
№ на Заповед Към РС № Основание Наименование на обекта Възложител

№01 / 10.02.2021 г. № 19/04.03.2020 г.

чл. 148, ал. 4 и чл. 161, 

ал. 1 от ЗУТ „Два броя гаражи“ ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ТУЛЕВА 

№02 / 11.03.2021 г. № 63/19.07.2019 г.  

чл. 148, ал. 4 и чл. 161, 

ал. 1 от ЗУТ

„Селскостопанска сграда и 

помещение за обитаване“ АТАНАС БОРИСОВ ВЪЛЕВ 

№03/ 24.03.2021 г. № 63/07.07.2017 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 

152, ал. 2 от същия

„Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградата на общинска 

администрация“ Община Силистра

№04/ 05.04.2021 г. № 105/18.11.2020 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 6 и т. 8 

отЗУТ

„Система за споделени 

велосипеди- алтернатива на 

публичния транспорт“ Община Силистра

№05/ 21.04.2021 г. № 96/30.11.2016 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 8 от 

ЗУТ

„Монтаж на МТТ 20/04 kV, 

100kVA в оста на ЕПО 

„Асфалтова база“ в ПИ № 

41143.502.44 и 

електрозахранване на ПИ № 

41143.502.26“ Агромонтаж инвест“ ЕООД  

№ 06/10.05.2021 г. № 75/04.08.2020 г.

чл. 154, ал. 2, т. 5 и ал. 

5 от ЗУТ 

„Едноетажна жилищна 

сграда с гараж и ограда“ Бенан Неджат Мехмед 

№ 07/21.05.2021 г. № 48 от 19.06.2020 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 8 и ал. 

5 от ЗУТ 

„Външно кабелно 

електроразхранване 0,4kV от 

ТП „Младежки дом“ до ново 

електромерно табло пред 

УПИ XII3921,3923, кв. 106 

по плана на гр, Силистра“ „Енергоразпределение Север“ АД 

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ ЗА 2021 ГОДИНА



№08 / 25.05.2021 г. № 05/08.01.2021 г. чл. 62, ал. 2 от АПК

„Външно въздушно 

електрозахранване от ТП 

„Добруджа 1“ до 

електромерно табло тип 

ТЕПО за промишлена сграда „Електроразпределение Север“ АД

№09 / 25.05.2021 г. № 12/021.01.2021 г. 

чл. 62, ал. 2 от  АПК 

Въздушно кабелно

електрозахранване от стълб

№ 1, клон Б на ТП

„Софроний Врачански“
„Електроразпределение Север“ АД

№10/04.08.2021 г. № 98/29.11.2019 г.  

чл. 148, ал. 4 и чл. 161, 

ал. 1 от ЗУТ

„Двуетажна жилищна сграда,

лятна кухня и ограда“ 
Алпер Бейджет Хамди

№ 11/09.08.2021 г. № 017/16.03.2018 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 5 от 

ЗУТ 

„Сграда на два етажа за

гараж и склад на втори етаж“
Анелия Валериева Маркова 

№ 12/31.08.2021 г.

№ 48 от 19.06.2020 

г. чл. 62, ал. 2 от АПК

„Външно кабелно 

електроразхранване 0,4kV от 

ТП „Младежки дом“ до ново 

електромерно табло пред 

УПИ XII3921,3923, кв. 106 

по плана на гр, Силистра“ „Електроразпределение Север“ АД



№13 / 14.09.2021 г. № 21/06.03.2017 г. 

чл. 148, ал. 4 и чл. 161, 

ал. 1 от ЗУТ

„Автомивка – пристройка 

към сграда с идентификатор 

00895.502.1330.3 и оформяне 

на площадка за 

разкомлектоване на изтекли 

от употреба МПС“

ГАНКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ и 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ 

№ 14/27.09.2021 г. № 105/18.11.2020 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 8 и ал. 

5 от ЗУТ 

„Система за споделени 

велосипеди- алтернатива на 

публичния транспорт“ Община Силистра 

№15/25.11.2021 г. № 46/17.06.2020 г

чл. 154, ал. 2, т. 5 от 

ЗУТ 

„Основен ремонт и 

реконструкция на сгради с 

идентификатори № 

66425.500.2141.2 и № 

66425.500.2141.3 и промяна 

предназначението на сграда 

с идентификатор № 

66425.500.2141.4 за 

ветеринарна аптека“ Красимира Христова Колева - Славова

№16/06.12.2021 г. № 79/14.08.2020 г. 

чл. 154, ал. 2, т. 5 от 

ЗУТ „Жилищна сграда“ ЙОВКО ХАРАЛАНОВ МИТЕВ

№17/21.12.2021 г. № 33/25.03.2020 г. 

чл. 154, ал. 2, т.6 от 

ЗУТ

„Жилищна сграда на един 

етаж“ Христа Костадинова Стоянова


