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ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ  2016  год. 

ОБЩИНА ЕЛХОВО 

№ на РС 
 

Наименование на строежа Адрес Възложител 

№ 1 от 

04.01.2016 

год. 

Основен ремонт покривна конструкция на МБАЛ 

„Св.Иван Рилски“ и Медицински център 1 

сгради с идентификатори 27382.500.157.1 и 

27382.500.157.2  в УПИ   І – за болница,  квартал   

17
А
 

гр. Елхово, ул. „ 

Чаталджа „ №6 

Община Елхово 

№ 2 от 

05.01.2016 

год. 

Гараж  в поземлен имот с идентификатор 

43459.501.681  –  УПИ  VІІІ681, кв.67 

 

 

с. Лесово, ул.“ Цар 

Асен“ 

 

Каръл  Анн  Хилтън и Колин  

Хилтън 

№ 3 от 

19.01.2016 

год. 

Приемо – предавателна станция за глас и / или 

данни на „ БТК „ ЕАД BS 3824 _ В 

           Първи етап  : GSM 

           Втори етап   :  UMTS 

в поземлен имот 198008 

 

землище с.Голям 

Дервент с ЕКАТТЕ 

15730, местност 

Леската 

„ БТК “ ЕАД, представлавано от 

Атанас Илиев Добрев 

№ 4 от 

02.02.2016 

год. 

Стопанска  постройка със селскостопанско 

предназначение   в  поземлен имот 000305 

УПИ  І305 
 
 с отреждане – за производствена, 

складова и търговска дейност –  отменено 

съгласно Заповед  № ДК-11-Я-001/22.02.2016 год.  

на Началник на  РО „НСК“ гр.Ямбол, влязла в 

сила след решение № 1610/ 08.02.2017 год. на 

ВАС на РБ 

землище с.Бояново, 

община Елхово 

„ Тремонд“ АД  гр.София, 

представлявано от Румен 

Александров Попов 

№ 5 от 

09.02.2016 

год. 

Къща  за  гости с кафе – аперитив,  спортно 

игрище и покрит паркинг 

УПИ III  6,2 – за туристическа и рекреационна 

дейност, кв.2 

с.Стройно, община 

Елхово 

Михаил  Русев  Стефанов 
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№ 6 от 

09.02.2016 

год. 

 

 

 

Улична канализация и канализационно отклонение 

до УПИ III 6,2 – за туристическа и рекреационна 

дейност,кв.2 

 

с. Стройно, община 

Елхово 

 

Община Елхово 

 

№ 7 от 

16.02.2016 

год 

Постройка на допълващото застрояване –  лятна 

кухня  в  УПИ  I64,66,67 , кв. 16 

 

с.Стройно, община 

Елхово 

Жанета  Стоянова  Атанасова 

№ 8 от 

08.03.2016 

год. 

Кабел 1кV и ЕТ за външно ел. захранване на „ 

Кравеферма“ в УПИ  I–205  , масив 70 

 

 

местност„Кьокери“ в 

землището на с.Изгрев 

 „ ЕВН България 

Електроразпределение”ЕАД,пр

едставлявано от   Роналд  

Брехелмахер 

 

 

№ 9 от 

08.03.2016 

год. 

 

Масивна ограда с максимална височина 2.20 м в 

поземлен имот с идентификатор 27382.500.1598,    

УПИ  II 1598,  квартал  129   към съседни: 

– ПИ 27382.500.1608 – с равни части в двата 

имота 

– ПИ 27382.500.1597 – изцяло разположена  

имота на възложителя 

 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Индже войвода” № 8 

 

 

Георги  Иванов  Димитров 

№ 10 от 

08.03.2016 

год. 

Масивна ограда с максимална височина 2.20 м, 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.2388 , УПИ  XV 2388  

квартал  56  към съседни ПИ 27382.500.2389  и ПИ 

27382.500.2387 

 

гр. Елхово,ул. 

„ Марица” № 44 

 

Стилияна  Демирева  Недева 
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№ 11 от 

10.03.2016 

год. 

 

Подобряване достъпа и благоустрояване на 

централната алея и прилежащото пространство на 

градски парк , ПИ с идентификатори 

27382.500.7211,27382.500.9633 и 27382.500.9624 

УПИ   І – за ПКО , квартал 5 

 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Община Елхово 

 

№ 12 от 

22.03.2016 

год. 

 

Жилищна  сграда  в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.4056,  УПИ  VІI ,   кв.   

178 

 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Лозенград ” №17 

 

 

Живко Василев Иванов 

№ 13 от 

22.03.2016 

год. 

Промяна предназначението на самостоятелен 

обект – младежки клуб с 

идентификатор27382.500.838.1.41 по КК на 

гр.Елхово  в  игрална зала  с кафе – аперитив, УПИ 

IV- за ЕЗ „ Яница“, кв.42 

 

 

гр.Елхово, 

ул.”Бялград” № 2А 

 

Димчо Василев Карасалиев 

№ 14 от 

22.03.2016 

год. 

Сградно водопроводно и канализационно 

отклонение  към ПИ с идентификатор 

27382.500.9811, УПИ XII 9741, кв.146  по 

трасе,пресичащо улица ПИ 27382.500.7153 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

Община Елхово 

№ 15 от 

29.03.2016 

год. 

Подмяна съоръжения в съществуваща 

бензиностанция и газстанция „ Терминал карт “в 

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9543 

,УПИ  ХIII – за бензиностанция и газстанция   

квартал   10б 

гр. Елхово, ул. 

„Александър 

Стамболийски” № 176 

 

Джи  Ен  Ей”  ЕООД 

,представлявано  от Атанас 

Христов Атанасов 
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№ 16 от 

19.04.2016 

год. 

 

Пристройка и надстройка на жилищна сграда   в 

ПИ  с идентификатор 27382.500.192  , УПИ  XVІ 

192,  квартал  19 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Марица” № 13 

 

 

Руси Славов Христов 

 

№ 17 от 

22.04.2016 

год. 

 

Второстепенна  постройка на допълващото 

застрояване – лятна кухня със ЗП  в  ПИ с 

идентификатор 27382.500.2273,    УПИ  XVIII 2273 , 

кв. 14 

 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Царибродска” № 44 

 

 

Симеон Митков Митев 

 

№ 18 от 

10.05.2016 

год. 

 

Преустройство с промяна предназначението на 

сграда – битова баня  в кафе-аперитив, стаи за 

настаняване и слънцезащитно съоръжение в УПИ 

VIII – за търговия, услуги и заведение за хранене,  

квартал  11 

 

 

с.Раздел,община 

Елхово 

 

Георги Иванов  Колев  и  

Милена Стоянова Колева 

№ 19 от 

31.05.2016 

год. 

Базова  станция  № 5076  на „ Теленор  България 

“ЕАД в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.1125 ,    УПИ ІІ 1125    квартал   17 А 

 

 

 

гр.Елхово, ул. „ 

Чаталджа“  № 2 

 

„ Теленор България " ЕАД, 

представлявано от Стайн – 

Ерик  Велан 

№ 20 от 

21.06.2016 

год. 

 

 

 

Масивна ограда с максимална височина 2.20 м в 

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9815 

–  УПИ  I 9815  квартал  129   към съседни ПИ 

27382.500.1600  и  ПИ 27382.500.1608 – с равни 

части в двата  имота 

гр. Елхово, ул. „ 

Индже войвода” 

 

 

 

Георги Иванов Димитров 
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№ 21 от 

21.06.2016 

год. 

Монтаж на инсталация за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници 

на покрива на съществуващ  навес  с  инсталирана  

мощност 10.08 кWр в УПИ  VІ358 – за 

фотоволтаична система и изложбена площ с 

басейн,   квартал   48 

с. Маломирово, общ. 

Елхово 

„ Румика  – 90“ ЕООД, 

представлявано от Румена 

Колева Орешкова 

№ 22 от 

28.06.2016 

год. 

Основен ремонт на общински път JAM 2030  

разклон  с.Жребино от км 0 + 000 до км 3 + 200 

 

– 

 

Община Елхово 

№ 23 от 

28.06.2016 

год. 

Основен ремонт на общински път JAM 2020 

разклон с.Кирилово от км  0 + 050 до км 2 + 050 

 

 

– 

Община Елхово 

№ 24 от 

28.06.2016 

год. 

Основен ремонт на общински път JAM 1021  

разклон с.Лесово от км 0 + 168 до км 1 + 368  с  

дължина на трасето 1.2 км, преминаващо през  

поземлени имоти  с  идентификатори   по  

кадастралната  карта на с.Лесово: 

– 43459.333.958, 43459.34.532 и 43459.501.767 

 

– 

Община Елхово 

№ 25 от 

28.06.2016 

год. 

Основен ремонт на общински път JAM 2091 с. 

Трънково от км 7 + 100 до км 14 + 000  с 

приблизителна дължина на трасето 6.9 км, 

преминаващо през  поземлени имоти с 

идентификатори: 

– по кадастралната карта на с. Трънково – 

73328.25.28, 73328.26.14, 73328.501.211, 

73328.16.29  и 73328.13.43 

– по кадастралната карта на гр. Елхово –  

27382.85.23, 27382.48.204, 27382.13.278  и 

27382.82.278 

 

 

– Община Елхово 
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№ 26 от 

28.06.2016 

год. 

Основен ремонт на общински път JAM 2025 

Славейково – Лалково от км  0 + 000 до км 10 + 

300   

 

– Община Елхово 

№ 27 от 

28.06.2016 

год. 

Жилищна сграда  в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9815  в УПИ  І9815    

квартал   129 

гр. Елхово, ул. „  

Индже войвода ” 

 

Георги Иванов Димитров 

№ 28 от 

28.06.2016 

год. 

Сградно водопроводно и канализационно 

отклонение към ПИ с идентификатор 

27382.500.1296  –  УПИ XV 500,1296 за автосервиз  и 

автомивка  кв.55 

гр.Елхово Община Елхово 

№ 29 от 

05.07.2016 

год. 

ВЛ 1кV и ЕТ за външно ел. захранване на „ 

Преместваемо съоръжение – павилион“ в ПИ с 

идентификатор 27382.500.9745, УПИ V за 

производствена и складова дейност в кв.146 , 

преминаваща по улица   с идентификатор  ПИ 

27382.500.9751 (о.т.603 – о.т.602) 

 

гр.Елхово „ ЕВН България 

Електроразпределение” ЕАД, 

представлявано от   Роналд  

Брехелмахер 

 

 

№ 30 от 

05.07.2016 

год. 

Сградно водопроводно   и канализационно 

отклонение към ПИ с идентификатор 

27382.500.9815 –  УПИ I 9815  кв.129 

по трасе, пресичащо улица „ Индже войвода“–  ПИ 

27382.500.7083 

 

гр.Елхово Община Елхово 

№ 31 от 

05.07.2016 

год. 

Разтоварище с рампа и зърнопочистваща машина“ 

в УПИ  VI – за складова база, гараж, работилница, 

бензиностанция, газстанция и кафе-аперитив,    

квартал 4   , ПИ 27382.500.6014  по кадастрална 

карта 

 

 

гр.Елхово ЕТ„Астро-Ян- Янко Георгиев“, 

представлявано  от   Янко 

Михов Георгиев 
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№ 32 от 

19.07.2016 

год. 

 

Детска площадка в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9730,  УПИ   IІІ – за 

рехабилитация и социална интеграция   квартал   

17а 

 

 

гр. Елхово 

 

 

Община Елхово 

№ 33  от 

26.07.2016 

год. 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.2624.1 , застроена в  УПИ  I – за 

жилищен  комплекс и магазини квартал 115, по 

проект във връзка с реализацията на Национална 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

 

гр.Елхово,ул.“Ал.Стам

болийски“ № 114 

Сдружение на собствениците : 

гр.Елхово, ул.“ Александър 

Стамболийски“ № 114  с 

управител  Каля Пейчева 

Манева 

№ 34 от 

26.07.2016 

год. 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда   с 

идентификатор 27382.500.2674.1 , построена  в  

УПИ  I – за жилищно строителство, трафопост, 

клуб на обществени организации, детски 

площадки и озеленяване  квартал 17 , по проект 

във връзка с реализацията на Национална 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

 

гр.Елхово, ж.к.“ 

Изгрев“ бл.№ 18 

Сдружение на собствениците: 

гр.Елхово, ж.к.“ Изгрев“, бл.18, 

вх.А,вх.Б,вх.В,вх.Г и вх.Д,  с 

управител  Георги Христов 

Назъров 

№ 35 от 

02.08.2016 

год. 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.2676.1 , застроена в  УПИ  I – за 

жилищно  строителство квартал 17Б , по проект 

във връзка с реализацията на Национална 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

гр.Елхово, ж.к.“ 

Изгрев“ бл.15 

Сдружение на собствениците: 

Блок 15–Еделвайс,гр.Елхово, 

ж.к„ Изгрев“ бл.15 с управител 

Стоянка Драганова Бургасчиева 
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№ 36 от 

02.08.2016 

год. 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.291.1 , застроена в  УПИ  I – за 

жилищно строителство  квартал 26 , по проект във 

връзка с реализацията на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

 

гр.Елхово, ул.“ 

Царибродска“  № 2 

Сдружение на собствениците:  „ 

Елхово Царибродска 2“   с 

управител  Костадин Янков 

Янков 

№ 37 

02.08.2016 

год. 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.443.1 , застроена в  УПИ  V – за 

жилищно строителство, магазини, закусвалня   

квартал 36, по проект във връзка с реализацията на 

Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради 

 

гр.Елхово,ул.“ 

Ал.Стамболийски № 

135 

Сдружение на собствениците: 

Блок Червена Шапчица 

,гр.Елхово, община 

Елхово,ул.“Ал.Стамболийски“ 

№ 135, бл.37“  с управител  

Стоянка Костадинова 

Караянева 

№ 38 от 

02.08.2016 

год. 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.298.1 , застроена в  УПИ  II – за 

жилищно  строителство  квартал 26 , по проект във 

връзка с реализацията на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

 

гр.Елхово,ул.“ 

Ал.Стамболийски „ № 

159 

Сдружение на собствениците: 

Сдружение гр.Елхово,ул.“Ал. 

Стамболийски“  № 159  с 

управител  Жана Тодорова 

Драгоева 

№ 39 от 

11.08.2016 

год. 

Кабел  1кV и ЕТ в ПИ с идентификатор 

43459.502.26 по КК, УПИ VII, кв.2 за външно 

захранване на  „Многофамилна жилищна сграда“ с 

идентификатор 43459.502.27 – УПИ VIII, кв.2 

 

с.Лесово,община 

Елхово 

ЕВН България 

Електроразпределение”ЕАД,пре

дставлявано от   Роналд  

Брехелмахер 
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№ 40 от 

23.08.2016 

год. 

Базова  станция  № 6291 с честотен обхват  900 

МHz,  1800 MHz  и  2100  MHz  на „ Теленор 

България “  ЕАД,   разположена на покрива на 

сграда с идентификатор 27382.500.838.12 в УПИ   

ІV – за  ЕЗ „ Яница“,  квартал 42 

 

гр.Елхово,ул.“Ал.Стам

болийски“ № 71 

„ Теленор България " ЕАД, 

представлявано от Стайн – 

Ерик  Велан 

№ 41 от 

25.08.2016 

год. 

Сградно  водопроводно   и канализационно 

отклонение за ПИ с идентификатор 27382.500.811 

–  УПИ ХI 811 , кв.43 

трасе на водопроводното отклонение от 

съществуващ водопровод по улица „Търговска“ –  

ПИ 27382.500.7148  и канализационно отклонение 

до съществуваща РШ на улица 

„Ал.Стамболийски“ - ПИ 27382.500.7240 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

Община Елхово 

№ 42 от 

30.08.2016 

год. 

Плътна  ограда с максимална височина 2.20 м, 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.1623   –  УПИ  V 1623  

квартал  90
А
   към съседни  УПИ  VI 1622  и  IV 2433 

 

 

гр.Елхово,ул. 

„Ал.Стамболийски ” 

№ 29 – ул. „Момина 

сълза“ № 1 

 

Диана  Димитрова  Димитрова 

№ 43 от 

09.09.2016 

год. 

Монтаж на електронна съобщителна мрежа на  

„Булсатком “ ЕАД  по въздушно трасе – 

съществуваща  стълбовна мрежа,  собственост на  

„ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

„ Булсатком“ ЕАД, 

представлявано от Максим 

Веселинов Заяков 
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№ 44 от 

20.09.2016 

год. 

Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска 

образователна  инфраструктура – Детска градина „ 

Невен“,  – сграда 1; площадки за игра, подмяна на 

отоплителна и котелна инсталация и соларна 

инсталация в поземлен имот  с идентификатор 

27382.500.920,  УПИ   ІV – за  детска градина   

квартал   62 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Славянска „ № 6 

 

Община Елхово 

№ 45 от 

20.09.2016 

год. 

Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска 

образователна  инфраструктура – Детска градина  

„Невен“– сграда 2; площадки за игра , подмяна на 

отоплителна и котелна инсталация и соларна 

инсталация в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.662,  УПИ   І –  детска градина   квартал   

114 

 

 

гр. Елхово, ул. „ Ангел 

Вълев „ № 19 

Община Елхово 

№ 46 от 

18.10.2016 

год. 

Масивна  ограда с максимална височина 2.20 м, 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.201  –  УПИ  XIV 201  

квартал  20   към съседен имот на изток –   XI  за 

детско заведение     

 

 

гр. Елхово, ул. 

 „ Драгоман“ № 2А 

 

Иванка Тотева Стоянова 

 

 

 

№ 47 от 

25.10.2016 

год. 

 

Ажурна ограда с максимална височина 2.20 м, 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.564 – УПИ II 564 квартал 

118 към съседни ПИ с идент. 27382.500.7157 и 

27382.500.7103 

 

гр.Елхово, ул. 

“ Победа“ № 14 

 

Кольо Милчев Койчев  и Петър 

Георгиев Ангелов 
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№ 48  от 

25.10.2016 

год. 

 

Експозиционен павилион „ Ракиджийница“ в ПИ с 

идентификатор 27382.500.1403 – УПИ I – за 

етнографски музей,  квартал 125 

 

гр.Елхово, ул.  

„ Шипка „  № 4 

 

Община Елхово 

 

№ 49 от 

25.10.2016 

год. 

 

Външно електро захранване с кабел НН от ТП „ 

Вета Стража“ през имот № 099014, № 198010 до 

ГРТ  на приемо – предавателна станция за глас и / 

или данни ВS 3824_ В в имот № 198 008 

 

с. Голям Дервент, 

община Елхово 

 

БТК „ ЕАД, представлявано от 

Атанас Илиев Добрев 

 

 

№ 50  от 

25.10.2016 

год. 

Складова база за зърно – три броя силози и 

промяна предназначението на съществуващи 

сгради – ПИ с идентификатор 27382.500.6014.14 и 

част от сграда с идентификатор 27382.500.6014.1 в 

УПИ VI – за складова база, гараж, работилница, 

бензиностанция, газстанция и кафе – аперитив 

квартал 4 

гр.Елхово, община 

Елхово 

ЕТ „ Астро - Ян - Янко 

Георгиев“, представлявано от 

Янко Михов Георгиев 

 

 

 

 

№ 51 от 

22.11.2016 

год. 

Въздушна линия 1 кV и ЕТ за външно ел. 

захранване на „ Жилищна сграда “ в  ПИ 

27382.500.4056  по  КК на гр.Елхово  ,  УПИ  VII   

квартал 178   по  ПРЗ  на  града,   с дължина на 

трасето 64.40  м.л. 

преминаваща по : улица  с  о.т. 418  западно от 

кв.178 –  ПИ с идентификатор 27382.500.7122  и  

улица  ПИ  27382.500.7195  (о.т. 418-о.т.507)   по 

КК на гр.Елхово  

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

ЕВН България 

Електроразпределение”ЕАД, 

представлявано от   Роналд  

Брехелмахер 
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№ 52 от 

22.11.2016 

год. 

 

Промяна предназначението на магазин във 

фризьорски салон /сграда с идентификатор 

27382.500.1418.1/“ в ПИ с идентификатор 

27382.500.1418 по кадастралната карта , УПИ І – 

за жилищно строителство, кв.128 по ПРЗ  

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Димитрина Славчева 

Карастоянова   и Иван 

Михайлов Карастоянов 

 

№ 53 от 

24.11 2016 

год. 

 

Основен ремонт на ул. „ Марица“ – гр.Елхово в 

участъка от ул.“ Ангел Вълев“  до  ул. „ 

Царибродска“  ( о.т. 397 - о.т.49 ) , улици ПИ 

27382.500.7168  и  27382.500.7003 по КК на 

гр.Елхово,  с  дължина на трасето  690 м.л   

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община Елхово 

 

 

№ 54  от 

29.11.2016 

год. 

 

Основен ремонт на складова база , промяна 

предназначението на административна сграда в 

пункт  за обработка на орехи и тютюносушилня в 

склад за селскостопанска продукция в УПИ V– 57, 

кв.9 

 

с. Малък Манастир, 

община Елхово 

 

„ Агротрейд „ ООД , 

представлявано от Зафиракис 

Николаос Константинос 

 

№ 55 от 

06.12.2016 

год. 

 

Масивна ограда с плътна част до 0.60 м и ажурна 

част до 2.00 м в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.9815 по КК, УПИ I – 9815, квартал 129 

по ПРЗ 

 

гр.Елхово, ул.“ Индже 

войвода“ 

 

Георги Иванов Димитров 
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ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ  2017  год. 

ОБЩИНА ЕЛХОВО 

 

 

№ на РС 
 

Наименование на строежа Адрес Възложител 

 

№ 1  от 

03.01.2017 

год. 

 

Преустройство на гараж в магазин за плодове и 

зеленчуци сграда с идентификатор27382.500.606.1  

в ПИ 27382.500.606 по кадастрална карта на 

гр.Елхово 

 

гр.Елхово, ул. Победа“ 

№ 23 

 

Атанас Желев Желев 

 

№ 2 от 

27.01.2017 

год. 

 

Външна метална стълба към втори етаж от Битов 

комбинат,ПИ с идентификатор27382.500.2626.1.12 

по КК на гр.Елхово 

 

гр.Елхово, ул.“ 

Ал.Стамболийски“ № 

64 

 

„ Дели – 99 „ ЕООД , 

представлявано от Недялка 

Георгиева Загорова 

 

 

№ 3 от 

14.02.2017 

год. 

 

Преустройство с промяна  предназначението на 

съществуващо помещение – самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 27382.500.935.1.27 в 

Ритуална зала / за весели ритуали / по кадастрална 

карта , УПИ I  кв.124 по ПРЗ на града  

 

 

гр.Елхово, 

ул.“Търговска „ № 31 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 4  от 

23.02.2017 

год. 

 

Изграждане на ново пътно платно с асфалтова 

настилка и тротоарни настилки на ул. „ Камчия „ 

от о.т. 49/ ул. Царибродска/ до о.т.14  / 

ул.Ал.Стамболийски /, улици ПИ  27382.500.7120 

и част от 27382.500.7121 по КК, въз основа  на 

КПИИ по чл.150 от ЗУТ 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана  от Петър 

Андреев Киров 
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№ 5 от 

07.03.2017 

год. 

 

Постройка от допълващото застрояване – 

Стоматологичен кабинет в ПИ с идентификатор 

27382.500.1861 по КК , УПИ VI1861, кв.79 по ПРЗ на 

гр.Елхово 

 

гр.Елхово, ул.“ 

Ж.Петков „ № 32 

 

„ Драганов  Дент – АИППДП „ 

ЕООД, представлявано от 

д-р Драгомир Драгомиров 

Драганов 

 

№ 6 от 

07.03.2017 

год. 

 

Промяна предназначението на втори етаж от 

сграда за битови услуги в магазин за промишлени 

стоки– идентификатор 27382.500.2626.1.12 по 

КК,УПИ V – за битов комбинат, магазини и 

жилищен комплекс, кв.43 по ПРЗ на гр.Елхово 

 

 

гр.Елхово, ул. „ Ал. 

Стамболийски „ № 64 

 

„ Дели – 99“ ЕООД, 

представлявано от Недялка 

Георгиева  Загорова 

 

№ 7 от 

11.04.2017 

год. 

 

Еднофамилна жилищна сграда  в ПИ  с идент. 

27382.500.1532 по КК на гр.Елхово, УПИ  IX 1532  

кв.101 по ПРЗ на града 

 

 

гр.Елхово,ул.“Вардар“ 

№ 1А 

 

Светлин Георгиев Павлов 

 

№ 8 от 

11.04.2017 

год. 

 

Сградно  водопроводно  отклонение  с  дължина 

13.00 м.л. и канализационно отклонение с дължина 

9.80 м.л за ПИ с идентификатор 27382.500.1532 по 

КК на гр.Елхово – УПИ IX 1532, кв.101 по  ПРЗ  на 

града 

 

 

гр.Елхово,ул.“Вардар„ 

 

Община  Елхово, 

представлявана  от  Петър 

Андреев Киров 

 

№ 9 от 

18.04.2017 

год. 

 

Постройка на допълващото застрояване със 

селскостопанско предназначение в ПИ с идент. 

43459.501.41 по КК – ПИ IV41, кв.13 по ПРЗ на 

с.Лесово, община Елхово 

 

 

с.Лесово, община 

Елхово 

 

Живко Иванов Вълчанов 
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№ 10 от 

25.04.2017 

год. 

 

Масивна ограда с максимална височина 2.20 м, 

изцяло разположена в ПИ с идентификатор 

27382.500.88 към съседен ПИ 27382.500.83 по КК 

на гр.Елхово, в УПИ III88  кв.13  по  ПРЗ на града 

 

 

гр.Елхово,ул.Царибро

дска „ № 23 

 

Атанас Стефанов Димитров 

 

№ 11 от 

02.05.2017 

год. 

 

Сушилня за билки със ЗП –  400 кв.м в УПИ VII 208 

за сушилня за билки и обитаване, кв.26 по ПРЗ на 

с.Изгрев 

 

с.Изгрев , община 

Елхово 

 

„ Мегалити „ ЕООД, 

представлявано от Иван 

Стоянов Иванов 

 

№ 12 от  

09.05.2017 

год. 

 

Сградно водопроводно отклонение с дължина 3.00 

м.л. за УПИ VII208 за сушилня за билки и 

обитаване, кв.26 по ПРЗ на с.Изгрев 

 

с.Изгрев, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 13 от 

16.05.2017 

год. 

 

Кабелна линия 1 кV и ЕТ за външно ел. захранване 

на „ Базова станция № 5076 – Елхово“ в ПИ 

27382.500.1125по КК на гр.Елхово –  УПИ II1125  

квартал 17А по ПРЗ на града  

 

гр.Елхово, ул.“ 

Чаталджа“ 

 

„ ЕВН България 

Електроразпределение”ЕАД, 

представлявано от   Роналд  

Брехелмахер 

 

 

№ 14 от 

16.05.2017 

год. 

 

Въздушна линия 1 кV и ЕТ за външно ел. 

захранване на „ Кравеферма“ в ПИ 27382.500.7320 

по КК на гр.Елхово 

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

„ ЕВН България 

Електроразпределение”ЕАД, 

представлявано от   Роналд  

Брехелмахер 

 

№ 15 от 

23.05.2017 

год. 

 

Оптично кабелно захранване на банков офис на Си 

Банк в Районен съд гр.Елхово в ПИ 27382.500.1836 

по КК на гр.Елхово 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

„ БТК „ ЕАД, представлявано 

от Атанас Илиев Добрев 
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№ 16 от 

11.07.2017 

год. 

 

Преустройство и промяна предназначението на 

„Цех за производство на трикотаж“ в 

„Предприятие за хроматиране, прахово 

боядисване, облицовка и механична обработка на 

алуминиеви профили в ПИ с идентификатор 

27382.500.9665 по КК на гр.Елхово в УПИ  III – за 

предприятие за хроматиране, прахово боядисване 

и облицовка на алуминиеви профили    кв.3   на 

Индустриална зона на града 

 

 

гр.Елхово, ул.“ 

Индустриална“ № 6 

 

 

1.„Туна  Алуминиум “ ООД , 

представлявано от Надир 

Акшамоглу  

                                                    

2.“П.Р.Продакшън “ АД  , 

представлявано от Росица  

Драганова Тошкова 

 

№ 17 от 

11.07.2017 

год. 

 

Автомивка  със  ЗП – 76 кв.м в ПИ с 

идентификатор 27382.500.1296  по кадастралната 

карта на гр. Елхово в УПИ  ХV – за автосервиз и 

автомивка    квартал   55   по  ПРЗ  на  гр. Елхово 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Марица ” № 59 

 

 

„ Великов Савов  и  Ко ”  ООД                                            

представлявано  от   Янко  

Великов  Димитров   

 

 

№ 18 от 

18.07.2017 

год. 

 

 
КСрН, БКТП 20/0,4кV „ Болница“,КНН, КРШ  с 
дължина на трасето  693.70 м.л. за КСрН  и  661.70 
м.л. за КНН;  БКТП в УПИ – 9816 за трапофост, кв.17а  
със ЗП  – 6,3 кв.м 
 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

„ Електроразпределение Юг” 

ЕАД, представлявано от  

Роналд  Брехелмахер 

 

№ 19 от 

18.07.2017 

год. 

 

Пристройка зала за лечебна физкултура ( 

рехабилитация ) психомоторика  със  ЗП 40 кв.м 

към съществуваща сграда с идентификатор 

27382.500.9730.2 – „ Център за социална 

рехабилитация и интеграция „ по КК на гр.Елхово   

в УПИ   ІII – за център за рехабилитация и 

социална интеграция    квартал   17
А
  по  ПРЗ  на 

града 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Чаталджа “ № 6   

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 
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№ 20 от 

25.07.2017 

год. 

 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.328.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  IV – за жилищно  

строителство  квартал 26  по ПРЗ на града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Ал.Стамболийски ” № 

145 

 

 

Сдружение на собствениците, 

ул.“Ал.Стамболийски  № 145, 

вх. А, вх.Б и вх. В „  с 

председател  Таня Иванова 

Бакърджиева 

 

 

№ 21 от 

25.07.2017 

год. 

 

 

Подобряване  енергийната  ефективност на 

сградата на Читалище „Развитие 1893“, ПИ  с 

идентификатор 27382.500.1738.1 по КК на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  II – за културен дом, 

озеленяване и трафопост  квартал 130  по  ПРЗ  на 

града  

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Г.С.Раковски „ № 28 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана  от  Петър 

Андреев Киров 

 

 

№ 22  от 

25.07.2017 

год. 

 

Кабелна  линия 1кV, КРШ и ЕТ за външно  

захранване на „ Дърводелска работилница “ в  ПИ 

27382.500.9024 по  КК на гр.Елхово,  преминаваща 

по улица ПИ с идентификатор  27382.500.7216 

(о.т.1 – о.т.2)  по КК на гр.Елхово  с  дължина на 

трасето 27.8  м.л. 

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

 „ Електроразпределение Юг” 

ЕАД, представлявано от  

Роналд  Брехелмахер 

 

№ 23 от 

27.07.2017 

год. 

 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.440.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ V   –  за жилищно  

строителство , магазини  и закусвални   квартал  36  

по  ПРЗ  на града  

  

 

гр. Елхово, ул. „  

Ал.Стамболийски ” № 

133  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

Блок 133 гр.Елхово  –

ул.Ал.Стамболийски № 133“ с 

председател Веселка Петрова 

Томева 
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№ 24 от 

27.07.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.905.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  I – 905     квартал  64  

по ПРЗ на града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Трети март  ” № 25  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово, ул.Трети март № 

25“ с председател Николай 

Павлов Павлов 

 

№ 25 от 

27.07.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на сградата 

на „ Етнографско – Археологически музей „  , ПИ  

с идентификатор 27382.500.1403.1 по КК на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  I – за етнографски 

музей  квартал 125 по ПРЗ на града  

 

 

гр. Елхово, ул. Шипка 

” № 4 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана  от  Петър 

Андреев Киров 

 

№ 26 от 

27.07.2017 

год. 

 

 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.414.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена  в  УПИ I  –  за жилищно  

строителство и  магазини    квартал  115  по  ПРЗ  

на града    

 

 

гр.Елхово,ул.“Ал.Стам

болийски ” № 126  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово ул.Ал.Стамболийски 

№ 126“ с председател Мария 

Василева Иванова 

 

№ 27 от 

28.07.2017 

год. 

 

 

 

Повишаване   енергийната  ефективност на  

жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.1838.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  I – за жилищно 

 строителство, сладкарница и ателие за ремонт   

квартал  81  по ПРЗ на града  

 

   

 

гр. Елхово, ул. „  

Търговска” № 4 

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово, ул. Търговска № 4, 

вх.А, Б, В с председател 

Христо Демирев Христов 
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№ 28 от 

28.07.2017 

год. 

 

Обновяване за   енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.1837.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  I – за жилищно 

строителство, сладкарница и ателие за ремонт   

квартал  81  по ПРЗ на града   

 

 

гр. Елхово, пл. „  

Христо Ботев ” № 11 

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово, пл.Христо Ботев „ 

№ 11 с председател Георги 

Атанасов Ненов  

 

№ 29 от 

01.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на  

административна сграда с идентификатор 

27382.500.948.1 по КК на гр.Елхово, застроена в  

УПИ  IV – за общински НС, ритуална зала и гараж   

квартал  120  по ПРЗ  на града 

  

 

гр. Елхово, ул. „ 

Търговска” № 13 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана  от  Петър 

Андреев Киров 

 

 

№ 30 от 

01.08.2017 

год. 

 

Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.670.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  II –  за жилищен 

комплекс    квартал  114  по ПРЗ на града   

  

 

гр. Елхово, ул. „  

Ал.Стамболийски ” № 

95 и ул.“ Янчо Бакалов 

„ № 1 

 

 

Сдружение на собствениците „ 

Мираж“ гр.Елхово, ул.“ Ал. 

Стамболийски“ № 95 и ул.“ 

Янчо Бакалов „ № 1 с 

председател Тончо Колев 

Узунов 

 

 

№ 31 от 

03.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на  

сградата  на РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИЦИЯ„ ПИ  

с идентификатор 27382.500.1394.1 по КК на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ  I – за  МВР  квартал  

126  по ПРЗ на града  

 

 

 

гр. Елхово, ул. „ Цар 

Калоян ” № 15 

 

 

МВР  – ОДМВР Ямбол, 

представлявана от старши 

комисар Генчо Иванов 
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№ 32 от 

04.08.2017 

год. 

 

 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.2600.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ III – за жилищно 

строителство и  магазини     квартал  144  по ПРЗ 

на града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Трети март  ” № 34  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово, ул. Трети март № 

34“ с председател Младен 

Колев Петков 

 

№ 33 от 

04.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на 

административна сграда   с идентификатор 

27382.500.2590.1 по КК на гр.Елхово, застроена в  

УПИ  I – за жилищно строителство, сладкарница и 

ателие за ремонт  квартал 81  по  ПРЗ  на града  

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Търговска „ № 2 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 34 от 

04.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.2769.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ I – за жилищно 

строителство и  гаражи     квартал  9
А
  по ПРЗ  на 

града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Морава ” № 6  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

Граничар–гр.Елхово,ул.Морава 

№ 6 “ с председател  Ивелина 

Славчева Романова 

 

 

№ 35 от 

08.08.2017 

год. 

 

Кабелна линия 1кV и ЕТ за външно захранване на 

„ Преместваемо съоръжение – павилион“ в ПИ 

27382.501.255 по КК на гр.Елхово  с дължина на 

трасето  250.70 м.л.  

 

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

  

„ Електроразпределение Юг” 

ЕАД, представлявано от  

Роналд  Брехелмахер 
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№ 36 от 

11.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.1382.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ X – за жилищно 

строителство      квартал  60  по ПРЗ  на града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Ал.Стамболийски ” № 

54  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово,ул.Ал.Стамболийски 

№ 54“ с председател Стойчо 

Борисов Иванов 

 

№ 37 от 

11.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.995.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ I – за жилищно 

строителство и  магазини     квартал  61  по ПРЗ  на 

града  

  

 

гр. Елхово, ул. „  

Ал.Стамболийски ” № 

67  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово,ул.Ал.Стамболийски 

№ 67, блок  Палма 1 „ с 

председател Георги Димитров 

Даков 

 

№ 38 от 

11.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.918.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ VI – 918     квартал  

68  по ПРЗ на града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Трети март  ” № 8 

 

 

Сдружение на собствениците“ 

гр.Елхово,ул.Трети март № 8“ с 

председател Петко Стефанов 

Петков 

  

№ 39 от 

14.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор  

27382.500.1438.1  по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ XVI – за жилищно 

строителство      квартал  95  по ПРЗ  на града   

 
 

 

гр. Елхово, ул. „  

Ал.Стамболийски ” № 

44  

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово,ул.Ал.Стамболийски 

„ № 44 с председател  Елена 

Атанасова  Петрова 
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№ 40 от 

17.08.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на  

административна сграда с идентификатор 

27382.500.1391.1 по КК на гр.Елхово, застроена в  

УПИ  VI – 1391 за административна сграда  

квартал  61  по ПРЗ на града  

 

 

гр. Елхово, ул. „ Цар 

Калоян ” № 13 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 41 от 

12.09.2017 

год. 

  

Предприятие за преработка на билки и шипки със 

ЗП – 1470 кв.м в ПИ с идентификатор 

27382.500.3563 по КК на гр.Елхово, УПИ II – за 

цех за преработка на билки в кв.3 по ПРЗ на града 

 

 

Индустриална зона на 

гр.Елхово 

  

„ Био  Еко Парк „ ЕООД, 

представлявано от Христо 

Добрев Христов  

 

№ 42 от 

19.09.2017 

год. 

 

Преустройство с разширение на самостоятелен 

обект с идентификатор 43459.502.26.5 – Аптека и 

преустройство – обединяване на офиси с 

идент.43459.502.26.6, 43459.502.26.7 и разширение 

по КК на с.Лесово, община Елхово в УПИ VII – за 

открит пазар, паркинг и обслужващ обект, кв.2 по 

ПРЗ на Контактна зона към ГКПП – Лесово 

 

 

Контактна зона към 

ГКПП – Лесово 

 

Граничен комплекс „ Изгрев 

„АД, представлявано от 

Величко Георгиев Александров 

 

№ 43 от 

19.09.2017 

год. 

 

Преустройство – обединяване на самостоятелни 

обекти офиси с идентификатори 43459.502.28.6 и 

43459.502.28.7 и разширение  по КК на с.Лесово, 

община Елхово  в УПИ  III – за обслужващи 

обекти, паркинг и открит пазар, кв.1 по ПРЗ на 

Контактна зона към ГКПП – Лесово 

 

 

Контактна зона към 

ГКПП – Лесово 

 

Граничен комплекс „ Изгрев 

„АД, представлявано от 

Величко Георгиев Александров 
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№ 44 от 

03.10.2017 

год. 

 

Повишаване енергийната ефективност на 

многофамилна жилищна сграда с идентификатор 

27382.500.1400.1 по КК на гр.Елхово, застроена в 

УПИ III – 1400, квартал 125 по ПРЗ на града 

 

гр.Елхово, ул.“ Цар 

Калоян „ № 4 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово ул.Цар Калоян № 4, 

блок Палма – 2 „ с председател 

Велко Стоянов Джорев 

 

 

№ 45 от 

14.11.2017 

год. 

 

Повишаване  енергийната  ефективност на 

многофамилна  жилищна  сграда  с идентификатор 

27382.500.2746.1 по кадастралната карта на 

гр.Елхово, застроена в  УПИ I – за жилищно 

строителство и магазини     квартал  110  по ПРЗ на 

града   

 

 

гр. Елхово, ул. „  13-ти  

март  ” № 11 

 

 

Сдружение на собствениците „ 

гр.Елхово, ул.13-ти март № 

11,вх.“А „ вх.“ Б „ и „В „ 

 

 

№ 46 от 

16.11.2017 

год. 

 

Реконструкция и ремонт на вътрешна улица от 

кръстовището с ул.“ Морава „( ТП „Морава „) до 

кръстовището с ул.“ Камчия“,  гр.Елхово  

 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 47 от 

16.11.2017 

год. 

 

Основен ремонт на ул. „ Александър 

Стамболийски“ – участък с дължина около 450 

м.л., започващ от път  I-7 гр.Елхово, община 

Елхово 

 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 48 от 

16.11.2017 

год. 

 

Основен ремонт на ул. „ Марица“ – участък от о.т. 

397 ( ул.“ Ангел Вълев“ )  до о.т. 119 ( ул. „ 

Търговска“ ), гр.Елхово    

 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 
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№ 49 от 

21.11.2017 

год. 

 

Пристройка и надстройка на жилищна сграда с 

идентификатор 27382.500.1479.2  по кадастралната 

карта на гр. Елхово със ЗП-112.46 м
2
 и РЗП-247.56 

м
2
  в УПИ  VІI 1479   квартал  100   по  ПРЗ  на  

града 

 

 

гр. Елхово, ул. „ В. 

Търново” № 44 

 

 

Мариана Тенева Димитрова 
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ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ  2018  год. 

ОБЩИНА ЕЛХОВО 

№ на РС 
 

Наименование на строежа Адрес Възложител 

 

РС № 1 от 

09.01.2018 

год. 

 

КЛ  1кV от ТП „ Морава“ гр.Елхово до първи 

стълб по МрНН на извод НН-7   

 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Електроразпределение Юг” 

ЕАД, представлявано от   

Роналд Брехелмахер   

 

РС № 2 от 

16.01.2018 

год. 

 

Преустройство на административна сграда с 

идентификатор 27382.500.2590.1, състоящо се в 

премахване на 15.78 кв.м от втори етаж и 

укрепване на първи етаж от пристройката в  УПИ  

I – за жилищно строителство, сладкарница и 

ателие за ремонт  квартал 81  по  ПРЗ  на града 

  

гр. Елхово, ул. „  

Търговска „ № 2 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

РС № 3 от 

16.01.2018 

год. 

 

Основен ремонт на ул. „ Чаталджа “ – участък от 

о.т.80( ул.“ Лом „  ) до о.т. 88 ( ул. „ Ангел Вълев „  

) гр.Елхово, община Елхово 

с дължина на трасето 440 м.л., представляваща 

улица ПИ с идентификатор 27382.500.7129  по КК 

на града 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

№ 4 от 

16.01.2018 

год. 

Благоустрояване на междублоково пространство, 

изграждане на тротоари и асфалтиране в част от 

ПИ с идентификатор 27382.500.9541  по КК на 

гр.Елхово 

в  УПИ  I – за жилищно строителство, 

сладкарница и ателие за ремонт и УПИ XIII за 

жилищно строителство  квартал 81  по  ПРЗ  на 

града  

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 
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№ 5 от 

16.01.2018 

год. 

  

Сградно водопроводно отклонение  за  ПИ с 

идентификатор 27382.500.3563 по КК на 

гр.Елхово с  дължина 76.00 м.л.   

за УПИ   II 3563  –   за  цех за преработка на билки   

квартал   3   по  ПРЗ  на  града 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 6 от 

23.01.2018 

год. 

 

Реконструкция собствена кабелна мрежа в 

гр.Елхово – Монтаж на нови кабелни шкафове 

VDSL и изграждане на кабелна свързаност към 

съществуващата електронна съобщителна мрежа 

на VIVACOM  –  етапно изграждане 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

„БТК”  ЕАД  ,представлявано 

от Атанас Илиев Добрев 

  

 

№ 7 от 

23.01.2018 

год. 

 

 

Склад за селскостопанска продукция със ЗП 2251 

кв.м  в УПИ  I 291,396  за преработка и съхранение 

на селскостопанска продукция, местност „ Лозята“  

в землището на с.Бояново, община Елхово 

 

 

с.Бояново, община 

Елхово 

 

 

„ Дивас Агро „ООД, 

представлявано от   Диляна 

Петрова Майсторова   

 

 

  

№ 8 от 

30.01.2018 

год. 

 

ВКП от ВЛ 20 кV „ Родопа”, КЛ 20 кV, кабелен 

МТП 20/ 0.4 кV, КЛ 1  кV  и ЕТ за външно 

захранване на „ Силози – 3 бр. ”  в ПИ с 

идентификатор 27382.500.6014 по  КК на 

гр.Елхово 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Електроразпределение Юг” 

ЕАД, представлявано от   

Роналд Брехелмахер   
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№ 9 от 

27.02.2018 

год. 

 

Промяна предназначението на самостоятелен 

обект в сграда – „Пиано бар” с идентификатор 

27382.500.1838.1.28 по КК на гр.Елхово  в 

„Коктейл бар 

в УПИ  I – за жилищно строителство, сладкарница 

и ателие за ремонт  квартал 81  по  ПРЗ  на града  

 

 

 гр.Елхово, ул. „ 

Чаталджа „ № 33Б 

 

 

ЕТ “ Ива – Красимир Георгиев“ 

представляван  от Красимир 

Трендафилов Георгиев 

 

№ 10 от 

20.03.2018 

год. 

 

Сграда със смесено предназначение – магазини, 

заведение за бързо обслужване „ Фаст Фууд“  и  

офиси със ЗП – 465.9 кв.м в поземлен имот с 

идентификатор 43459.502.13 по КК на с.Лесово   

в УПИ  VI – за търговски и обслужващи обекти, 

квартал 2 по ПРЗ на Контактна зона към ГКПП 

“Лесово“ 

 

 

с. Лесово, ГКПП 

„Лесово” – Контактна 

зона 

 

 

„Еге-4“ ЕООД,представлявано  

от Джелал Джемил Мехмет и „ 

Дениз – Еге“ ЕООД, 

представлявано от Юммю 

Шабан Гюней 

 

№ 11 от 

03.04.2018 

год. 

 

Сградно водопроводно отклонение с дължина 4.00 

м.л за ПИ с идентификатор 27382.500.2167 по КК 

на гр.Елхово –  УПИ I  , кв.74A по ПРЗ на града   

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 12 от 

03.04.2018 

год. 

 

Еднофамилна жилищна сграда със ЗП – 119.61 

кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.2167  по 

кадастралната карта на гр. Елхово 

в УПИ  I за КОО и жилищно строителство   

квартал   74А   по  ПРЗ  на  града 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Яница“ №2А 

 

 

Николай Димитров Славчев 
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№ 13 от 

03.04.2018 

год. 

 

Обособяване на три самостоятелни обекта - два 

магазина и офис, чрез преустройство на два 

магазина за промишлени стоки с идентификатори 

27382.500.838.1.37 и 27382.500.838.1.36 по КК на 

гр.Елхово в ПИ с идентификатор 27382.500.838 и 

27382.500.7244 по КК на гр. Елхово 

в УПИ  IV за ЕЗ „Яница“  квартал   42   по  ПРЗ  на  

града  

   

 

гр. Елхово, ул. „ Дунав 

“  № 2, ет.1 

 

 

Живко Петров Колев и Пенка 

Стоянова Колева 

 

№ 14 от 

08.05.2018 

год. 

 

Жилищна  сграда и магазини – I етап със ЗП - 77 

кв.м и РЗП - 154 кв.м в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.162  по кадастралната 

карта на гр. Елхово  в УПИ  VІ162    квартал   30   

по  ПРЗ  на  града 

 

 

гр. Елхово, ул. „ Черно  

море „ № 92 

 

 

Стоян Петев Пантелеев     

 

№ 15 от 

05.06.2018 

год. 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа 

в гр.Елхово, подобект  ул. „ Любен Каравелов“   

с обхват (о.т.247-о.т.161), представляваща  ПИ с 

идентификатор 27382.500.7099  и 27382.500.7101 

по КК на гр.Елхово    

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 16 от 

05.06.2018 

год. 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа 

в гр.Елхово –  подобект ул.“ Поп Богомил „ 

с обхват (о.т.263-о.т.254  ) ,  представляваща  ПИ с 

идентификатор 27382.500.7044 и 27382.500.7043 

по КК на гр.Елхово   

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 



29 

 

 

№ 17 от 

05.06.2018 

год. 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа 

в гр.Елхово – подобект ул.“ Цар Асен“       

с обхват (о.т.355-о.т.364  ) ,  представляваща  ПИ с 

идентификатор 27382.500.7078  по КК на града 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 18 от 

05.06.2018 

год. 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа 

в гр.Елхово – подобект ул.“ Ангел Кънчев“    

с обхват (о.т.358-о.т.336) ,  представляваща  ПИ с 

идентификатор 27382.500.7149 и 27382.500.7065 

по КК на гр.Елхово    

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 19  от 

18.06.2018 

год. 

 

 

Дестилерия за производство на етерични масла от 

лечебно–ароматни култури  в УПИ  І , село Малко 

Кирилово, община Елхово 

 

с.Малко Кирилово, 

община Елхово 

 

„ Кооператив българска 

лавандула“ООД,представляван     

от Христо Атанасов 

Карастойков  

 

№ 20 от 

19.06.2018 

год. 

 

Плътна  ограда с максимална височина 2.20 м , 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.516  по КК към съседен 

УПИ IV-515, кв.67 по плана на гр. Елхово с 

дължина 6.00 м.л в УПИ  ІІІ 516,    квартал   67  по  

ПРЗ  на  града 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Стефан Караджа” № 

25 

 

 

Атанас Кръстев Ников 

 

№ 21 от 

03.07.2018 

год. 

 

Основен ремонт на покрив, частично укрепване на 

конструкцията, подмяна на дограма, боядисване 

на фасади на сградата на читалище „ Светлина – 

2012 „ с.Трънково, община Елхово ПИ с 

идентификатор 73328.501.126.1 по КК на селото 

в УПИ   V –  Читалищен и партиен дом   квартал   

15   по  ПРЗ  на  с. Трънково 

 

с.Трънково, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 
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№ 22 от 

03.07.2018 

год. 

 

Основен ремонт на покрив,  подмяна на дограма, 

боядисване на фасади на сградата на читалище „ 

Съгласие – 1928 „ с.Гранитово, община Елхово  

в УПИ   XII – 203 за  читалище    квартал   22   по  

ПРЗ  на  с. Гранитово 

 

 

с.Гранитово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 23 от 

03.07.2018 

год. 

 

Основен ремонт на покрив,  подмяна на дограма, 

боядисване на фасади на сградата на читалище „ 

Паисий Хилендарски – 1036 „ с.Малък Манастир, 

община Елхово  

в УПИ   X – за ритуална зала и киносалон    

квартал   20   по  ПРЗ  на  с. Малък Манастир 

 

 

с.Малък Манастир, 

община Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 24 от 

03.07.2018 

год. 

 

Масивна  ограда с максимална височина 2.20 м , 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.1351  по КК към 

съседен УПИ ХІ 2407, кв.97 по плана на гр. 

Елхово  

в УПИ  ХІI 1351,    квартал   97  по  ПРЗ  на  града 

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Вардар” № 21А 

 

 

Влади Дойчев Христов 

Иван Георгиев Панков 

 

№ 25 от 

10.07.2018 

год. 

 

Масивна  ограда с максимална височина 2.20 м , 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.1315  по КК към 

съседен УПИ ХVІI 1316, кв.98  по плана на гр. 

Елхово 

в УПИ  ХVI 1315,    квартал   98  по  ПРЗ  на  града 

 

гр. Елхово, ул. „  В. 

Търново” № 41 

 

 

Трифон Иванов Илиев 
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№ 26 от 

17.07.2018 

год. 

 

Реконструкция  на  тротоари   на   улица    

„ Александър Стамболийски“ от о.т.10  до о.т. 370  

гр.Елхово, община Елхово 

с приблизителна дължина на трасето 3580 м.л., 

представляващо улица ПИ с идентификатори 

27382.500.7240 и 27382.500.7236  по КК на града 

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 27 от 

24.07.2018 

год. 

 

Изграждане на улично осветление в УПИ XIII и 

УПИ I, кв.81 по ПРЗ на гр.Елхово, част от ПИ с 

идентификатор 27382.500.9541 по КК на града  

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 28 от 

26.07.2018 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преустройство и основен ремонт на 

самостоятелен обект с идент. 27382.500.2590.1.6, 

преустройство с промяна предназначението на  

СО с идентиф. 27382.500.2590.1.1 и 

27382.500.2590.1.7 и на част от СО с 

идентификатор 27382.500.2590.1.2 и 

обединяването им в „ Социална кухня“ по КК на 

гр.Елхово в УПИ I-за жилищно строителство, 

сладкарница и ателие за ремонт в квартал  81  по  

ПРЗ  на града 

 

Елхово, ул. „  

Търговска „ № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 29 от 

14.08.2018 

год. 

 

Едноетажна  жилищна сграда със ЗП 52.50 кв.м  в 

с.Лесово, община Елхово  в поземлен имот с 

идентификатор 43459.501.41 по КК на с.Лесово, 

община Елхово в ПИ  ІV41 , кв.13 по ПРЗ на селото 

 

с.Лесово, община 

Елхово 

 

 

 Живко Иванов Вълчанов                                
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№ 30 от 

14.08.2018 

год. 

 

Автосервиз, автомивка, снек-бар и магазин за 

хранителни стоки със ЗП – 286,32 кв.м и РЗП – 

286,32 кв.м в УПИ І-19005 (ПИ № 019005),  с. 

Кирилово, община Елхово – отменено със 

Заповед № ДК-11-Я-001/30.08.2018г., влязла в 

сила на 17.01.2019 год. след  Решение № 237 от  

18.12.2018 г. на Административен съд гр.Ямбол 

 

с. Кирилово, община 

Елхово 

 

 

Христо Иванов Желязков 

 

№ 31 от 

23.08.2018 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на 

административна сграда  на ГПУ – Елхово  с 

идентификатор  27382.500.34.1  по КК на 

гр.Елхово,застроена в   квартал  8  специализиран 

терен по ПРЗ на града  

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Морава ” № 1 

 

 
ГЛАВНА  ДИРЕКЦИЯ  ГРАНИЧНА 

ПОЛИЦИЯ–МВР,представлявана  

от Светлан Иванов Кичиков  

 

№ 32 от 

23.08.2018 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на 

сграда(ПНЗЛ и складове)  на ГПУ – Елхово  с 

идентификатор  27382.500.34.7  по КК на 

гр.Елхово, застроена  в   квартал  8  специализиран 

терен по ПРЗ на града  

 

 

гр. Елхово, ул. „  

Морава ” № 1 

 

 

ГЛАВНА  ДИРЕКЦИЯ  ГРАНИЧНА 

ПОЛИЦИЯ–МВР,представлявана  

от Светлан Иванов Кичиков 

 

№ 33 от 

23.08.2018 

год. 

 

Повишаване  енергийната ефективност на  

сградите  на РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ , 

представляващи  ПИ  с идентификатори  

27382.500.7248.1 – административна сграда, 

27382.500.7248.2 – гараж за специализирани 

автомобили  и 27382.500.7248.3 – гараж( МПС ) по 

КК на гр.Елхово, застроена  в    квартал  2  по ПРЗ 

на града  

 

гр. Елхово, ул. „  

Огнеборец” № 1 

 

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР,  
представлявана  от Николай 

Славев Николов  
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№ 34 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка  с. 

Бояново, община Елхово 

в  площад    квартал   14   по  ПРЗ  на  с. Бояново 

 

 

с.Бояново,община 

Елхово 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 
 

 

№ 35 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка с. 

Изгрев,община Елхово 

в поземлен имот  181 – за  озеленяване  квартал   

23   по  ПРЗ  на  с. Изгрев  

 

 

с.Изгрев,община 

Елхово 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

№ 36 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка  с. 

Мелница, община Елхово 

в  площад  между   квартали   6  и  21   по  ПРЗ  на  

с. Мелница  

 

 

с. Мелница, община 

Елхово 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

№ 37 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка  с. 

Гранитово, община Елхово 

в УПИ   ХІІІ за озеленяване    квартал   22   по  

ПРЗ  на  с. Гранитово  

 

 

с. Гранитово, община 

Елхово 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 
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№ 38 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка  кв. 10а  

гр. Елхово в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.9539  по кадастралната карта на гр. 

Елхово 

в УПИ   І – за жил. строителство   квартал   10а   по  

ПРЗ  на  града 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

№ 39 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка  кв. 31б  

гр. Елхово в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.1168  по кадастралната карта на гр. 

Елхово 

в УПИ   ХІІ – за градина   квартал   31б   по  ПРЗ  

на  града 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

№ 40 от 

27.09.2018 

год. 

 

 

 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка    кв. 47  

гр. Елхово в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.9571  по кадастралната карта на гр. 

Елхово 

в УПИ   ХІХ – жилищен комплекс   квартал   47   

по  ПРЗ  на  града 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

 

 

 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

 

 

 

№ 41 от 

27.09.2018 

год. 

 

Обновяване и благоустрояване на населените 

места в община Елхово – детска площадка  кв. 59  

гр.Елхово,община Елхово в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9552  по кадастралната 

карта на гр. Елхово 

в УПИ   І – жилищен комплекс   квартал   59   по  

ПРЗ  на  града 

 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

 

                                                        



35 

 

 

№ 42 от 

27.09.2018 

год. 

 

Жилищна  сграда със ЗП – 110.5 кв.м  и РЗП – 

234.5 кв.м в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.9799  по кадастралната карта на гр. 

Елхово 

в УПИ  V - 133    квартал   15   по  ПРЗ  на  гр. 

Елхово 

  

 

гр.Елхово, ул. „Тракия 

” №7 

 

 

Асен Георгиев Пехливанов 

 

№ 43 от 

09.10.2018 

год. 

 

Реконструкция на водопроводна мрежа по 

ул.“Ангел Кънчев“ с идентификатори 

27382.500.7149 и 27382.500.7065, ул.“Цар Асен“ с 

идентификатор 27382.500.7078 , ул.“Л.Каравелов“ 

с идентификатори 27382.500.7099 и 

27382.500.7101 и ул.“Поп Богомил“ с 

идентификатори  27382.500.7044 и 27382.500.7043 

по КК на  гр.Елхово  

 

 

гр.Елхово,община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

 

 

№ 44  от 

09.10.2018 

год. 

 

Склад за селскостопанска инвентар със ЗП 587 

кв.м  в УПИ  I - 185014  за производствена и 

складова дейност , масив 185, с.Малък Манастир, 

община Елхово    

 

с.Малък Манастир, 

община Елхово    

 

 

Петко Георгиев Саракостов 

 

№ 45  от 

22.10.2018 

год. 

 

Монтаж на съоръжение – автоматична 

наблюдателна станция–Раздел– 

пожаронаблюдателни пунктове, представляващи 

съоръжения за опазване  на горите от пожари, 

фотоволтаична инсталация с мощност 4.5 кWр и  

ветрогенератор 3.5 кW 

 

 

с.Раздел , местност 

“ Селска кория“ 

 

МЗГ– РДГ гр.Сливен 
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№ 46  от 

30.10.2018 

год. 

 

Филиал за спешна медицинска помощ – вътрешно 

преустройство на част от съществуваща 

четириетажна сграда и козирка, самостоятелен 

обект с идентификатор 27382.500.157.2.5 по КК на 

гр.Елхово в УПИ   І – за болница   квартал   17
А

   

по  ПРЗ на града  

 

 

гр. Елхово, ул. 

„Чаталджа“ № 6 

 

 

Министерство на 

здравеопазването,представлява

но от Кирил Миланов Ананиев 

- министър 

 

 

№ 47 от  

30.10.2018 

год. 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на нова обслужваща сграда  и 

подземен резервоар за газ пропан-бутан с колонка 

за зареждане на автомобили и пункт за пълнене на 

бутилки с РЗП 285.00 кв.м към съществуваща 

бензиностанция в  ПИ с идентификатор 

27382.500.1167 по КК на гр.Елхово 

в УПИ  І – за комплексна станция за зареждане на 

автомобили с течни горива и газ пропан-бутан  и  

за пълнене на газови бутилки,  квартал 31б  по 

ПРЗ на града  

гр.Елхово,ул.Марица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМАКС  ЕООД,   представлявано 

от Недялка Русева Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 48 от 

30.10.2018 

год. 

 

„Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата 

на гр.Елхово“ и „Канализационна помпена 

станция за дъждовни води“  – гр.Елхово, община 

Елхово, област Ямбол  

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 
 

 

№ 49 от 

06.11.2018 

год. 

 

Реконструкция на водопроводна мрежа по 

ул.“Ангел Кънчев“ с идентификатор 

27382.500.7149 по КК на гр.Елхово в участъка от 

ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“13-ти март“(о.т.331 

- о.т.327), гр.Елхово  

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Община  Елхово, 

представлявана от Петър 

Андреев Киров 

„Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД,  

представлявано от инж.Стоян 

Радев – управител  
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№ 50 от 

20.11.2018 

год. 

 

Трасе на оптичен кабел –  гр.Елхово, община 

Елхово 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

„ Глобал Сис 2011 „ ЕООД, 

представлявано от Георги 

Андреев – Управител 

 

 

№ 51 от 

20.11.2018 

год. 

 

Ателие за художествена обработка на естествен 

камък в поземлен имот с идентификатор 

27382.77.7  по кадастралната карта на гр. Елхово 

в УПИ І-за ателие за художествена обработка на 

естествен камък  по ПРЗ на града 
 

 

местност „Бозалъка“, 
гр. Елхово   
 

 

Антоний Михаилов Чобанов 

 

№ 52 от 

27.11.2018 

год. 

 

Разширение  на  силозно  стопанство в поземлен 

имот с идентификатор 27382.88.588  по 

кадастралната карта на гр. Елхово в УПИ  ІІ – за 

складова база за зърно  масив   88 – стопански 

двор 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

„Зомаш“ ООД, представлявано  

от   Георги Иванов Илиев   
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ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ  2019  год. 

ОБЩИНА ЕЛХОВО 

 

 

№ на РС 
 

Наименование на строежа Адрес Възложител 

 

№ 1 от 

08.01.2019 год. 

 

 

 

Ветеринарна клиника – Преустройство и 

промяна предназначението на първи етаж от 

жилищна сграда с идентификатор 

27382.500.1628.1; Пристройка и преустройство 

на търговски обект с идентификатор 

27382.500.1628.2 и сграда на допълващото 

застрояване с идентификатор 27382.500.1628.3 

в магазин към ветеринарна  клиника  в 

поземлен имот с идентификатор 27382.500.1628  

по кадастралната карта на гр. Елхово, в УПИ І-

1628,2522  в  квартал  92 по плана на града  

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Ал.Стамболийски” 

№34 

 

 

„Ветеринарна клиника – 

Стезивет“ЕООД,представлявано 

от Лора Недялкова Събева 

 

№ 2 от 

09.01.2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Надстройка на сграда с идентификатор 

27382.500.1827.2 за фитнес зала и 

преустройство с промяна предназначението на 

самостоятелен обект с идентификатор 

27382.500.1827.2.3   по кадастралната карта на 

гр. Елхово в ПИ І-1827  в  квартал  71  по плана 

на града  

 

 

гр. Елхово, ул. „ Хан 

Крум” №1 

 

 

 

 

 

 

 

„Залата на Крис– здраве,фитнес 

и атлетизъм“ ЕООД, 

представлявано от Кристиян 

Димитров  Бахчеванов 
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№ 3 от 

15.01.2019 год. 

 

 

 

КЛ  1кV  и ЕТ за външно захранване на „ Навес 

за суровини“ в ПИ 27382.500.4220 по  КК на 

гр.Елхово 

 

 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк   

  

№ 4 от 

29.01.2019 год. 

 

Преустройство с промяна предназначението на 

част от магазин за продажба на мебели, 

представляващ СО с идентификатор 

27382.500.1887.3.1  във фризьорски салон със  

ЗП 37,07 кв.м по кадастралната карта  на 

гр.Елхово в УПИ  ІІ1887    квартал   80  по  ПРЗ  

на  града 

 

 

гр. Елхово, ул. „ 

Ж.Петков” № 4, ет.1 

 

 

Райна Йорданова Караникова 

Радка Николова Радева     

Петър Георгиев Радев  

Милан Георгиев Петров   

 

 

 

 

 

№ 5 от 

05.02.2019 год. 

 

 

 

 

 

Масивна  ограда с максимална височина 2.20 м 

,изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.1054  по кадастрална 

карта  на града към съседни УПИ ХX 1055 и 

УПИ XXII 2365    и към уличната регулация – 

на юг, югозапад и запад  в УПИ  ХХI 
1054    

квартал   48   по   ПРЗ  на  гр.Елхово 

   

 

адрес: гр. Елхово, ул. „  

Търговска” № 121 

 

 

Кремена Иванова  Иванова, 

Петър Иванов Иванов 

 

№ 6 от 

19.02.2019 год. 

 

 

 

 

Автосервиз  и  автомивка с кафене в поземлен 

имот с идентификатор 27382.500.769  по 

кадастралната карта на гр. Елховов УПИ  ХХIII 

– за търговия, услуги, автосервиз и автомивка    

квартал   47   по  ПРЗ  на  гр. Елхово 

 

гр. Елхово, ул. „ Ангел 

Вълев” 

 

 

 

 

„Николай Георгиев 1“ 

ЕООД,представлявано от 

Николай Петков Георгиев 
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№ 7 от 

16.04.2019 год.  

 

 

 

 

 

 

Склад  за  селскостопанска  продукция със ЗП – 

786.45 кв.м в поземлен имот с идентификатор  

27382.500.6002  по кадастралната карта на гр. 

Елхово в УПИ  ІV6002 – за производствено 

складова дейност, търговия и услуги   квартал   

89   по  ПРЗ  на  града 

 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

 

„ Инсекта „ ООД, 

представлявано  от Живка 

Желязкова Йорданова 

 

 

 

 

№ 8 от  

17.04.2019 год. 

 

 

 

 

Реконструкция на част от улична водопроводна 

мрежа  ул.“ Търговска“ (о.т.204 - о.т.139) с 

идентификатор 27382.500.7148 по 

кадастралната карта  на гр.Елхово в участъка 

между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“ Марица „  

по плана на града 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров–кмет 

Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, представлявано от 

инж.Стоян Радев – управител 

 

№ 9 от 

23.04.2019 год. 

 

 

 

Пречиствателна станция за отпадъчни води, 

включително външни връзки към нея – 

гр.Елхово, община Елхово, област Ямбол  

(ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК - ЖЪЛТА КНИГА)                                              

в УПИ 27382.57.747 за пречиствателна станция 

за отпадни води  и поземлен имот с 

идентификатор 27382.57.746, местност “Долен 

герен“  по КК на гр.Елхово, община Елхово 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 10 от 

21.05.2019 год. 

 

 

 

Кабелна линия НН  1кV  и КРШ за заместващи 

съоръжения на ТП „ Яница ” гр.Елхово 

 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк   
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№ 11 от 

21.05.2019 год. 

 

 

Магазин в  поземлен имот  с идентификатор 

27382.500.9805 по КК на гр.Елхово в УПИ 

І2096 – за търговия и услуги  в  квартал   108   

по  ПРЗ  на  града  

 

 

 

гр.Елхово, ул. „ Ал. 

Стамболийски ” № 12 

 

 

 

 

 

Диан Богданов Димитров 

Наталия Миланова Димитрова 

 

 

№ 12 от  

11.06.2019 год. 

 

 

 

 

Масивна  ограда с максимална височина 2.20  в 

УПИ IХ 370  към съседен VIII 297,  квартал  14  

по ПРЗ  на  с.Бояново  

 

  

с.Бояново,община 

Елхово 

 

 

 

Кръстю Калев Петров 

 

№ 13 от 

11.06.2019 год. 

 

 

 

 

Базова станция JAM0078.A(MELNITZA) с 

честотен обхват 900 MHz-2100 MHz на „А1 

България„ ЕАД и преустройство на базова 

станция N5240 на GSM оператор „GLOBUL“ в 

базова N5240 Melnitza  на „ Теленор България“ 

ЕАД в поземлен имот с идентификатор 

47768.14.122, местност „ Боев дол“  по 

кадастралната карта на с. Мелница, община 

Елхово    

 

с. Мелница, община 

Елхово    

 

 

А1 България ЕАД, 

представлявано от   Александър 

Василев Димитров 

Теленор България ЕАД, 

представлявано от Оле Бьорн 

Шулстъд 

Димо Димитров Попов 

№ 14 от 

18.06.2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Подмяна на съществуващи технологични 

тръбопроводи с тръби Termfflex-LPG и 

новомонтиран пункт за зареждане на стоманени 

бутилки до 5 dm
3
 с пропан-бутан за битови 

нужди към съществуваща газстанция и 

бензиностанция гр.Елхово в  поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9837  по КК на гр. 

Елхово в УПИ  ІХ9837 – за бензиностанция, 

газстанция и обществено обслужване   квартал   

гр.Елхово, ул.„Тунджа”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Деана Неделчева Неделчева 
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№ 15 от 

02.07.2019 г.  

31   по  ПРЗ  на  града 

  

Реконструкция на сградно водопроводно 

отклонение  за  ПИ с идентификатор 

27382.500.9842 по КК на гр.Елхово – УПИ XIII 

за  завод за производство на алуминиеви 

елементи , кв. 1   по ПУП - ПРЗ  на  града 

 

 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 16 от 

22.07.2019 г. 

 

Оборудване на съществуваща АУЗПТ за 

нуждите на електронна система за събиране на 

таксите за ползване на републиканската пътна 

мрежа на база изминато разстояние за превозни 

средства с обща техническа допустима 

максимална маса над 3,5m.(Тол) и на база време 

за леки автомобили с обща технически 

допустима максимална маса до 3,5 

m.(електронна винетка)  

Подобект: Система за автоматизирано събиране 

на данни за трафика  по автомобилните пътища 

в Република България – „Г“-образна рамка за 

камери и оборудване № 3075 на Път II-79 км 7 

+ 160 

 

Път II-79 км 7 + 160 
 

Агенция пътна инфраструктура  

,представлявана  от Георги 

Георгиев Терзийски     

 

№ 17 от 

23.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Постройки със селскостопанско 

предназначение  от допълващото застрояване  

за отглеждане на домашни животни със ЗП 540 

кв.м в УПИ  ІІІ47,53    квартал 7   по ПРЗ на 

с.Лалково, общ. Елхово 

 

 

 

с.Лалково, общ. Елхово 

 

 

 

 

 

 

  

Петър Христов Петров 
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№ 18 от 

06.08.2019 г. 

 

 

 

 

База за производствено – складова дейност и 

обитаване  

ЕТАП I-ви: Сграда за временно съхранение и 

подготовка на семена за посев в УПИ  I 18 - за 

производство  и  обитаване , квартал 8 по плана 

на с.Гранитово, община Елхово    

 

 

 

с.Гранитово, община 

Елхово    

 

 

Красимир Атанасов Иванов 

 

№ 19 от  

06.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

Сградно водопроводно отклонение  за База за 

производствено – складова дейност и обитаване  

ЕТАП I-ви: Сграда за временно съхранение и 

подготовка на семена за посев   

за УПИ  I 18 - за производство  и  обитаване , 

квартал 8 по плана на с.Гранитово, община 

Елхово      

 

 

с.Гранитово, община 

Елхово    

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 20 от 

13.08.2019 г. 

 

 

 

Пристройки и преустройство на промишлена 

сграда с  идентификатор 27382.500.9842.19 в 

цех за прахово боядисване на алуминиеви 

профили и газова инсталация по КК на 

гр.Елхово в УПИ ХIII – завод за производство  

на алуминиеви елементи  кв.1   по ПРЗ на града 

 

 

гр.Елхово, ул.“ 

Ал.Стамболийски“ № 

179 

 

 

 

„ Туна Алуминиум „ ООД, 

представлявано от Надир 

Акшамоглу  

 

 

№ 21 от  

20.08.2019 г. 

 

 

 

 

Сградно канализационно  отклонение  за  ПИ с 

идентификатор 27382.500.1167 по КК на 

гр.Елхово за УПИ  І – за комплексна станция за 

зареждане на автомобили с течни горива и газ 

пропан-бутан  и  за пълнене на газови бутилки,  

  

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 
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№ 22 от 

20.08.2019 г. 

 

квартал  31б  по ПРЗ на града  

 

Второстепенна постройка на допълващото 

застрояване – лека постройка за отоплителни 

материали в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.1075  по кадастралната карта на гр. 

Елхово –УПИ  ІІ1075,  квартал   50   по  ПРЗ  на  

града 

 

 

 

гр. Елхово, ул. „Охрид” 

№ 20 

 

 

 

Христо Димитров Даков 

Николинка Желязкова Дакова 

   

 

№ 23 от 

26.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

Зона за мини футбол  към  актуализация на 

проект „ Обновяване и благоустрояване на 

населените места в община Елхово – детски 

площадки“ в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.1168  по кадастралната карта на гр. 

Елхово 

в УПИ  ІІ – за градина   квартал   31б   по  ПРЗ  

на  града  

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

 

№ 24 от 

26.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Основен ремонт на ул.“ Търговска“ (о.т.204 - 

о.т.139) с идентификатор 27382.500.7148 по 

кадастралната карта  на гр.Елхово в участъка 

между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“ Марица „  

по плана на града    

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

 

№ 25 от 

26.08.2019 г. 

 

 

 

Постройка на допълващо застрояване – 

стопанска постройка за отглеждане на домашни 

животни  в УПИ  І420    квартал   46   по  ПРЗ  

на  с. Малък Манастир 

 

с. Малък Манастир, 

общ. Елхово 

 

 

 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 
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№ 26 от 

03.09.2019 г. 

 

 

 

Преустройство на приемо-предавателна  

станция  № 5151 с честотен обхват 900 MHz и 

2100 MHz  на „ Теленор България“ ЕАД 

в поземлен имот с идентификатор 17748.30.109 

по ККРР на с.Гранитово, община Елхово    

 

 

 

с.Гранитово, община 

Елхово 

 

 

Теленор България ЕАД 

 

№ 27 от 

03.09.2019 г. 

 

 

 

 

Преустройство и  промяна предназначението на 

част от първи етаж от сграда с идентификатор 

27382.500.1763.1 от търговски обект в игрална 

зала за хазартни игри с игрални автомати със 

ЗП=118,57 кв.м  по КК на  гр.Елхово 

в УПИ IV- за хотел и ресторант, кв.121 по ПРЗ 

на града 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

Комплекс Колхида АД 

 

№ 28 от 

03.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

Преустройство с  промяна   предназначението 

на част от сграда с идентификатор 

27382.500.3569.1 от обект за обществено 

хранене  в  нощен  бар по КК на  гр.Елхово 

в УПИ I, кв.5 по ПРЗ на града 

 

 

гр. Елхово, община 

Елхово 

 

 

ЕТ „  ССС Станимир Стоянов“ 
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№ 29 от 

24.09.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

Кабелна линия СрН 20 кV  и вграден ТП 20/0,4-

630 кVА в сграда с идентификатор 

27382.500.9842.16 по КК на гр.Елхово 

в УПИ ХIII – завод за производство  на 

алуминиеви елементи  кв.1   по ПРЗ на града 

 

 

гр.Елхово, ул.“ 

Ал.Стамболийски“ № 

179 

 

 

„ Туна Алуминиум „ ООД, 

представлявано от Надир 

Акшамоглу  

 

 

№ 30 от 

01.10.2019 г. 

 

ЕТ за външно захранване на „Нова обслужваща 

сграда и газстанция с пълначно към 

съществуваща бензиностанция в ПИ с 

идентификатор 27382.500.1167 по КК на 

гр.Елхово“ 

в УПИ  І – за комплексна станция за зареждане 

на автомобили с течни горива и газ пропан-

бутан  и  за пълнене на газови бутилки,  квартал 

31б  по ПРЗ на града  

 

 

ул.“ Марица“,гр.Елхово 

 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк   и 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 31 от 

01.10.2019 г. 

 

 

 

 

 
Кабел 1кV  и ЕТ за външно захранване на „ 
Дестилерия за етерични места „  
в УПИ I, с.Малко Кирилово, община Елхово 
 

 

с.Малко Кирилово, 

община Елхово 

 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк  и 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 32 от 

01.10.2019 г. 

 

 

 
ВЛ 1кV  и ЕТ за външно захранване на „  
Сушилня за билки „  
в УПИ VII-208, кв.26  по плана  на с.Изгрев, 
община Елхово 
 

 
с.Изгрев, община 
Елхово 
 

 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк   и 

Община Елхово представлявана 
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от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 33 от 

01.10.1019 г. 

 

 

 

 

 

№ 34 от 

08.10.2019 г. 

 

 

Преустройство  на  ППС за глас или данни  на  „ 

БТК“ ЕАД,  BS 3742_В „ ELHOVO-3“ 
с местонахождение: селскостопанска сграда с 

идентификатор 36909.75.12.1 по КККР   на 

с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол 
 
 

Супермаркет и магазини за промишлени стоки  

в УПИ IІІ, кв. 6 по плана на гр. Елхово, ПИ с 

идентификатор 27382.500.30 по КК на гр. 

Елхово 
 

 

с.Кирилово, община 

Елхово, област Ямбол 
 
 
 
 
 
 
гр.Елхово, община 
Елхово 

 

„БТК”  ЕАД  ,представлявано от 

Атанас Илиев Добрев 

 

„А.Т.Е.“ ЕООД,представлявано 

от Кирил Стоянов Киров 

 

 

„Атанас Пламенов-2014 „ЕООД 

представлявано от Атанас 

Пламенов Костадинов 

 

 

№ 35 от 

22.10.2019 г. 

 

/отменено/ 

 

 

 
Кабелна  линия  НН1кV  от    ТП     „Бенковски“ 
до първи стълб на МрНН на извод НН на извод 
НН-5 и реконструкция на ВЛ 1кV, гр.Елхово 
 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк   и 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

 

 

№ 36 от 

22.10.2019 г. 

 

 

 
 Кабел 20кV  от ТП „Пирин“ до МТП 
“Младост“ , гр.Елхово 
 

 

гр.Елхово, община 

Елхово 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 

Денк   и 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

№ 37 от 

10.12.2019Г. 

Пристрояване и преустройство на „Цех за 
преработка на 500л мляко в кисело мляко и 
сирене“ в „Цех за преработка на мляко в кисело 
мляко,сирене и кашкавал“ 

с.Пчела, община 

Елхово 

Петър Пенев Господинов 

№ 38 от 

10.12.2019г. 

Въздушна линия НН 1киловолт от СБЛС №14 
до нов метален пилон на извод НН-3 на ТП 

гр.Елхово, община 

Елхово 

Електроразпределение  Юг” 

ЕАД, представлявано от   Карл 
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„Велико Търново“, гр.Елхово за външно 
захранване на „Помпа“ в ПИ 27382.500.1520, 
гр.Елхово и монтаж на ново електромерно 
табло на новия метален стълб 

Денк   и 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

№ 39 от 

10.12.2019г. 

Уличен водопровод и СВО за захранване на 
имот с идентификатор 36909.19.5 по КК на 
с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол 

с.Кирилово,община 

Елхово 

Община Елхово представлявана 

от Петър Андреев Киров– кмет 

№ 40 от 

10.12.2019г. 

Автосервиз, автомивка,снек-бар и магазин за 
хранителни стоки със ЗП-286.32 кв.м и РЗП-
286.32 кв.м в УПИ I-19005 /имот с 
идентификатор 36909.19.5 по КК на 
с.Кирилово/, с.Кирилово, община Елхово 

с.Кирилово,община 

Елхово 

Христо Иванов Желязков 

№ 41 от 

17.12.2019г. 

Приют за кучета със ЗП за приют за кучета-
76.50 кв.м, ЗП обслужваща сграда към приют за 
кучета-41.80 кв.м и РЗП-118.30 кв.м в УПИ  IX-
190,кв.22 по плана на с.Добрич, община Елхово 

с.Добрич, община 

Елхово 

Линда Тереса Христова 

                             2020 година   

№1  от 

14.01.2020г. 

ВКП от ВЛ 20 кV „Елпром“,   КЛ 20 кV, ТПО и 
ЕТ за външно захранване на „Пречиствателна 
станция за отпадъчни води“ в ПИ 27382.57.747 
по КК на гр. Елхово 

гр.Елхово, община 

Елхово 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ  

ЕАД ,  ЕИК  115552190  
с адрес: гр. Пловдив, ул. 

„Христо Г. Данов” № 37  

представлявано от  Карл Денк  в  

качеството  на възложител, 
и  ОБЩИНА  ЕЛХОВО, ЕИК 

000970165  
с адрес: гр. Елхово, ул. 

„Търговска” № 13,  

представлявана от Петър  

Андреев  Киров – кмет, в 

качеството  на собственик на 

терена  

 

№2 от 

14.01.2020г. 

Преустройство и пристройка към жилищна 

сграда с РЗП=166,6 кв.м в УПИ V-2481, кв. 109 

по плана на гр. Елхово, ПИ с идентификатор 

гр.Елхово, община 

Елхово 

СТОЯН ДОЙЧЕВ ИВАНОВ , ЕГН 

6612239041 от гр. Несебър, жк 

Младост 34, ап. 9 и РУСКА 
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27382.500.2481 по КК на гр. Елхово 
 

ДОЙЧЕВА СУСАМОВА, ЕГН 

7206129090 от гр. Елхово, ул. Янтра 

14 

 

№3 от 

14.01.2020г. 

Масивна  ограда с максимална височина 2.20 м, 

изцяло разположена в поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.2022 по КК, по 

улична граница с дължина 14,90 м и  по всички 

вътрешни граници на имота- към съседните 

УПИ № VІІІ-2021 с обща дължина 22 м, от 

които 6,5 м масивна и 15,50 м с ЛТ- ламарина; 

VІ- 1969 с дължина 20,90 м.л  и УПИ ІХ 2023  с 

дължина 16,20 м.л. в УПИ № VІІ-2022 , кв.75 по 

ПРЗ на гр. Елхово,  с административен  адрес: 

гр. Елхово, ул. „ Цар Асен” № 42 
 

гр.Елхово, община 

Елхово 

БОЙЧО ПЕТРОВ КАМБУРОВ  с  

ЕГН  5607261100 и адрес: гр. 

Варна, ул. „ Неофит Рилски” № 

20, ет. 3, ап. 2   

 

№4 от 

21.01.2020г. 

Постройка на допълващото застрояване – 

стопанска постройка със селскостопанско 

предназначение за временно съхранение на 

селскостопанска продукция  със ЗП= 32 кв.м 

в УПИ  V362    квартал   46   по  ПРЗ  на  с. 

Маломирово,с административен  адрес: с. 

Маломирово, общ. Елхово 
 

с.Маломирово, община 

Елхово 
„ЯНИЦА – ЕНЕРДЖИ“ ООД- 

гр. Елхово,  ЕИК  200796987 

с адрес: гр. Елхово, ул. 

„Странджа” № 20 

№5 от 

21.01.2020г. 

1.Изграждане на фотоволтаична система с 

мощност 26,88 kW в УПИ ІV-230, кв. 30 по 

плана на с. Маломирово, община Елхово, 

област Ямбол  

2. външно ел. захранване 1 kV  по улица с трасе  

на новия кабел НН  с L=232 м.л. и започва от 

ново електромерно табло, монтирано на стълб 

№ 9, с. Маломирово, преминава през улици  

с.Маломирово, община 

Елхово 

І. МИШО АСЕНОВ ХРИСТОВ, 

ЕГН : 8504029047 с адрес : с. 

Маломирово, ул. „Атанас 

Манчев 2 и 2. ОБЩИНА 

ЕЛХОВО, ЕИК 000970165  
с адрес: гр. Елхово, ул. 

„Търговска” № 13,  

представлявана от Петър  



50 

 

(о.т.86-о.т. 85-о.т.84-о.т.83-о.т. 82) по плана на 

селото до разпределителното табло на обекта  
 

Андреев  Киров – кмет, в 

качеството  на собственик на 

терена по т. 2 

 

№6 от 

14.02.2020г. 

Жилищна сграда със ЗП 91 кв. м и разгъната 

застроена площ – 91 кв. м 

в УПИ ІV-2098, 2099, по плана на гр. Елхово, 

ПИ с идентификатор 27382.500.2098 по КК  

Сградно водопроводно и канализационно 

откланение 
в улица с идентификатор 27382.500.7095 по КК 
на гр.Елхово 

гр.Елхово Влайко Мирчев Мирчев    с  

ЕГН 7702049121 и съпругата му 

Силвия Кънева Маджурова- 

Мирчева с ЕГН 7908019097 

ОБЩИНА  ЕЛХОВО, ЕИК  

000970165  

с адрес: гр. Елхово, ул. 

„Търговска” № 13,  

представлявана от Петър  

Андреев  Киров – кмет   

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


