
Населено място
административен 

адрес

1.

УПИ ІІІ-648, кв57 по РП на 

гр.Алфатар, ПИ с 

идентификатор 

№00415.501.648 по КККР 

на гр.Алфатар

гр.Алфатар
ул."христо 

Ботев" №3
3263/18.12.2018г. 01/15.01.2019г.

№8/24.10.2018г. 

Влязло в сила на 

08.11.2018г.

"Изграждане на 

външно ел. 

захранване на 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

психични 

разстройства"

Община 

Алфатар- 

представлявана 

от Янка 

Господинова- 

Кмет на 

общината

инж.Димитра 

Желева
Служебна

2.

УПИ І-1205, кв.99а по РП 

на гр.Алфатар, ПИ с 

идентификатор 

№00415.502.1506 по КККР 

на гр.Алфатар

гр.Алфатар
ул."Хан 

Аспарух" №79
0111/24.01.2019г. 02/24.01.2019г.

№2/09.05.2018г. 

Влязло в сила на 

23.05.2018г.

"Преустройство 

наGSM/UTMS 

базова станция  

SLS0003.А001 

"Аlfatar" в базова 

станция с 

честотен обхват 

900-2100 МНz на 

"А1 България" 

ЕАД

"А1 

България"ЕАД 

представлявано 

от Александър 

Димитров- изп. 

Директор

"Гарант ВВ" 

ООД 

представлявано 

от инж.В Янчев- 

управител

20 лв., кв. 

№61/24.01.20

19

3.

УПИ І-651, кв.57 по РП на 

гр.Алфатар, ПИ с 

идентификатор 

№00415.501.651 по КККР 

на гр.Алфатар

гр.Алфатар
ул."Йордан 

Петров" №15
0112/24.01.2019г. 03/24.01.2019г.

№3/09.05.2018г. 

Влязло в сила на 

23.05.2018г.

"Преустройство 

на базова станция  

SLS0063.А002 

"Krushaka" в 

базова станция с 

честотен обхват 

900 МНz на "А1 

България" ЕАД

"А1 

България"ЕАД 

представлявано 

от Александър 

Димитров- изп. 

Директор

"Гарант ВВ" 

ООД 

представлявано 

от инж.В Янчев- 

управител

20 лв., кв. 

№61/24.01.20

19

4.

УПИ XL-504, кв.158 по РП 

на гр.Алфатар, 

представляващ ПИ с 

идентификатор 

№00415.202.504 по КККР 

на гр.Алфатар

гр.Алфатар
Стопански 

двор №3
0113/24.01.2019г. 04/24.01.2019г.

№4/12.08.2015г. 

Влязло в сила на 

26.08.2015г.

"Проектиране на 

2бр. Краварника- 

сгради за 

сухостойни крави 

и юници" с под 

обекти:- Сграда 

за сухостойни 

крави 

ЗП=1315.86м2; -

Сграда за юници 

ЗП=581.40м2 

ЗП "Пламен 

Иванов 

Димитров"

инж.Слав 

Делчев Славов

20 лв., кв. 

№62/24.01.20

19

5.

УПИ І-647, кв.54 по РП на 

гр.-Алфатар, ПИ с 

идентификатор 

№00415.501.647 по КККР 

на гр.Алфатар

гр.Алфатар
ул."Христо 

Ботев" №2
05/29.01.2019г.

няма издадено 

РС

Сграда за 

образование с 

идентификатор 

00415.501.647

Община 

Алфатар

"Динс 

консулт"ООД с 

управител 

инж.Иванка 

Христова 

Димова Служебна

6.

ПИ с идентификатор № 

00415.173.5 по КККР на 

гр.Алфатар

гр.Алфатар 0222/12.02.2019г. 06/14.02.2019г.

№6/25.07.2018г. 

Влязло в сила на 

09.08.2018г.

Базова станция 

SLS0019.A002 

"Karakus" с 

честотен обхват 

900MHz на "А1 

България"ЕАД

"А1 

България"ЕАД 

представлявано 

от Александър 

Димитров- изп. 

Директор

"Гарант ВВ" 

ООД 

представлявано 

от инж.В Янчев- 

управител

20 лв., кв. 

№127/12.02.2

019

7.

ПИ с идентификатор № 

00415.173.5 по КККР на 

гр.Алфатар

гр.Алфатар 0615/01.03.2019г. 07/01.03.2019г.

№3/30.08.2017г. 

Влязло в сила на 

19.09.2017г.

"Базова станция 

№2731"

"Теленор 

България" ЕАД

Телеконтрол 

99" ЕООД с 

управител К. 

Канев 

20 лв.,с 

платежно 

№22999 от 

06.03.2019г.

  лице / фирма 

изготвило 

техническият 

  платена такса / 

квитанция № …

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ - 2019год.

№               

по ред

№ на имот по кадастрален и 

регулационен план

Местонахождение / 
вх. № на молбата /дата

рег. № на 

техническият 

паспорт

№…/дата на 

разрешението за 

строеж

строеж 

/наименование /

възложител :                                              

- физ. Лице - трите 

имена ;                       


