ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 12 / 18.04.2019 год.

На основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщаваме на
заинтересованите страни, че е издадено:
Разрешение за строеж №12 от 17.04.2019 год. за обект: „Изграждане на гаражни
клетки и складови помещения в квартал 24 по ПУП на град Ардино“, община
Ардино, област Кърджали
Подобект: „Изграждане на гаражни клетки №4 и №5 от секция №2 в ПИ 863 от
квартал 24 по ПУП - ПРЗ на град Ардино, община Ардино, област Кърджали“,
съгласно одобреният инвестиционен проект от Главния архитект на Община Ардино от
17.04.2019 година.
V /пета / КАТЕГОРИЯ

Възложител: Гюлджан Искендер Салиева
Заинтересованите страни в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването,
могат да подават писмени възражения, предложения и др. до отдел “АБОбС” при
Общинска администрация - Ардино.

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg

ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 13 / 18.04.2019 год.

На основание чл.149, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщаваме на
заинтересованите страни, че е издадено:
Разрешение за строеж №13 от 17.04.2019 год. за обект: „Жилищна сграда в УПИ
XVII от квартал 29 по ПУП - ПРЗ на град Ардино, община Ардино, област
Кърджали“, съгласно одобреният инвестиционен проект от Главния архитект на Община
Ардино от 17.04.2019 година.
V/пета / КАТЕГОРИЯ

Възложител: Мюмюн Фаик Симитчи
Заинтересованите страни в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването,
могат да подават писмени възражения, предложения и др. до отдел “АБОбС” при
Общинска администрация - Ардино.

Република България, област Кърджали
гр. Ардино. ул.”Бели брези” № 3 1
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg
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ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 14 / 18.04.2019 год.

На основание чл.149, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщаваме на
заинтересованите страни, че е издадено:
Разрешение за строеж №14 от 17.04.2019 год. за обект: „Реконструкция на
жилищна сграда и пристройка“ в ПИ с кадастрален №227, заемащ част от УПИ I от
квартал 20 по ПУП на град Ардино, община Ардино, област Кърджали, съгласно
одобреният инвестиционен проект от Главния архитект на Община Ардино от 17.04.2019
година.
V/пета / КАТЕГОРИЯ

Възложител: Исмет Ьайрим Чауш
Заинтересованите страни в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването,
могат да подават писмени възражения, предложения и др. до отдел “АБОбС” при
Общинска администрация - Ардино.

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg
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