
Населено място
административен 

адрес

1

Изменение на КП и 

изменение на ПУП- ПР за 

УПИ V-28, кв.7а по плана 

на с.В. Левски, община 

Алфатар

с.Васил Левски, 

община Алфатар

Георги Жеков Георгиев и 

Маринка Жекова Дочева, 

наследници на Жеко 

Георгиев Пенев 0028/09.01.2019г. 01/09.01.2019г.

Заповед №РД- 

012А от 

09.01.2019г. за 

допускане 0120/29.01.2019г. 0113/16.01.2019г. 30.01.2019г. РД-058/30.01.2019г. 0239/30.01.2019г. Протокол от 14.02.2019г. Иванка Ангелова

2

КПИИ- ИПУП-ПЗ за УПИ 

І-3277, кв.155, Стоп. двор 

№3 гр.Алфатар, 

представляващ ПИ 

№00415.503.3277 по КККР 

на гр.Алфатар и 

инвестиционен проект за 

обект:"Промяна на 

предназначението на 

съществуваща 

селскостопанска сграда в 

дървообработващо 

предприятие и складове за 

материали" гр.Алфатар

ул."Александър 

Стамболийски" 

№51

"Алфадом Дизайн" ЕООД 

с управител Нора 

Маринова Илиева 0027/09.01.2019г.

Предложение на 

Гл.архитект с рег. 

№044/09.01.2019г.

Заповед №РД-012 

от 09.01.2019г. за 

допускане

3

КПИИ- ИПУП-ПРЗ за 

УПИ І-366, кв.47, по плана 

на гр.Алфатар, 

представляващ ПИ 

№00415.502.366 по КККР 

на гр.Алфатар и 

инвестиционен проект за 

обект:"Обществено-

обслужваща сграда- 

магазини и офиси с 

обслужващ паркинг" гр.Алфатар ул."Олшанка"№51 Петър Милков Петров 0104/25.01.2019г.

Предложение на 

Гл.архитект с рег. 

№0191 от 

25.01.2019г.

Заповед №РД-039 

от 28.01.2019г. за 

допускане

4

Изменение на ПУП- ПР за 

УПИ ІІІ-547, ІV-547 и V-

547 в кв.65 по РП на 

гр.Алфатар, 

представляващ ПИ 

№00415.501.547 по КККР 

на гр.Алфатар гр.Алфатар

ул."Панайот Волов" 

№7

Николай Димитров 

Гаджев 0322/25.02.2019г. 03/27.02.2019г.

Заповед №РД-150 

от 28.02.2019г. за 

допускане

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ -2019 год.

вх. № и дата на 

заявлението за 

одобряване на 

№               

по ред

Местонахождение изх. № на 

предписанието на 

кмета

№ на заповед за 

одобряване на ПУП

Възражение срещу 

заповедта / Протокол

№ по кадастрален и рег. 

план
Възложител/ Собственик

изх. № на 

становището на 

гл.арх.

Възражение 

срещу 

обявлението / 

служител обработил 

преписката /име, 

фамилия, длъжност/ 

забележка

вх. № и дата на 

заявлението за 

изработване на 

изх. № на 

обявлението за 

заповедта

изх. № на 

обявлението за 

изработеия 


