
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на 
територията на издадените разрешения за строеж през 2017 година 

Пореден 
номер 

Разрешение за 
строеж № и дата 

Строеж / обект Обявление 

1. Разрешение за 
строеж № 
1/24.01.2017 г 

Монтаж на инсталация за 
производство на ел.енергия от 
възобновяеми източници с обща 
инсталирана мощност до 30 kw 
включително 

№ 12-00-88 от 
24.01.2017 г. 

2. Разрешение за 
строеж № 
2/31.01.2017 г. 

Селскостопанска постройка за 
съхранение на инвентар и 
селскостопанска продукция 

№ 12-00-98 от 
02.02.2017 г. 

3. Разрешение за 
строеж № 
3/31.01.2017 г. 

Пристройка и надстройка на 
съществуваща жилищна сграда 

№ 12-00-97 от 
02.02.2017 г. 

4. Разрешение за 
строеж № 
4/16.05.2017 г. 

Пристройка към съществуваща 
жилищна сграда на основание 
чл.50, ал.1, т.”а” от ЗУТ 

№ 08-00-66 от 
16.05.2017 г. 

5. Разрешение за 
строеж № 
5/16.05.2017 г. 

Едноетажна пристройка към 
жилищна сграда на основание 
чл.50, ал.1, т.”а” от ЗУТ 

№08-00-67 от 
16.05.2017 г. 

6. Разрешение за 
строеж № 
6/23.05.2017 г. 

Енергийно обновяване на 
многофамилна жилищна сграда 
бл.4/43, ул.”Люлин”, вх.Б, В, Г и Д 

№ 08-00-72 от 
23.05.2017 г. 

7. Разрешение за 
строеж № 
7/27.06.2017 г. 

Навес за прикачен селскостопански 
инвентар 

№ 08-00-88 от 
27.06.2017 г. 

8. Разрешение № 
8/11.07.2017 г. 

Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за 
ТБО 

№08-00-96 от 
11.07.2017 г. 

9. Разрешение за 
строеж № 
9/11.07.2017 г. 

Гараж № 08-00-95 от 
11.07.2017 г. 

10. Разрешение за 
строеж № 
10/11.07.2017 г. 

Еднофамилна жилищна сграда № 08-00-94 от 
11.07.2017 г. 

11. Разрешение за 
строеж № 
11/29.08.2017 г. 

Оптична връзка станция № 3555, 
находяща се вгр.Белене, 
ул.”Ф.Дечев” №1, хотел”Енергия” 

№ 08-00-125 
от 29.08.2017 
г. 

12. Разрешение за 
строеж № 
12/05.09.2017 г. 

Разширение на съществуваща 
зърно-база със силозно стопанство 

№ 08-00-130 
от 05.09.2017 
г. 

13. Разрешение за 
строеж № 
13/05.09.2017 г. 

Стопанска постройка по чл.44, ал.3 
от ЗУТ 

№ 08-00-128 
от 05.09.2017 
г. 

14. Разрешение за 
строеж № 
14/05.09.2017 г. 

Контролно-технически пункт за 
периодични прегледи на ППС 

№ 08-00-129 
от 05.09.2017 
г. 



15. Разрешение за 
строеж № 
15/12.09.2017 г. 

Реконструкция на ул.”М.Василев” в 
участъка през о.т.477, о.т.478, 
о.т.479, о.т.480, о.т.575, о.т.574 до 
о.т.591 гр.Белене 

№ 08-00-136 
от 12.09.2017 
г. 

16. Разрешение за 
строеж № 
16/26.09.2017 г. 

Второстепенна постройка по чл.46, 
ал.1 от ЗУТ 

№ 08-00-143 
от 26.09.2017 
г. 

17. Разрешение за 
строеж № 
17/19.10.2017 г. 

Отоплителна инсталация в жилище, 
находящо се на ІІ-ри и ІІІ-ти етаж 

№ 08-00-158 
от 19.10.2017 
г. 

18. Разрешение за 
строеж № 
18/21.11.2017 г. 

Сграда на допълващо застрояване 
на основание по чл.41, ал.2 и чл.46, 
ал.1 от ЗУТ 

№ 08-00174 от 
21.11.2017 г. 

19. Разрешение за 
строеж № 
19/05.12.2017 г. 

Изграждане на канализация и 
подмяна на водопровод по 
ул.”Лозенец”, ул.”Пенчо 
Славейков” и ул.”Сергей Румянцев” 
в гр.Белене 

№ 08-00-181 
от 05.12.2017 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на 
територията на издадените разрешения за строеж през 2018 година 

Пореден 
номер 

Разрешение за 
строеж № и дата 

Строеж / обект Обявление 

1. Разрешение за 
строеж № 
1/06.02.2018 г. 

Изграждане на тротоари и 
междублокови пространства от 
о.т.779-о.т.780-о.т.781-о.т.783-
о.т.784-о.т.782-о.т.785-о.т.786-
о.т.787-о.т.789-о.т.790-о.т.791 до 
о.т.792 в кв.77 гр.Белене 

№ 08-00-39 от 
07.02.2018 г. 

2. Разрешение за 
строеж № 
2/06.02.2018 г. 

Изграждане на тротоари и 
междублокови пространства от 
о.т.753-о.т.798-о.т.799-о.т.801-
о.т.802-о.т.800-о.т.797 до о.т.796 в 
кв.73 гр.Белене 

№ 08-0040 от 
07.02.2018 г. 

3. Разрешение № 
3/06.02.2018 г. 

Изграждане на тротоари и 
междублокови пространства от 
о.т.667 през о.т.669-о.т.672-о.т.671 
до о.т.670 в кв.15 гр.Белене 

№ 08-00-38 от 
06.02.2018 г. 

4. Разрешение № 
4/13.02.2018 г. 

Преустройство и реконструкция на 
съществуващо хале в цех за PVC и 
алуминиева дограма 

№ 08-00-48 от 
14.02.2018 г. 

5. Разрешение № 
5/20.02.2018 г. 

Гараж № 08-00-53 от 
20.02.2018 г. 

6. Разрешение за 
строеж № 
6/20.02.2018 г. 

Преустройство на съществуващи 
гаражи в Магазин за промишлени 
стоки 

№ 08-00-54 от 
20.02.2018 г. 

7. Разрешение за 
строеж № 
7/27.03.2018 г. 

Преустройство на промишлена 
сграда за производство на 
трансформатори и пристройки за 
лаборатория и битови помещения 

№ 08-00-87 от 
27.03.2018 г. 

 
8. Разрешение за 

строеж № 
8/27.03.2018 г. 

Енергийно обновяване на 
многофамилна жилищна сграда, 
бл.4/51, ул.”България” № 31, вх.А, 
Б, В, Г, Д, Е и Ж 

№ 08-0086 от 
27.03.2018 г. 

9. Разрешение за 
строеж № 
9/03.04.2018 г. 

Православен параклис в с.Деков № 08-00-101 
от 03.04.2018 
г. 

10. Разрешение № 
10/22.05.2018 г. 

Склад за съхранение на 
селскостопански инвентар в 
с.Татари 

№ 08-00-159 
от 22.05.2018 
г. 
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