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

територията на заверените технически паспорти през 2017 година 

№ Дата и № на 

техн. паспорт 

Обект УПИ и кв. Възложител Адрес 

1. №1/06.02.2017 

г. 

Жилищен блок 4/51  УПИ I, 

кв.163, ПИ 

03366.602.157 

Община Белене гр.Белене 

2. №2/20.10.2017 

г. 

Енергийно обновяване 

на многофамилна 

жил.сграда, бл.4/43, 

вх.Б,В,Г,Д 

УПИ I, кв.43 Община Белене гр.Белене 

 

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

територията на заверените технически паспорти през 2018 година 

№ Дата и № на 

техн. паспорт 

Обект УПИ и кв. Възложител Адрес 

1. №1/02.02.2018 

г. 

Съществуващо хале УПИ I, кв.95, 

ПИ 

03366.601.1186 

„Цветков – М“ 

ЕООД- Белене 

гр.Белене 

2. №2/01.03.2018 

г. 

Оптична връзка на 

базова станция №3555 

III кат. 

УПИ I, кв.163, 

ПИ 

„Теленор“ гр.Белене 

3. №3/03.04.2018 

г. 

Два броя халета за 

съхраняване на 

селскостопанска 

продукция и инвентар 

ПИ 181005 Георги 

Николаев 

Николов 

с.Деков, 

м.Друма 

4. №4/29.05.2018 

г. 

Контролно-технически 

пункт за периодични 

прегледи на ППС 

УПИ XX, кв.8 Красимир 

Минчев 

Иванов 

гр.Белене 

5. №5/01.06.2018 

г. 

Разширение на 

съществуваща зърно-

база със силозно 

стопанство, I кат. 

ПИ 000228 ЧТППК 

„Напредък“ 

с.Бяла 

вода, 



6. №6/11.06.2018 

г. 

Сграда Общинска 

Администрация 

УПИ I, кв.49, 

ПИ 

03366.602.200.1 

Община 

Белене 

гр.Белене 

7. №7/03.07.2018 

г. 

Модулно оборудване за 

сочен зелен фураж тип 

„Fodder Solution” марка 

“Trevo Mat”, модел GD 

28/1000S в същ.сграда-

ПИ 03366.180.35 

ПИ 

03366.180.35 

ЕТ „Братя 

Николови-

Христо 

Николови“ 

гр.Белене 

8. №8/31.07.2018  

№8/13.11.2018 

(добавен) 

чл.19 от 

Наредбата 

№8/08.11.2019  

Сграда на СУ 

„Д.Дебелянов“ 

УПИ II, кв.78 Община 

Белене 

гр.Белене 

9. №9/20.11.2018 

г. 

Вътрешно преустр-во 

на „Банков офис“ с 

идент.03366.602.197.1.2 

в „Игрална зала за 

хазартни игри“ 

УПИ III, кв.51 „Давито 

Комерс“ ООД, 

гр.В.Търново 

„Единство 

2005“ ООД  

гр.Белене 

гр.Белене 

 

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

територията на заверените технически паспорти през 2019 година 

№ Дата и № на 

техн. паспорт 

Обект УПИ и кв. Възложител Адрес 

1. №1/04.01.2019 

г. 

Пристройка и 

надстройка на 

съществуваща 

жилищна сграда 

УПИ XII – 

03366.602.659, 

кв.59 

Йосиф 

Антонов 

Банушев 

гр.Белене 

2. №2/18.03.2019 

г. 

Енергийно 

обновяване на 

многофамилна 

жил.сгр.бл.4/51 – 

А,Б,В,Г,Д,Е,Ж 

УПИ I – 

03366.602.157, 

кв.163 

Община 

Белене 

гр.Белене 



3. №3/25.03.2019 

г. 

Работилница за 

алуминиева и PVC 

дограма 

преустройство и 

пристройка към 

същ.сграда 

УПИ I – 

03366.602.441, 

кв.11 

Милен 

Павлов 

Дулев 

гр.Белене 

4. №4/17.05.2019 

г. 

„Кафене и 

Автомивка“ – I етап 

УПИ I – 

03366.602.770, 

кв.66а 

Александър 

Здравков 

Врайков 

гр.Белене 

5. №5/21.05.2019 

г. 

„Ремонт на 

ул.“Осъм“, 

с.Петокладенци 

Улица „Осъм“ Община 

Белене 

с.Петокладенци 

6. №6/15.07.2019 

г. 

Селкостопанска 

постройка за 

съхранение на 

инвентар и 

селск.продукция 

ПИ 

03366.605.878 

„Елит 

Комерс“ 

ЕООД 

гр.Белене 

7. №7/13.08.2019 

г. 

Склад за зърнени 

култури 

УПИ I –

59,60,61; кв.2 

ЗИ Росен 

Кирилов 

с.Татари 

8. №8/29.10.2019 

г. 

Двуетажна масивна 

сграда- кметство 

УПИ IV –373 ; 

кв.53 

Община 

Белене 

с.Татари 

9. №9/09.12.2019 

г. 

Жилищна сграда  УПИ IV –232 ; 

кв.18 

Любомир 

Симеонов 

гр.Белене 

ул.“Добруджа“ 

№7 

 

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

територията на заверените технически паспорти през 2020 година 

№ Дата и № на 

техн. паспорт 

Обект УПИ и кв. Възложител Адрес 

1. №1/31.03.2020 

г. 

Основен ремонт къща 

– бивше кметство 

с.Татари  

УПИ IV –373 ; 

кв.53 

Община 

Белене 

с.Татари 

2. №2/23.04.2020 

г. 

Изграждане на 

тротоари и 

кв.15 Община 

Белене 

гр.Белене 



междублокови 

пространства  

3. №3/23.04.2020 

г. 

Изграждане на 

тротоари и 

междублокове  

кв.73 Община 

Белене 

гр.Белене 

4. №4/17.05.2020 

г. 

Рехабилитация на 

общински път PVN 

2002, (II-52) Деков-

Бяла Вода-Кулина 

Вода 

- Община 

Белене 

с.Деков, 

с.Бяла Вода, 

с.Кулина 

вода 

5. №5/17.05.2020 

г. 

Рехабилитация на 

общински път PVN 

1005, (III-5202) 

Белене- АЕЦ Белене 

- Община 

Белене 

гр.Белене 

6. №6/16.06.2020 

г. 

Склад на 

селскостопански 

инвентар 

УПИ I –

59,60,61 ; кв.2 

Росен 

Йорданов 

Кирилов 

с.Татари 

7. №7/16.07.2020 

г. 

Реконструкция, 

ремонт и рестварация 

на енорийски храм 

„Рождение на 

Блажена Дева Мария“  

УПИ XV –

602.346.1 ; 

кв.7 

Римо 

католическа 

Енория 

гр.Белене 

8. №8/03.11.2020 

г. 

Съществуваща хале УПИ II –

602.1112; 

кв.128 

“Венков – 

Елит Груп“ 

ЕООД 

гр.Белене 

9. №9/04.11.2020 

г. 

Ел.захранване на 

овцеферма за 800 

млечни овце  

ПИ 

03366.180.4 

през 

03366.180.40 

и 

03366.180.41 

„БН АГРО“ 

ООД 

м-ст 

„Трояне“ 

10. №10/04.11.2020 

г. 

Преустройство на 

същ.търговски обект в 

заведение за бързо 

хранене „Бюфет“ 

УПИ VI –

602.292 ; кв.77 

Даниел 

Александров 

Митев 

гр.Белене 

11. №11/01.12.2020 

г. 

Съществуваща 

складова сграда  

03366.179.94.1 ДПП 

„Персина“ 

гр.Белене 



12. №12/23.12.2020 

г. 

Преустройство на 

същ.търговски обект 

„Магазин за 

промишлени стоки“ в 

„Магазин за 

хранителни стоки“ 

УПИ XII –

602.229  

Живко 

Здравков 

Кунов 

гр.Белене 

 

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

територията на заверените технически паспорти през 2021 година 

№ Дата и № на 

техн. паспорт 

Обект УПИ и кв. Възложител Адрес 

1. №1/12.01.2021 г. Изграждане на 

предприятие за 

преработка на мляко 

в регистриран 

животн.обект№5930-

02.2017 г. 

ПИ 

03366.180.36 

ЕТ „Братя 

Николови-

Христо 

Николов“ 

гр.Белене 

м-ст „Трояне“ 

2. №2/12.01.2021 г. Монолитен гараж  УПИ I –348 Ивелин 

Иванов 

Димитров 

с.Татари 

3. №3/02.03.2021г. „Овцеферма за 800 

млечни овце – 

затворен цикъл на 

производство“ – етап 

II  

ПИ 

03366.180.4 

„БН АГРО“ 

ООД 

гр.Белене 

м-ст „Трояне“ 

4. №4/02.03.2021г9. „Овцеферма за 800 

млечни овце – 

затворен цикъл на 

производство“ – Етап 

I: Овчарник за 400 

овце тип „А“, 

Овчарник за 400 овце 

тип „Б“ 

ПИ 

03366.180.4 

„БН АГРО“ 

ООД 

гр.Белене 

м-ст „Трояне“ 

5. №5/20.07.2021г. „Преустройство и 

реконструкция на 

същ.хале в цех за 

ПИ 

03366.601.1186 

„Цветков – 

М“ ЕООД 

гр.Белене 

 



PVC и алуминиева 

дограма“ 

6. №6/18.08.2021г. „Преустройство на 

същ.ППС за глас и 

данни на „БТК“ ЕАД 

№VT5147_A” 

ПИ 

56085.165.9 

„БТК“ ЕАД с. 

Петокладенци 

7. №7/03.09.2021г. Изграждане на 

канализация и 

подмяна на 

водопровод на 

ул.“Лозенец“, 

„П.Славейков“, 

„С.Румянцев“ 

- Община 

Белене 

гр.Белене 

 

8.  № 8/25.10.2021 г. Реконструкция на ул. 

„Милан Василев“ в 

участъка от о.т. 476 

през о.т.477, о.т. 478, 

о.т. 479, о.т. 480, о.т. 

575, о.т. 574 да о.т. 

591- гр. Белене, 

община Белене 

 Община 

Белене 

Гр. Белене 

9.  № 9/25.10.2021 г. Реконструкция на ул. 

„Рила“ в участъка от 

о.т. 706 през о.т. 449 

до о.т. 476- гр. 

Белене, община 

Белене 

 Община 

Белене 

Гр. Белене 

10. №10/ 10.05.2021 

г. 

Реконструкция на ул. 

„Петко Д. Петков“ в 

участъка от о.т. 433 

през о.т. 432, о.т. 440 

до о.т. 441 и от о.т. 

433 до о.т. 421а- гр. 

Белене, община 

Белене 

 Община 

Белене 

Гр. Белене 

11 №11/ 10.05.2021 

г. 

Реконструкция на ул. 

„Фердинанд Дечев“ в 

участъка от о.т. 647 

през о.т. 651, о.т. 635, 

о.т. 634, о.т. 633, о.т. 

 Община 

Белене 

Гр. Белене 



613 до о.т. 632- гр. 

Белене- 

Реконструкция на ул. 

„Фердинанд Дечев“ в 

участъка от проектна 

т.33а, преди о.т. 632 

до проуктна т. 3 

преди о.т. 647 а 

12 № 

12/23.11.2021г. 

Нова пристройка към 

същ.двуетажна 

сграда, временен 

покрив върху 

ст.бет.плоча на кота 

+2.90 м – I етап 

ПИ 

03366.602.1456 

УПИ IX , кв.50 

Юстие 

Ахмедова 

Шерифова, 

Шериф 

Етемов 

Шерифов 

гр.Белене 

 

13. № 13/ 01.12.2021 

г. 

Укрепителни и 

противоерозионни 

мероприятия в 

обхвата на проект 

„Изграждане на част 

от Крайдунавски 

парк „Белене“ в кв. 

153- УПИ I и кв. 154- 

УПИ Iгр. Белене, , от 

о.т. 603 да о.т. 605- 

преработка 

Кв. 153- УПИ I 

Кв.154- УПИ-I 

Община 

Белене 

Гр. Белене 

14 № 14/ 01.12.2021 

г.  

„Изграждане на част 

от Крайдунавски 

парк „Белене“ в кв. 

153- УПИ I и кв. 154- 

УПИ Iгр. Белене, , от 

о.т. 603 да о.т. 605- 

преработка 

Кв. 153- УПИ I 

Кв.154- УПИ-I 

Община 

Белене 

Гр. Белене 

15. №9/02.12.2021г. Еднофамилна 

жил.сграда на един 

етаж 

ПИ 

03366.601.242 

УПИ III , кв.1 

Павлин 

Михайлов 

Глузов 

гр.Белене 

 

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

територията на заверените технически паспорти през 2022 година 



1. №1/ 

22.03.2022 г 

Склад за търговия на 

едро 

ПИ 

03366.602.1473 

Любомир 

Карлев 

Гайдаров 

гр.Белене 

 

2.  № 2/  

22.03.2022 г.  

Преустройство на 

съществуващ търговски 

обект „Кафе- аперитив“ 

в гаражи 

ПИ 

03366.601.190 

Милка 

Тодорова 

Ченешкова 

гр. Белене 

3 № 3/  

19.04.2022 г. 

„Жилищна сграда  до 

10 мН“ 

ПИ 

03366.601.529 

Андреан 

Андреев 

Христов и 

Галя 

Асенова 

Христова 

Гр. Белене 

4 № 4/ 

03.05.2022 г.  

Изграждане на 

многофункционално 

игрище в СУ „Димчо 

Дебелянов“- гр. Белене 

ПИ  

03366.602.1435 

УПИ II- кв. 78  

Община 

Белене 

Гр. Белене 
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