Други обяви, съобщения и заповеди

2022 г.:

ОБЯВА за инвестиционно намерение:&nbsp; „ Изграждане на един брой
ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.24.25 и един брой
ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.30.32 в землището на с.
Ковачевец, община Попово, област Търговище от „ СИНТЕЗИЯ“ ООД, с. Кривина, п.к.
1588, ул. „ Тодор Радунчев“ № 9, община Столична, област София- (публ. на 26.09.2022
г.)

ЗАПОВЕД относно Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в
Община Попово - (публ. на 26.09.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с
едентификатор 57649.503.3082 по КККР на землище гр.Попово - (публ. на 23.09.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите- (публ. на 13.09.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ онтосно изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за Урегулиран поземлен имот ХІ-3760 и УПИ ХIII-2256 от кв.1 по плана на
пром.зона гр.Попово, като се обединяват в един самостоятелен УПИ ХVI –
4030/проектен/ - (публ. на 01.09.2022 г.)
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