
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 Реконструкция на ул.”М.Василев” в № 08-00-136 



строеж № 

15/12.09.2017 г. 

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 

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 в кв.77 

- Белене 

№ 28-00-39 от 

07.02.2018 г. 

2. Разрешение за 

строеж № 

2/06.02.2018 г. 

Изграждане на тротоари и 

междублокови пространства в кв.73 

- Белене 

№08-00-40 от 

07.02.2018 г 

3. Разрешение за 

строеж № 3 

/06.02.2018 г. 

Изграждане на тротоари и 

междублокови пространства в кв.15 

- Белене 

№08-00-38 от 

06.02.2018 г. 

4. Разрешение за 

строеж № 

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 за 

строеж № 

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 

№ 08-00-86 от 

27.03.2018 г. 



9. Разрешение за 

строеж № 

9/03.04.2018 г. 

Православен параклис № 08-00-101 

от 03.04.2018 

г. 

10. Разрешение за 

строеж № 

10/22.05.2018 г. 

Склад за съхранение на 

селскостопански инвентар 

№ 08-00-159 

от 22.05.2018 

г. 

11 Разрешение за 

строеж № 

11/05.06.2018 г. 

Плътна ограда с Н 2,20 метра № 08-00-173 

от06.06.2018 

г. 

12. Разрешение за 

строеж № 

12/05.06.2018 г. 

Плътна ограда с Н 2,00 метра № 08-00-172 

от 06.06.2018 

г. 

13. Разрешение за 

строеж № 

13/18.06.2018 г. 

Реконструкция на ул.”Рила” в 

участъка от о.т.706 до о.т.476 - 

Белене 

№ 08-00-186 

от 19.06.2018 

г. 

14. Разрешение за 

строеж № 

14/03.07.2018 г. 

Реконструкция на ул.”Ф.Дечев” - 

Белене 

№ 08-00-209 

от 04.07.2018 

г. 

15. Разрешение за 

строеж № 

15/10.07.2018 г. 

Прозирна ограда № 08-00-224 

от 11.07.2018 

г. 

16. Разрешение за 

строеж № 

16/10.07.2018 г. 

гараж № 08-00-223 

от 11.07.2018 

г. 

17. Разрешение за 

строеж № 

17/31.07.2018 г. 

Изграждане на многофункционално 

игрище в СУ „Д.Дебелянов”-Белене 

№ 08-00-268 

от 01.08.2018 

г. 

18. Разрешение за 

строеж № 

18/31.07.2018 г. 

Жилищна сграда № 08-00-269 

от 01.08.2018 

г. 

19. Разрешение за 

строеж № 

19/31.07.2018 г. 

Ремонт на сграда на СУ 

„Д.Дебелянов” - Белене 

№ 08-00-267 

от 01.08.2018 

г. 

20. Разрешение за 

строеж № 

20/31.07.2018 г. 

Филиал за спешна медицинска 

помощ, навес за линейки, козирка, 

дизел генератор и паркинг – 

отменено със заповед 

№10/14.08.2018 г. на гл.архитект 

№  08-00-273 

от. 02.08.2018 

г. 

21. Разрешение за 

строеж № 

21/21.08.2018 г. 

Пристройка и надстройка на 

съществуваща сграда 

№ 08-00-291 

от 21.08.2018 

г. 

22. Разрешение за 

строеж № 

22/21.08.2018 г. 

Работилница за алуминиева и PVC 

дограма – преустройство и 

пристройка към съществуваща 

работилница 

№ 08-00-292 

от 22.08.2018 

г. 

23. Разрешение за 

строеж № 

23/28.08.2018 г. 

Сграда на допълващо застрояване № 08-00-302  

от 28.08.2018 

г. 

24. Разрешение за 

строеж № 

Лятна кухня (открит навес) № 08-00-303 

от 28.08.2018 



24/28.08.2018 г. г. 

25. Разрешение за 

строеж № 

25/18.09.2018 г. 

Гараж № 08-00-332 

от 18.09.2018 

г. 

26. Разрешение за 

строеж № 

26/18.09.2018 г. 

Гараж № 08-00-333 

от 18.09.2018 

г. 

27. Разрешение за 

строеж № 

27/01.10.2018 г. 

Филиал за спешна медицинска 

помощ, навес за линейки, козирка, 

дизел генератор и паркинг 

№ 08-00-354 

от 01.10.2018 

г. 

28. Разрешение за 

строеж № 

28/01.10.2018 г. 

Стопанска постройка № 08-00-356 

от 01.10.2018 

г. 

29. Разрешение за 

строеж № 

29/01.10.2018 г. 

Пристройка към жилищна сграда № 08-00-355 

от 01.10.2018 

г. 

30. Разрешение за 

строеж № 

30/09.10.2018 г. 

Стопанска сграда № 08-00-369 

от 09.10.2018 

г. 

31. Разрешение за 

строеж № 

31/23.10.2018 г. 

Доилна зала – преустройство на 

част от селскостопанска сграда 

торови площадки и шахта 

№ 08-00-400 

от 24.10.2018 

г. 

32. Разрешение за 

строеж № 

32/30.10.2018 г. 

Вътрешно преустройство на Банков 

офис в Игрална зала за хазартни 

игри 

№ 08-00-405 

от 31.10.-2018 

г. 

33. Разрешение за 

строеж № 

33/27.11.2018 г. 

Лятна кухня (открит навес) № 08-00-452 

от 27.11.2018 

г. 

34. Разрешение за 

строеж № 

34/31.12.2018 г. 

Водопроводно отклонение № 12-00-2 от 

09.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията на издадените разрешения за строеж през 2019 година 

Пореден 

номер 

Разрешение за 

строеж № и дата 

Строеж / обект Обявление 

1. Разрешение за 

строеж № 

1/22.01.2019 г. 

Възстановяване партида на вода № 08-00-44 от 

22.01.2019 г. 

2. Разрешение за 

строеж № 

2/18.02.2019 г. 

Ремонт на ул.”Осъм” 

с.Петокладенци 

№08-00-73 от 

26.02.2019 г. 

3. Разрешение за 

строеж № 3 от 

26.03.2019 г. 

Пристройка към съществуващо 

кафе-аперитив 

№08-00-110 от 

26.03.2019 г. 

4. Разрешение за 

строеж № 4 от 

26.03.2019 г. 

Гараж №08-00-109 от 

26.03.2019 г. 

5. Разрешение за 

строеж № 5 от 

16.04.2019 г. 

Навес №08-00-126 от 

16.04.2019 г. 

6. Разрешение за 

строеж № 6 от 

04.06.2019 г. 

Реконструкция на ул.”Тр.Костов” от 

о.т.266 до о.т.304” по плана на 

гр.Белене 

№08-00-193 от 

05.06.2019 г. 

7. Разрешение за 

строеж № 7 от 

04.06.2019 г. 

Реконструкция на ул.”Дунав” от 

о.т.616 до о.т.619 по плана на 

гр.Белене 

№08-00-194 от 

05.06.2019 г. 

8. Разрешение за 

строеж № 8 от 

04.06.2019 г. 

Реконструкция на ул.”Кирил и 

Методий” от о.т.769 до о.т.757 по 

плана на гр.Белене 

№08-00-195 от 

05.06.2019 г. 

9. Разрешение за 

строеж № 9 от 

04.06.2019 . 

Реконструкция на ул.”Ц.Церковски” 

от о.т.322 до о.т.335 по плана ан 

гр.Белене 

№ 08-00-196 

от 05.06.2019 

г. 

10. Разрешение за 

строеж № 10 от 

10.06.2019 г. 

Игрище за минифутбол и баскетбол 

по плана с.Деков 

№08-00-203 от 

10.06.2019 г. 

11. Разрешение № 11 

от 10.06.2019 г. 

Игрище за плажен волейбол по 

плана на гр.Белене 

№08-00204 от 

10.06.2019 г. 

12. Разрешение № 12 

от 23.07.2019 г. 

Жилищна сграда по плана на 

гр.Белене 

№08-00-336от 

26.07.2019 г. 

13. Разрешение № 13 

от 06.08.2019 г. 

Пристройка към съществуваща 

сграда по плана на с.Татари 

№08-00366 от 

06.08.2019 г. 

14. Разрешение № 14 

от 12.09.2019 г. 

Гараж по плана на гр.Белене №08-00-416 от 

12.09.2019 г. 

15. Разрешение № 15 

от 12.09.2019 г. 

Гараж по плана на с.Бяла вода №08-00-417от 

12.09.2019 г. 

16. Разрешение № 16 

от 01.10.2019 г. 

Сграда на допълващо застрояване 

„Навес-Барбекю” по плана на 

гр.Белене 

№08-00-481 от 

01.10.2019 г. 

17. Разрешение № 17 

от 01.10.2019 г. 

Малка фотоволтаична 

електроинсталация с инсталирана 

№08-00-482 от 

01.10.2019 г. 



мощност 30 kwp по плана на 

гр.Белене 

18. Разрешение № 18 

от 01.10.2019 г. 

Малка фотоволтаична 

електроинсталация с инсталирана 

мощност 30 kwp по плана на 

гр.Белене 

№08-00-483 от 

01.10.2019 г. 

19. Разрешение № 19 

от 29.10.2019 г. 

Основен ремонт къща – бивше 

кметство на с.Татари 

№08-00522 от 

29.10.2019 г. 

 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията на издадените разрешения за строеж през 2020 година 

Пореден 

номер 

Разрешение за 

строеж № и дата 

Строеж / обект Обявление 

1. Разрешение за 

строеж № 

1/21.01.2020 г. 

Преустройство на съществуващ 

търговски обект „Снек бар” в 

жилище по плана нагр.Белене 

№ 08-00-30 от 

21.01.2020 г. 

2. Разрешение за 

строеж № 

2/21.01.2020 г. 

Рехабилитация на кабел 20 kv 

„Мечта” от ТП-22 до ТП-67” – 

гр.Белене, ул.”Дунав” и 

ул.”Еп.Евгени Босилков” по плана 

на гр.Белене 

№08-00-29 от 

21.01.2020 г. 

3. Разрешение за 

строеж № 3 от 

18.02.2020 г. 

Фотоволтаична централа до 30 kw 

на терена и на покривите по плана 

на с.Петокладенци 

№08-00-111 от 

18.02.2020 г. 

4. Разрешение за 

строеж № 4 от 

04.03.2020 г. 

Монолитен гараж – проект за 

довършване на законно започнат 

строеж по плана на с.Татари 

№08-00-125 от 

04.03.2020 г. 

5. Разрешение за 

строеж № 5 от 

10.03.2020 г. 

Пристройка – разширение на 

същ.магазин за хранителни стоки по 

плана на гр.Белене 

№08-00-137 от 

10.03.2020 г. 

6. Разрешение за 

строеж № 6 от 

10.03.2020 г. 

Жилищна сграда по плана на 

гр.Белене 

№08-00-139 от 

10.03.2020 г. 

7. Разрешение за 

строеж № 7 от 

10.03.2020 г. 

Преустройство на съществуваща 

ППС за глас и/или данни на БТК 

ЕАД № VT5147_А.Приемо-

предавателна станция № 3698 на 

„Теленор България” ЕАД и Базова 

станция с честотен обхват 900-

2100MHz на „А1 България” ЕАД № 

PVN0218.А000 по плана на 

гр.Белене 

№08-00-138 от 

10.03.2020 г. 

8. Разрешение за 

строеж № 8 от 

10.03.2020 г. 

Цех за производство на алуминиева 

PVC дограма и врати – промяна на 

предназначението на съществуваща  

№08-00-140 от 

10.03.2020 г. 



сграда по плана нагр.Белене 

9. Разрешение за 

строеж № 9 от 

17.03.2020 . 

Едноетажна пристройка към 

съществуващ цех за шивашки 

услуги по плана на гр.Белене 

№ 08-00-153 

от 17.03.2020 

г. 

10. Разрешение за 

строеж № 10 от 

07.04.2020 г. 

Малка фотоволтаична 

електроинсталация с инсталирана 

мощност 30 kWp по плана на 

гр.Белене 

№08-00-180 от 

07.04.2020 г. 

11. Разрешение № 11 

от 07.04.2020 г. 

Фотоволтаична централа до 30 kW 

върху покрив на жилищна сграда и 

терен по плана на с.Татари 

№08-00-181 от 

07.04.2020 г. 

12. Разрешение № 12 

от 17.04.2020 г. 

Стопанска сграда по плана на 

гр.Белене 

№08-00-197от 

14.04.2020 г. 

13. Разрешение № 13 

от 05.05.2020 г. 

Външно кабелно електрозахранване 

НН на „Филиал за спешна 

медицинска помощ, навес за 

линейки, козирка, дизелгенератор и 

паркинг по плана на гр.Белене 

№08-009-215 

от 05.05.2020 

г. 

14. Разрешение № 14 

от 26.05.2020 г. 

Магазин за авточасти по плана на 

гр.Белене 

№08-00-258 от 

26.05.2020 г. 

15. Разрешение № 15 

от 26.05.2020 г. 

Преустройство на същ.търговски 

обект „Магазин за хран.стоки в част 

от жилище 

№08-00-259 от 

26.05.2020 г. 

16. Разрешение №16 

от 09.06.2020 г. 

Изграждане на канализация и 

рехабилитация на водопровод по 

ул.“Първи май“ 

№08-00-280 от 

09.06.2020 г. 

17. Разрешение № 17 

от 23.06.2020 г. 

Реконструкция на 

ул.“Цв.Въбленски“ в с.Деков 

№08-00-295 от 

23.06.2020 г. 

18. Разрешение № 18 

от 02.07.2020 г. 

Преустройство на същ.търговски 

обект „Магазин за пром.стоки в 

„Магазин за хран.стоки“ 

№08-00-313 от 

02.07.2020 г. 

19. Разрешение № 19 

от 02.07.2020 г. 

Стопанска сграда №08-00-314 от 

02.07.2020 г. 

20. Разрешение № 20 

от 10.07.2020 г. 

Рехабилитация на уличното 

осветление на територията на 

община Белене 

№12-00-62 от 

10.07.2020 г. 

21. Разрешение № 21 

от 18.08.2020 г. 

Пристройка към същ.сграда за 

магазин за хран.стоки и кафе-

аперитив 

№08-00-402 от 

19.08.2020 г. 

22. Разрешение № 22 

от 25.08.2020 г. 

Ел.захранване на Овцеферма за 800 

млечни овце 

№08-00-412 от 

25.08.2020 г. 

23. Разрешение № 23 

от 21.09.2020 г. 

Основен ремонт, реконструкция и 

подобряване на прилежащото 

пространство на църква „Св.Георги 

Победоносец“ 

№08-00-440 от 

23.09.2020 г. 

24. Разрешение № 24 

от 21.09.2020 г. 

Изграждане на ограда с Н до 2,20 м 

над прилежащия терен 

№08-00-441 от 

23.09.2020 г. 

25. Разрешение № 25 

от 21.09.2020 г. 

Гараж №08-00-442 от 

23.09.2020 г. 

26. Разрешение № 25 Изграждане на предприятие за №08-00-443 от 



от 21.09.2020 г. преработка на мляко в регистриран 

животновъден обект и 

преустройство на част от 

същ.сграда 

23.09.2020 г. 

27. Разрешение № 27 

от 20.10.2020 г. 

Гараж и стопанска сграда №08-00492 от 

21.10.2020 г. 

28. Разрешение № 28 

от 20.10.2020 г. 

Преустройство на същ.търговски 

обект „Кафе-аперитив“ в „Гаражи“ 

№08-00-491 от 

21.10.2020 г. 

29. Разрешение № 29 

от 20.10.2020 г. 

Преустройство на същ.търговски 

обект в заведение за бързо хранене 

„Бюфет“ 

№08-00490 от 

21.10.2020 г. 

30. Разрешение № 30 

от 27.10.2020 г. 

Гараж за леки автомобили №08-00-506 от 

27.10.2020 г. 

31. Разрешение № 31 

от 27.10.2020 г. 

Фотоволтаична електрическа 

централа до 30 kWp върху покрив 

на жил.сграда и терен 

№08-00-507 от 

27.10.2020 г. 

32. Разрешение № 32 

от 24.11.2020 г. 

Фотоволтаична електрическа 

центра до 30 kwp 

№08-00-563 от 

25.11.2020 г. 

33. Разрешение № 33 

от 24.11.2020 г. 

Фотоволтаична електрическа 

централа до 30 kwp 

№08-00-564 от 

25.11.2020 г. 

34. Разрешение № 34 

от 08.12.2020 г 

Фотоволтаична централа до 30 kwp 

върху покрив на съществуващи 

сгради 

№08-00-591 от 

08.12.2020 г. 

35. Разрешение № 35 

от 08.12.2020 г. 

Склад за търговия на едро №08-00-592 от 

08.12.2020 г. 

36. Разрешение № 36 

от 08.12.2020 г. 

Фотоволтаична централа №08-00-593от 

08.12.2020 г. 

37. Разрешение № 37 

от 08.12.2020 г. 

Преустройство и реконструкция на 

съществуващо хали във „Фабрика 

за производство на прозорци, врати 

и окачени тавани“ 

№08-00-594 от 

08.12.2020 г. 

38. Разрешение № 38 

от 15.12.2020 г. 

Инсталация за производство на 

ел.енергия до 30 kwp 

№08-00-600 от 

15.12.2020 г. 

39. Разрешение № 39 

от 15.12.2020 г. 

Малка фотоволтаична 

електроинсталация с инсталирана 

мощност до 30 kwp 

№08-00-601 от 

15.12.2020 г. 

40. Разрешение № 40 

от 22.12.2020 г. 

Пристройка към жилищна сграда №08-00-613 от 

23.12.2020 г. 

41. Разрешение № 41 

от22.12.2020 г. 

Ремонт и реконструкция на сграда 

за домумане на техника 

№08-00-614 от 

23.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията на издадените разрешения за строеж през 2021 година 

Пореден 

номер 

Разрешение за 

строеж № и дата 

Строеж / обект Обявление 

1. Разрешение за 

строеж № 

1/05.01.2021 г. 

Канализация и водопровод по 

улици в гр.Белене 

№ 08-00-11 от 

13.01.2021 г. 

2. Разрешение за 

строеж № 

2/12.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-12 от 

13.01.2021 г. 

3. Разрешение за 

строеж № 

3/12.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-0013 от 

13.01.2021 г. 

4. Разрешение за 

строеж № 

4/12.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-14 от 

13.01.2021 г. 

5. Разрешение за 

строеж № 

5/12.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-15 от 

13.01.2021 г. 

6. Разрешение за 

строеж № 

6/12.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-0016 от 

13.01.2021 г. 

7. Разрешение за 

строеж 

№7/19.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-31 от 

19.01.2021 г. 

8. Разрешение за 

строеж № 

8/19.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-32 от 

19.01.2021 г. 

9. Разрешение за 

строеж № 

9/19.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-30 от 

19.01.2021 г. 

10. Разрешение за 

строеж № 

10/25.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-49 от 

25.01.2021 г. 

11. Разрешение за 

строеж № 

11/25.01.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-48 от 

25.01.2021 г. 

12. Разрешение за 

строеж № 

12/02.02.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-69 от 

02.02.2021 г. 

13. Разрешение за 

строеж № 

13/02.02.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-70 от 

02.02.2021 г. 

14. Разрешение за 

строеж № 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-71 от 

02.02.2021 г 



14/02.02.2021 г. 

15. Разрешение за 

строеж № 

15/09.02.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-90 от 

09.02.2021 г 

16. Разрешение № 

16/09.02.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-91 от 

09.02.2021 г. 

17. Разрешение № 

17/09.02.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-92 от 

09.02.2021 г. 

18. Разрешение № 

18/16.02.2021 г. 

Еднофамилна жилищна сграда № 08-00-102 

от 16.02.2021г 

19. Разрешение № 

19/23.02.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 12-00-16 от 

23.02.2021г 

20. Разрешение № 

20/09.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-158 

от 09.03.2021г 

21. Разрешение № 

21/09.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-157 

от 09.03.2021г 

22. Разрешение № 

22/09.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-155 

от 09.03.2021г 

23. Разрешение № 

23/09.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-156 

от 09.03.2021г 

24. Разрешение № 

24/16.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-195 

от 17.03.2021г 

25. Разрешение № 

25/16.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-196 

от 17.03.2021г 

26. Разрешение № 

26/16.03.2021 г. 

Жилищна сграда № 08-00-197 

от 17.03.2021г 

27. Разрешение № 

27/16.03.2021 г. 

Жилищна сграда и гараж № 08-00-197 

от 17.03.2021г 

28. Разрешение № 

28/23.03.2021 г. 

Жилищна сграда № 08-00-224 

от 23.03.2021г 

29. Разрешение № 

29/23.03.2021 г. 

Ограда № 08-00-225 

от 23.03.2021г 

30. Разрешение № 

31/23.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-227 

от 23.03.2021г 

31. Разрешение № 

32/30.03.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-245 

от 30.03.2021г 

32. Разрешение № 

33/30.03.2021 г. 

Разделяне на търговски обект № 08-00-244 

от 30.03.2021г 

33. Разрешение № 

34/06.04.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-257 

от 06.04.2021г 

34. Разрешение № 

35/06.04.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-258 

от 06.04.2021г 

35. Разрешение № 

36/13.04.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-278 

от 13.04.2021г 

36. Разрешение № 

37/13.04.2021 г. 

В и К отклонение № 08-00-279 

от 13.04.2021г 

37. Разрешение № 

38/20.04.2021 г. 

Лятна кухня и открит навес № 08-00-305 

от 20.04.2021г 

38. Разрешение № 

39/20.04.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-306 

от 20.04.2021г 



39. Разрешение № 

40/28.04.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-328 

от 28.04.2021г 

40. Разрешение № 

41/28.04.2021 г. 

Уличен водопровод № 08-00-329 

от 28.04.2021г 

41. Разрешение № 

42/11.05.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-345 

от 11.05.2021г 

42. Разрешение № 

43/11.05.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-346 

от 11.05.2021г 

43. Разрешение № 

44/18.05.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-371 

от 19.05.2021г 

44. Разрешение № 

45/25.05.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-383 

от 25.05.2021г 

45. Разрешение № 

46/25.05.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-382 

от 25.05.2021г 

46. Разрешение № 

47/25.05.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-381 

от 25.05.2021г 

47. Разрешение № 

48/01.06.2021 г. 

Електрозахранване на 

същ.жил.сграда 

№ 08-00-403 

от 03.06.2021г 

48. Разрешение № 

49/22.06.2021 г. 

Преустройство на магазин в кафе-

бар 

№ 08-00-450 

от 23.06.2021г 

49. Разрешение № 

50/06.07.2021 г. 

Монтаж на мивка с индивидуален 

водомерен възел в гараж 

№ 08-00-468 

от 06.07.2021г 

50. Разрешение № 

51/06.07.2021 г. 

Лятна кухня и стопанска сграда № 08-00-467 

от 06.07.2021г 

51. Разрешение № 

52/06.07.2021 г. 

Автосервиз с три работни места № 08-00-466 

от 06.07.2021г 

52. Разрешение № 

53/20.07.2021 г. 

Навес – пристройка към 

съществуваща сграда 

№ 08-00-507 

от 20.07.2021г 

53. Разрешение № 

54/27.07.2021 г. 

Лятна кухня № 08-00-525 

от 28.07.2021г 

54. Разрешение № 

55/27.07.2021 г. 

Допълващо застрояване-котелно 

помещение, ПИ 03366.601.910 

№ 08-00-526 

от 28.07.2021г 

55. Разрешение № 

56/03.08.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-536 

от 04.08.2021г 

56. Разрешение № 

57/03.08.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-537 

от 04.08.2021г 

57. Разрешение № 

58/24.08.2021 г. 

Преустройство на сграда в 

туристически информационен 

център и Автогара 

№ 08-00-566 

от 24.08.2021г 

58. Разрешение № 

59/24.08.2021 г. 

Гараж за лек автомобил № 08-00-565 

от 24.08.2021г 

59. Разрешение № 

60/24.08.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-567 

от 24.08.2021г 

60. Разрешение № 

61/31.08.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-585 

от 31.08.2021г 

61. Разрешение № 

62/31.08.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-584 

от 31.08.2021г 

62. Разрешение № 

63/31.08.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-586 

от 31.08.2021г 

63. Разрешение № Фотоволтаична инсталация № 08-00-638 



64/28.09.2021 г. от 29.09.2021г 

64. Разрешение № 

65/28.09.2021 г. 

Сгради и съоръжения за 

животновъдна дейност по 

отглеждане и угояване прасета 

№ 08-00-635 

от 29.09.2021г 

65. Разрешение № 

66/05.10.2021 г. 

Животновъдна сграда, склад, 

кланичен пункт и административна 

сграда 

№ 08-00-650 

от 05.10.2021г 

66. Разрешение № 

67/12.10.2021 г. 

Стопанска сграда № 08-00-664 

от 12.10.2021г 

67. Разрешение № 

68/12.10.2021 г. 

Лека ограда № 08-00-664 

от 12.10.2021г 

68. Разрешение № 

69/26.10.2021 г. 

Лятна кухня № 08-00-697 

от 27.10.2021г 

69. Разрешение № 

70/26.10.2021 г. 

Гараж № 08-00-696 

от 27.10.2021г 

70. Разрешение № 

71/26.10.2021 г. 

Ремонт на покрив с промяна на 

формата му на съществуваща сграда 

№ 08-00-695 

от 27.10.2021г 

71. Разрешение № 

72/26.10.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-694 

от 27.10.2021г 

72. Разрешение № 

73/02.11.2021 г. 

Вънъшно кабелно ел.захранване на 

преустройство и реконструкция 

№ 08-00-712 

от 02.11.2021г 

73. Разрешение № 

74/02.11.2021 г. 

Промяна на формата и наклона на 

покрива на сграда с 

инд.03366.602.202.2 

№ 08-00-711 

от 02.11.2021г 

74. Разрешение № 

75/09.11.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 12-00-80 от 

09.11.2021г 

75. Разрешение № 

76/09.11.2021 г. 

Сграда на допълващо застрояване 

„Пристройка за склад за инвентар“ 

№ 08-00-726 

от 10.11.2021г 

76. Разрешение № 

77/23.11.2021 г. 

Разширение на гробищен парк в 

гр.Белене 

№ 08-00-765 

от 24.11.2021г 

77. Разрешение № 

78/23.11.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-766 

от 24.11.2021г 

78. Разрешение № 

79/23.11.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-767 

от 24.11.2021г 

79. Разрешение № 

80/30.11.2021 г. 

Фотоволтаична инсталация № 08-00-779 

от 30.11.2021г 

80. Разрешение № 

81/30.11.2021 г. 

Основен ремонт, преустройство и 

разделяне на самостоятелни обекти 

на същ.етаж от адм.сграда 

№ 08-00-780 

от 30.11.2021г 

81. Разрешение № 

82/07.12.2021 г. 

Водопроводно отклонение № 08-00-790 

от 07.12.2021г 

82. Разрешение № 

83/14.12.2021 г. 

Разширение на площадката при 

централния вход на сградата на НЧ 

Хр.Ботев -1892 

№ 08-00-812 

от 14.12.2021г 
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