
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения 

за въвеждане в експлоатация през 2017 г. 

Пореден 
номер 

Удостоверение за  

въвеждане в експлоатация  

номер/дата 

Строеж/Обект 

1. № 1 от 21.02.2017 г. Преустройство на съществуващо търговско 
помещение в „Магазин за хранителни и 
нехранителни стоки” 

2. № 2 от 07.12.2017 г. Енергийно обследване на многофамилна 
жилищна сграда, бл.4/43 гр.Белене 

 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения 

за въвеждане в експлоатация през 2018 г. 

Пореден 
номер 

Удостоверение за  

въвеждане в експлоатация  

номер/дата 

Строеж/Обект 

1. № 1 от 03.04.2018 г. Два броя халета за съхранение на 
селскостопанска продукция – І-ви етап 

2. № 2 от 24.04.2018 г. Едноетажна пристройка към жилищна сграда 
на основание чл.50, ал.1, т.”а” от ЗУТ 

3. № 3 от 29.05.2018 г. Контролно-технически пункт за периодични 
прегледи на ППС 

4. № 4 от 20.11.2018 г. Вътрешно преустройство на Банков офис в 
Игрална зала за хазартни игри 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения 

за въвеждане в експлоатация през 2019 г. 

Пореден 
номер 

Удостоверение за  

въвеждане в експлоатация  

номер/дата 

Строеж/Обект 

1. № 1 от 08.01.2019 г. Пристройка и надстройка на съществуваща 
жилищна сграда 

2. № 2 от 30.01.2019 г. Ремонт на сградата на СУ „Д.Дебелянов” - 
Белене 

3. № 3 от 26.03.2019 г. Работилница за алуминиева и PVC дограма, 
преустройство и пристройка 

4. № 4 от 21.05.2019 г. Кафене и Автомивка – І етап „Кафене” 
 

5. № 5 от 25.06.2019 г. Ремонт на ул.”Осъм” с.Петокладенци 
 

6. № 6 от 09.07.2019 г. Енергийно обновяване на множопрофилна 



жилищна сграда, бл.4/51 гр.Белене 

7. №  7 от 13.08.2019 г. Селскостопанска п остройка за съхранение на 
инвентар и селскостопанска продукция 
гр.Белене 

8. № от 19.11.2019 г. Ремонт на сграда на СУ „Димчо Дебелянов” 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения 

за въвеждане в експлоатация през 2020 г. 

Пореден 
номер 

Удостоверение за  

въвеждане в експлоатация  

номер/дата 

Строеж/Обект 

1. № 1 от 07.01.2020 г. Водопроводно отклонение за УПИ ІІ, кв.162 
гр.Белене 

2. № 2  от 07.04.2020 г. Основен ремонт на къща – бивше кметство в с. 
Татари 

3. № 3 от 28.04.2020 г. Изграждане на тротоари и междублокови 
пространства в кв. 73 по плана на гр.Белене 

4. № 4 от 28.04.2020 г. Изграждане на тротоари и междублокови 
пространства в кв. 15 по плана на гр.Белене 

 

 


