
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 

5. № 5 от 22.06.2020 г. Склад за съхранение на селскостопански 
инвентар в кв.53 по плана с.Татари 

6. № 6 от 20.11.2020 г. Преустройство на съществуващ търговски 
обект в заведение за бързо хранене „Бюфет“ 

   

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

за въвеждане в експлоатация през 2021 г. 

Пореден 
номер 

Удостоверение за  

въвеждане в експлоатация  

номер/дата 

Строеж/Обект 

1. № 1 от 05.01.2021 г. Преустройство на същ.търговски обект 
„Магазин за промишлени стоки“ в „Магазин за 
хран.стоки“ в УПИ ХІІ, ПИ 03366.602.229, кв.43 
по плана на гр.Белене 

2. № 2  от 12.01.2021 г. Монолитен гараж – проект за довършване на 
законно започнат строеж в УПИ І-348, кв.70 по 
плана на с.Татари 

3. № 3 от 12.01.2021 г. Реконструкция, ремонт и реставрация на 
енорийски храм „Рождение на блажена Дева 
Мария“ гр.Белене 

4. № 4 от 12.01.2021 г. Изграждане на предприятие за преработка на 
мляко в регистриран животновъден обект № 
5930-02.17 г., преустройство на част от 
същ.сграда с идент.03366.180.36.4, 



мест.“Трояне“ гр.Белене 

5. № 5 от 09.03.2021 г. Овцеферма за 800 млечни овце – затворен 
цикъл на производство – Етап І: Овчарник за 
400 овце тип „А“; Овчарник за 400 овце тип „Б“ 
и обслужващи съоръжения към тях 

6. № 6 от 09.03.2021 г. Овцеферма за 800 млечни овце – затворен 
цикъл на производство – Етап ІІ:“Доилня“ 

7. № 7 от 20.07.2021 г. Преустройство и реконструкция на 
съществуващо хале за РVC и алуминиева 
дограма 

8. № 8 от 23.11.2021 г. Пристройка към съществуваща сграда за 
магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив 

9. № 9 от 14.12.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда на един етаж 

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

за въвеждане в експлоатация през 2022 г. 

Пореден 
номер 

Удостоверение за  

въвеждане в експлоатация  

номер/дата 

Строеж/Обект 

1. № 1 от 22.03.2022 г. Склад за търговия на едро 

2. № 2 от 22.03.2022 г.  Преустройство на съществуващ търговски 
обект „Кафе- аперитив“ в гаражи 

3. № 3 от 19.04.2022 г.  Жилищна сграда до 10 м Н 

4.  № 4 от 03.05.2022 г. Изграждане на многофункционално игрище в 
СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене 

5. № 5 от 10.05.2022 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 

6. № 6 от 10.05.2022 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 

7.  № 7 от 10.05.2022 г.  Реконструкция на ул. „Рила“ в участъка от о.т. 
706 през о.т. 449 до о.т. 476- гр. Белене, 
община Белене 

8. № 8 от 07.06.2022 г. Електрозахранване от ТП- 75 до изграден 
трафопост в УПИ I- 1186, кв. 95 

9. № 9 от 21.06.2022 г. Гараж за леки автомобили в УПИ VI- 973, кв. 31, 
ПИ 03366.601.559 по плана  на гр. Белене 

10. № 10 от 08.11.2022 г. Гараж и стопанска сграда в УПИ I, кв. 11, ПИ 
03366.602.441 по плана на гр. Белене 

11. № 11 от 08.11.2022 г. Пристройка към жилищна сграда с идент. 
03366.602.671.1, УПИ II, кв 8- г по плана на гр. 
Белене 

12. № 12 от 08.11.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 
03366.602.517, УПИ XVI, кв. 52 по плана на гр. 
Белене 

13. № 13 от 08.11.2022 г. Пристройка към съществуваща едноетажна 
жилищна сграда в УПИ  VII, кв. 104, ПИ 



03366.601.1091 по плана на гр. Белене 

14. № 14 от 16.11.2022 г.  Селскостопански сгради към животновъден 
обект- пасище, 56085.190.396 

 


