
    

                                                     РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ - 2018г.

№ на разрешение 

за поставяне СОБСТЕВНИК АДРЕС ИЗДАДЕНА ОТ: ОБЕКТ

схема по чл.57 от 

ЗУТ в/у скица №

ЗАБЕЛЕ

ЖКА

1/15.05.2018г. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

гр.Севлиево, 

пл."Свобода" № 1 гл.архитект

Рекламно информационно съоръжение - билборд 

за проект "Реконструкция и рехабилитация на път 

GAB1169/ІІІ-404, Севлиево - Крушево - Младен - 

яз."Александър Стамболийски" - - 18,8 км" на 

пресечката на ул."Дедерица" с моста на р.Росица 

по посока за с.Крушево, отляво - с размери 4,00м 

х 3,00м.

схема по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скица № 

144 от 09.05.2018г.

2/15.05.2018г. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

гр.Севлиево, 

пл."Свобода" № 1 гл.архитект

Рекламно информационно съоръжение - билборд 

за проект"Реконструкция и рехабилитация на път 

GAB1169/ІІІ-404, Севлиево - Крушево - Младен - 

яз"Александър Стамболийски" - 18,8 км" при 

влизане в с.Младен до водостока - с размери 

4,00м х 3,00м.

схема по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скица № 

280 от 09.05.2018г.

3/15.05.2018г. "ГО и КО" ООД

гр.Севлиево, 

ЖК"Митко 

Палаузов" № 20 гл.архитект

Рекламно информационно съоръжение - 

указателна табела с размери 0,50м х 0,70м, на 

ел.стълб на тротоара пред Пиреос банк, на 

кръстовището на ул."Стефан Пешев" и ул."Втори 

юли".

схема по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скица № 

162 от 17.05.2018г.

4/15.05.2018г. "РЕГЕНТ" ООД

гр.Габрово, 

бул."Могильов" № 

19 гл.архитект

Рекламно информационно съоръжение - 

указателна табела с размери 1,00м х 0,70м, на 

ул."Христо Спиридонов" № 20, гр.Севлиево

схема по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скица № 

187 от 04.06.2018г.

5/01.08.2018г. "НЕМАК" ЕООД

гр.Севлиево, 

ул."Хан Аспарух" № 

17 гл.архитект

Рекламно информационно съоръжение - рекламна 

табела с размери 70/70 см, пред магазина за 

пакетирани хранителни стоки, алкохол и цигари на 

ул."Стара планина " № 77, гр.Севлиево

схема по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скица № 

287 от 31.07.2018г.

6/02.11.2018г. "БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр.София, 

бул."България" № 

55 гл.архитект

Рекламно информационни съоръжения - 

указателни табели 10 броя, двустранни с размери 

0,65м х 1,00м, за магазин БИЛЛА, разположени на 

стълбовете на улично осветление.

схеми по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скици 

№№ 

372,371,368,369,37

0,367,363,364,365,3

66 от 04.10.2018г.

7/02.11.2018г. "ОЛИМПИЯ" ЕООД

гр.Горна 

Оряховица, 

ул.Георги 

Измирлиев" № 2 гл.архитект

Рекламно информационно съоръжение - 

пирамида пред офиса на фирмата на ул."Стефан 

Пешев" № 46, гр.Севлиево с размери 70/100см.

схема по чл.57 от 

ЗУТ за поставяне 

на РИЕ - скица № 

374 от 08.10.2018г.


