистрация
посетители, брой работни
места)

Възложител
(физическо лице трите имена,
юридическо лице представлявано от)

№1/25.01.2019г. 94-0059/21.01.2019г.

Еднофамилна жилищна сграда с.Горна Брезница,
с Н до 10м
УПИ VІІ-012011,
кв.59

Ирина Петровна
Зарицка

№2/22.02.2019г. 94-00-202/
21.02.2019г.

Сграда за варене на ракия

УПИ VІ-1109, кв.69
по ПР на гр.Кресна

Евгени Андреев
Куртишев

№3/15.03.2019г. 30-00-75
/13.03.2019г

Преустройство и промяна
предназначението на "Баркафе" в "Игрална зала"

кр.Кресна, УПИ І819, 820, кв.48

"Агроинвест ЕМД"
ЕООД-Благоевград

№4/ 27.06.2019г. 30-00221/21.06.2019г.

Открит склад за негорими
материали

УПИ І-214, кв.21 по
ПР на с.Сливница

№5/16.09.2019г. 94-00Преустройство на част от
УПИ VІІ-878, кв.49
1905/03.09.2019г. съществуваща жилищна сграда по ПР на гр.Кресна
МЖ в "Земеделска аптека"

Лице управляващо
Обработил преписката
СН (свидетелство за служител, упълномощен от
оправомощаване)
органа, издал РС (име,
фамилия, длъжност
арх.Росен Чанков

ЕТ "Гига ПаркСтиляна Гигова"с.Махалата

Димитър Стефанов
Симончев технически
ръководител
Благой Атанасов
Стоименов технически
ръководител
Благой Атанасов
Стоименов технически
ръководител
"Гига-консулт" ЕООД
- инж.Атанаска
Гигова

Юлия Василева
Педева

инж.Михаил
Атанасов Божанин

арх.Росен Чанков

арх.Росен Чанков

арх.Росен Чанков

арх.Росен Чанков

№6/11.12.2019г. 30-00432/05.12.2019г.

Благоустрояване на улици в
ул."Отец Паисий"
гр.Кресна-ул."Малешевска" и (о.т.140-145) "Моравска", заключващи кв.77 гр.Кресна
по ПР на кв.76, 77 и 78,
гр.Кресна: І-ви етап на
строителство "Монтаж на
бордюри, основа от трошен
камък 40см, изграждане на
дъждоприемни отоци и
полагане на неплътен
асфалтобетон (биндер) с
дебелина 6см и дължина на
ул."Малешевска"-302,80м и
ул."Моравска" - 293м"

община Кресна

"Арси Инвест" ЕООД- арх.Росен Чанков
гр.Сандански
инж.Иван Аргиров

№7/11.12.2019г. 30-00431/05.12.2019г.

Реконструкция и изграждане ул."Малешевска" и община Кресна
на тротоарни настилки и
ул."Моравска"улични платна на част от
гр.Кресна
уличната мрежа на гр.Креснаул."Отец Паисий" (о.т.138-145)
и ул."Влахински езера" (о.т.148140): І-ви етап на строителство
"Основа от трошен камък
40см, изграждане на
дъждоприемни отоци и
полагане на неплътен
асфалтобетон (биндер) с
дебелина 6см на ул."Отец
Паисий" (о.т.140-145) с
дължина 207,38м"

"Арси Инвест" ЕООД- арх.Росен Чанков
гр.Сандански
инж.Иван Аргиров

№8/11.12.2019г. 30-00433/05.12.2019г.

Реконструкция и изграждане
на тротоарни настилки и
улични платна на част от
уличната мрежа на гр.Креснаул."Люти връх", ул."Даме
Груев", ул."Огражден" и
ул."Пирински бор": І-ви етап на
строителство "Монтаж на
бордюри, основа от трошен
камък 40см, изграждане на
дъждоприемни отоци и
полагане на неплътен
асфалтобетон (биндер) с
дебелина 6см на ул."Люти
връх" (о.т.79-83) с дължина
120,45м, ул."Даме Груев"
(о.т.83-84) с дължина 58,76м,
ул."Огражден" (о.т.81-86) с
дължина 88,50м и
ул."Пирински бор" (о.т.147192) с дължина 169,50м"

ул."Даме Груев",
община Кресна
ул."Люти връх",
ул."Огражден" и
ул."Пирински бор"гр.Кресна

"Арси Инвест" ЕООД- арх.Росен Чанков
гр.Сандански
инж.Иван Аргиров

