РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ
В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
№
№ и дата на
по
РС
ред

Наименование на обекта

Категория

Местонахождени
е

Въвеждане в
експлоатация

V категория

с. Червенци, УПИ
ХХІ-683,кв. 93

№9
РД 08-01-1306/
21.12.2018 г.

1

Основен ремонт на покрив и пристройка към
№ 01
18.01.2018 г. съществуваща жилищна сграда и работилница

2

„ЗАКРИВАНЕ
И
РЕКУЛТИВАЦИЯ
НА II категория,
съществуващо общинско ДЕПО ЗА твърди
със Заповед № гр.Вълчи дол,ПИ с
№ 02
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА територията на
идентификатор
3/19.12.2018г.
15.02.2018 г. ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”, ОБЛ. варна в ПИ с
12574.47.59
Изменен
в
V
идентификатор
12574.47.59.
площ
за
категория
рекултивация - 21.156 дка.

-

3

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КУЛТУРЕН ДОМ С
№ 03
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
22.02.2018 г.

III категория

гр.Вълчи дол,
УПИ IV-културен
дом

-

4

№ 04
съществуваща постройка в магазин за
01.03.2018 г. хранителни стоки

V категория

гр.Вълчи дол,
УПИ ХVІІ-401 ,
кв. 13

5

№ 05
Жилищна сграда
06.03.2018 г.

V категория

гр.Вълчи дол,
УПИ ІV-865, кв.
37

№4
РД 08-01-958
17.07.2019 г.

6

№ 06
"Червенци" с честотен обхват 900МНz на
19.04.2018 г. "Мобилтел" ЕАД

III категория

с. Червенци, УПИ
ІV, кв. 81

СТ-0595/21.01.2019г.

7

№ 07
линия на УПИ Х-95, кв. 89 , гр. В. дол и с
15.05.2018 г. дължина за L=81.80м

VІ категория

гр.Вълчи дол,УПИ
Х-95 кв. 89

/

8

№ 08
1Т – М - 630 кVА, 20/0.4 кV, кабелна линия НН и
29.05.2018 г. главно разпределително табло за сондажен

III категория

с. Искър ,ПИ №
32860.10.110

_

9

№ 09
Основен ремонт на съществуващ водосток
05.06.2018 г.

IV категория

гр.Вълчи дол,кв.
81

10

"Ограда" с Н до 2.20 м. по улично
№ 10
регулационна линия на УПИ ІV-96 кв. 79, гр.
07.06.2018 г.
В. дол с дължина L=66.50м

VІ категория

гр.Вълчи дол,
УПИ ІV-96 кв. 79

/

11

№ 11
„Пристройка към селскостопански навес"
12.07.2018 г.

V категория

гр.Вълчи дол,ПИ
№ 12574.59.17
Стопански двор

-

12

„Изграждане на два броя сондажни кладенци
за самостоятелно водоснабдяване и
№ 12
12.07.2018 г. напояване на земеделски култури" - Етапно
строителство

V категория

с. Щипско,ПИ с
идентификатор
№84022.15.1

-

13

№ 13
„Склад за селскостопанска продукция"
12.07.2018 г.

V категория

с. Михалич,ПИ с
идентификатор
№48524.72.3 ,
Стопански двор

№2
РД 08-01-314
26.02.2019 г.

14

„Жилищна сграда за сезонно обитаване" и
"Ограда" с Н на плътната част до 0.80м по
улично, регулационна линия-на основание
№ 14
12.07.2018 г. чл.48,ал.9 от ЗУТ и с Н до 2.20м по
странични, регулационни линии-чл.48, ал.4
от ЗУТ

V категория

гр.Вълчи дол,УПИ
XXVII-541, кв.40

-

15

№ 15
„Склад селскостопанска техника"
24.07.2018 г.

V категория

с. Калоян,ПИ с
идентификатор
№35506.26.17 ,
Стопански двор

№1
РД 08-01-244
07.02.2019 г.

ЕФЕКТИВНОСТ”

Преустройство и промяна предназначението на

Реконструкция на базова станция VAR 0019

"Ограда" с Н до 2.20 м. по улично регулационна

„Кабелна линия средно напрежение (СрН) БКТП

№3
РД 08-01-878
21.08.2018 г.

кладенец”

№5
РД 08-01-1061
31.07.2019 г.

16
17

18

19

20

21

22

23

«Подземна оптична мрежа за електронни
№ 16
съобщения за нуждите на „ТЕЛКО
07.08.2018 г.
ИНФРАСТРУКТУРИ" ЕООД»
"Газоразпределителна мрежа на гр. Вълчи
№ 17
25.09.2018 г. дол Етап 4" Подетап 4.1
"Трафопост тип БКТП 1х160(630) кVА,
№ 18
20/0.4 кV с външно кабелно ел.захранване от
30.10.2018 г. СРС на ВЕЛ извод "Метличина", чрез
кабелна линия 20 кV"
„Филиал за спешна медицинска
№ 19
помощ(ФСМП), навес за линейки, козирка,
13.11.2018 г.
дизел генератор и паркинг”
«Подобряване на образователната
инфраструктура на община Вълчи долосновен ремонт и реконструкция на
№ 20
13.11.2018 г. обединено училище „Св. Иван Рилски”»
Пoдобект: „училищна сграда”-първи и втори
етап; ꞏ
Подобект:
„Физкултурен салон”- втори етап;ꞏ
Подобект: „Столова”-втори етап
№ 21
Инженеринг-проектиране и изпълнение на
13.11.2018 г. строеж-основен ремонт на поликлиника гр.
Вълчи дол"
Ремонт на обединено училище "В. Левски" с. Михалич и на прилежащото външно
пространство около него" І етап :
№ 22
Изграждане на отоплителна инсталация,
06.12.2018 г. котелно помещение и склад; ІІ етап
Изпълнение на топлоизолационни системи;
ІІІ етап - Подмяна на ВиК и Ел. инсталации
и настилки
Изграждане
на фотоволтаична централа с
№ 23
06.12.2018 г. мощност 19.8 kWp

III категория
ІІ категория

Землища на
с. Щипско и
гр. Вълчи дол
гр.Вълчи
дол,гр.Вълчи дол

ДК 07-ВН159/30.06.2020г.

ІІІ категория

Землище с.
Брестак,ПИ №
06416.105.6

-

V категория

гр.Вълчи дол,
УПИ XIII-154 ,кв.
18

-

IV категория

с. Червенци,УПИ І
, кв. 54

-

IV категория

гр. Вълчи
№ 7 РД 08-01дол,УПИ ХІІ-154
1300(1)/21.12.201
,кв. 18 ,УПИ І,кв.
8г.
1

IV категория

с. Михалич

I етап
№7
РД 08-01-1468
04.12.2019 г.

VІ категория

с. Искър ,УПИ ІІІ177 , кв. 28

/

ІІ категория

Землище
с. Брестак

-

24

Разпределителен газопровод извън
урбанизираната територия на с.Брестак за
захранване с природен газ на ПИ с идент.
№06416.112.3-Животновъден комплекс, по КК на
землище с. Брестак, община Вълчи дол, обл.
№ 01
12.02.2019 г. Варна. Дължина на трасето в района на "КС
Вълчи дол" - 440 м, дължина на трасето в района
на полските пътища и Свинекомплекса -2 415 м,.
Обща дължина на разпределителния газопровод 2 885 м.

25

"Пристройка към склад за селскостопанска
№ 02
05.03.2019 г. продукция" ЗП и РЗП=245,00м 2

V категория

26

№03
"Гараж" ЗП и РЗП=47,20м 2
05.03.2019г.

V категория

27

„Преустройство на съществуваща приемо
предавателна станция за глас и/или данни на
№04
БТК ЕАД №VN4558_В” в ПИ с
19.03.2019г. идентификатор №06416.81.11, землището на
с. Брестак със ЗП и РЗП=7,30м 2

ІIІ категория

Землище с.
Брестак ПИ №
06416.81.11

ДК-07-ВН233/23.12.2019г.

28

"Пристройка към склад за подправки" ЗП и
№05
02.04.2019г. РЗП=389,87м 2

V категория

Землище гр.
Вълчи дол ,ПИ №
12574.59.28

№6
РД 08-01-1384
13.11.2019 г.

29

№06
"Офис-битова сграда" ЗП и РЗП=48,00м 2
02.04.2019г.

V категория

№2
Землище с.
РД 08-01Оборище, ПИ №
1997/05.03.2020г.
53093.23.14

30

„Tръбен кладенец TK – 3 ”Вълчи дол” №07
25.04.2019г. дълбочина=650m(±50m)

VI категория

Землище с.
Войводино, ПИ
№ 11836.20.38

Землище с.
Оборище,ПИ №
023004
(53093.23.4)
с.Войводино,УПИ
XI-246, кв.46
(11836.501.246)

№9
РД 08-01-1474
05.12.2019 г.

-

31

№08
„Изграждане и монтаж на газова и
30.04.2019г. отоплителна инсталация в поликлиника гр.
Вълчи дол” - Газов котел с мощност 49kW

VI категория

гр. Вълчи
дол,УПИ XII-154,
кв.18
(12574.501.1679)

-

32

"Укрепване основи на камбанария на църква"
№09
29.05.2019г. ЗПстълбище и рампа=11,20м2

V категория

гр. Вълчи
дол,УПИ III, кв,34
(12574.501.1420)

-

33

"Автономна фотоволтаична система за
№10
собствени нужди с мощност 6,05kWр"
30.05.2019г.
22 бр. фотоволтаични панела

VI категория

с. Оборище,УПИ
I, кв.85
(53093.50.85)

/

III категория

гр. Вълчи
СТ-05дол,УПИ XII-154,
314/15.05.2020г.
кв.18
(12574.501.1679)

34

35

36

"Осигуряване на достъпна среда на сградата
на Поликлиниката в гр. Вълчи дол"
№ 11
06.07.2019г. ЗПасансьор с навес=8,40 м2 и РЗП=15,60 м 2;
ЗП ремонт свободна дворна площ =99,90 м 2 и
РЗП вътрешни преустройства =38,12 м 2
№ 12
"Многофункционална, обществена сграда"
23.07.2019г.
ЗП и РЗП=128,00 м 2
"Ограда" с L=5,95 м
№ 13
23.07.2019г.
"Улична битова канализация между о.т. 42 и
о.т. 43 по ул. Асен Златаров"
№ 14
L нова канализация=75м.; Канализационни
25.07.2019г.
отклонения - 6бр. по 7м., L общоканализационни отклонение= 42м.

V категория

с. Калоян,УПИ I,
кв.18
(35506.501.114)
гр. Вълчи
дол,УПИ XI-159,
кв. 18
(12574.501.159)

-

-

III категория

гр. Вълчи дол,част
ДК-07-ВНот ПИ с
идентифиактор № 190/04.08.2020г.
12574.50.11655

VI категория

с. Червенци,УПИ
VI-390, кв.33

/

III категория

с. Щипско,ПИ с
идентифиактор №
84022.15.1

-

ІІ категория

гр. Вълчи дол

ДК-07-ВН234/21.09.2020г.

41

"Основен ремонт-цялостно преасфалтиране
улична мрежа на площад "Освобождение"
№ 18
между ОК 82-187-187а-84а+85-74-75-76-77 и
26.09.2019г.
част от улица "Бригадирска" от ОК 81 до ОК
82"

IV категория

гр. Вълчи дол,ПИ
с идентификатор
№12574.501.1610
и част от ПИ с
идентификатор №
12574.501.1611

№8
РД 08-01-1469
04.12.2019 г.

42

№ 19
"Малка фотоволтаична електроцентрала с
26.09.2019г.
мощност 30kW"

VI категория

с. Червенци,УПИ
VI-492, кв.95

/

37

38

39

40

"Малка фотоволтаична електроцентрала с
№ 15
мощност 30kW" 128 броя фотоволтаични
13.08.2019г.
панели
"ЕЛ захранване на два броя сондажни
№ 16
кладенци, БКТП 20/0,4 кV 400кVA и кабелна
03.09.2019г.
линия 20кV"

"Газоразпределителна мрежана гр. Вълчи долЕтап 5"
Участък
по ул. Пирин с L= 32.50 м, 1 бр. откл. С L=
5.00 м.;
№ 17
03.09.2019г. Участък по ул. Хаджи Димитър с L= 23.80 м,
и 1 бр. откл. с L= 11,90 м.;
Ул. Бригадирска - 1 бр. откл. с L= 7.30 м.;
Участък по ул Гео Милев с L= 30.40 м, 1 бр.
откл. с L= 4.30 м.;
Вертикални части за отклонения с L= 6,40 м.
Обща дължина на газоразпределителната
мрежа на гр. Въчли дол-ЕТАП 5 е 121,60 м

гр. Вълчи
дол,УПИ VIII-563,
кв. 30
(12574.501.563)
с. Искър,УПИ VI179,кв. 29
(32860.501.179)

43

№ 20
"Стопанска постройка"
26.09.2019г.

VI категория

44

№ 21
"Еднофамилна жилищна сграда"
26.09.2019г.

V категория

45

"Силозно стопанство в ПИ № 06416.103.52 "
№ 22
2 бр. силози за зърно по 2560т. и 1 бр. силоз
22.10.2019г.
за товарене 78куб.м=мах. 60т.

І категория

с. Брестак,ПИ с
идентификатор №
06416.103.52

-

46

№ 23
"Еднофамилна жилищна сграда"
24.10.2019г.

V категория

с. Добротич,УПИ
III-58, кв. 67
(21717.501.58)

-

III категория

гр. Вълчи
ДК-07-ВНдол,УПИ III, кв,34
152/25.06.2020г.
(12574.501.1420)

III категория

с. Стефан
ДК-07-ВНКараджа,ПИ с
идентификатор № 153/25.06.2020г.
69170.51.15

V категория

гр. Вълчи
дол,УПИ IХ,
кв.87(12574.501.15
48)

-

IV категория

гр. Вълчи дол,ПИ
с идентификатор
№12574.501.1642;
№12574.501.1642;
№12574.501.1644

РД 08-012555/09.07.2020

ІV категория

гр. Вълчи дол,
УПИ ХХХI, кв.29
/ПИ с
идентификатор
№12574.501.140
4/

-

VI категория

с. Щипско,УПИ
ХII 380, кв.115
/ПИ с
идентификатор №
84022.501.380/

/

V категория

гр. Вълчи
дол,УПИ VII, кв.87
/ПИ с
идентификатор
№12574.501.154
6/

-

V категория

с. Брестак, УПИ
III 563, кв.53 /ПИ
с идентификатор
№ 06416.501.563/

-

V категория

гр. Вълчи дол,
УПИ IV 632, кв.44
/ПИ с
идентификатор
№
12574.501.632/

-

47

48

49

50

51

№ 24
19.11.2019г. " Преустройство на съществуваща ППС за
глас и/или данни на БТК ЕАД № VN4557_А"
№ 25
19.11.2019г. " Преустройство на същеѡтвуваща ППС за
глас и/или данни на БТК ЕАД № VN4625_С"

№ 26
"Жилищна сграда"
17.12.2019г.

№ 27
17.12.2019г. "Основен ремонт (цялостно преасфалтиране)
на ул."Антон Иванов"
I-етап: от ОК176ОК200-ОК206- до ОК205 със ЗП = 1800м 2
II-етап: от ОК147 до ОК176 със ЗП = 700м 2

№ 01
Основен ремонт и преустройство в
03.01.2020 г. многофункционална, обществена зала

Фотоволтаична електрическа централа с
№ 02
52
мощност 30 kW, върху прилежащ терен на
13.02.2020 г.
жилищна сграда

53

№ 03
Жилищна сграда
13.02.2020 г.

№ 04
54
Основен ремонт на съществуваща сграда
10.03.2020 г.

55

Изграждане и oбзавеждане на център за
№ 05
10.03.2020 г. изкуства и занаяти

/

-

№ 06
56
Изграждане на рекреационна зона
10.03.2020 г.

57

58

Основен ремонт на ул. "Драгоман" между ОК
№ 07
17.03.2020 г. 12 и ОК 255 с L=158,30м

№ 08
Основен ремонт на улица между ОК 3 и ОК
17.03.2020 г. 5 с L=82,70м

V категория

с. Щипско, УПИ I
парк, кв.46 /ПИ с
идентификатор №
84022.501.471/

ІV категория

гр. Вълчи
дол,част от ПИ с
идентификатор
№
12574.501.1682,
част от ПИ с
РД 08-01идентификатор
3050/24.09.2020
№
12574.501.1683 и
част от ПИ с
идентификатор
№
12574.501.1684

ІV категория

гр. Вълчи
дол,част от ПИ с
идентификатор
№
12574.501.1681,
част от ПИ с
РД 08-01идентификатор
3051/24.09.2020
№
12574.501.1683 и
част от ПИ с
идентификатор
№
12574.501.1684

59

№09
"Лятна кухня"
14.05.2020 г

VI категория

60

Инсталиране на възобновяеми енергийни
№10
източници-фотоволтаична соларна и
14.05.2020 г.
вятърна система на БС №4141

VI категория

"Зърно база"
I етап-Складове за насипо зърно ЗП=3103,80
м2
II етап№11
61
Силозно стопанство силози 1,2,3 и 4
26.05.2020 г.
ЗП=783,20 м 2
III
етап- Силозно стопанство силози 5 и 6
ЗП=277,50 м 2
62

№ 13
11.06.2020г.

64

№ 14
"Гараж" ЗП=57,00 м2
11.06.2020г.

/

I категория

-

V категория

гр. Вълчи
дол,УПИ XX 753,
кв.67 /ПИ
12574.501.753/

-

VI категория

с. Червенци,УПИ
VII 322, кв.23 /ПИ
84022.501.138/

/

V категория

гр. Вълчи
дол,УПИ XXVI
545, кв.39 /ПИ
12574.501.545/

-

"Фотоволтаична електрическа центала" 76бр.
фотоволтаични панели

63

/

гр. Вълчи
дол,УПИ XLIX
зърно база, кв.20
/ПИ
12574.501.1775 и
12574.501.1776/

"Жилищна сграда" ЗП и РЗП=229,00м2
№ 12
11.06.2020г.

с. Ген.
Киселово,ПИ
№18, масив 17,
местност "Край
село" ПИ с
идентификатор
№14667 17 50
с. Ген. Колево,ПИ
с идентификатор
№14670.24.217

-

"Ограда" L=35,17м
65

№ 15
11.06.2020г.

VI категория

66

Изграждане на частична плътна ограда"
№ 16
11.06.2020г. L =323,56 м

VI категория

67

Изграждане на преградни съоръжения за
осигуряване на биосигурни зони"
№ 17
11.06.2020г. Lгофрирана ламарина=542,20м и L стоманобетонни
елементи=1 470м

VI категория

68

69

70
71

№ 18
11.06.2020г. "Многофункционална спортна зала"
ЗП=1 228,00м 2 и РЗП=1 405,00м 2
№ 19
13.08.2020г.

IV категория

VI категория

Ограда
№ 20
Стопанска постройка
27.08.2020г.
№ 21
Бензиностанция и газстанция
03.09.2020г.

гр. Вълчи
дол,УПИ VI 740,
кв.66 /ПИ
12574.501.740/
с. Брестак,ПИ
06416.112.3
с. Брестак,ПИ
06416.112.3
гр. Вълчи
дол,УПИ I
спортен терен, кв.
4 /ПИ
12574.501.1317/
гр. Вълчи
дол,УПИ V-61,
кв.7, ПИ
12574.501.61

-

-

/

-

-

VI категория

гр. Вълчи дол,

/

I категория

с. Брестак,ПИ №
06416.90.11

-

72

Проектиране и изграждане на
№ 22
комуникационна свързаност, посредством
03.09.2020г.
ЕЕМС за общински администрации

IV категория

гр. Вълчи дол

РД 08-01131/21.01.2021г.

73

"Газоразпределителна мрежа на гр. Вълчи
№ 23
24.09.2020г. дол - Етап 6"

II категория

гр.Вълчи дол

_

74

№ 24
Магазин за хранителни стоки
15.10.2020г.

V категория

с. Радан войвода
УПИ IX 119, кв.34
/61265.501.119/

_

75

„Изграждане на кабелно и водопроводно
трасе за захранване на ново водовземно
съоръжение „ТК-3 Вълчи дол” в ПИ №
№ 25
11836.20.38 по КК на с. Войводино от
22.10.2020г. съществуващ сондаж ПЕС-2, ПИ №
11836.21.33
Lводопровод = 102,50 м и Lкабелна линия =
85,00 м

I категория

с. Войводино

_

VI категория

гр. Вълчи дол
УПИ IV-865, кв.
37 ( ПИ с
идентификатор №
12574.501.865)

/

V категория

с. Щипско
УПИ VIII, кв.45
(ПИ с
идентификатор
№84022.501.804)

_

V категория

гр. Вълчи дол
УПИ II, кв.44 /ПИ
РД 08-01с идентификатор 566/01.04.2021г.
№12574.501.646/

VI категория

с. Щипско
УПИ II 146, кв.75
/ПИ с
идентификатор
№84022.501.146/

76

77

78

№ 26
"Ограда" с L=72.04м
29.10.2020г.

№ 27
„Преустройство и промяна на
26.11 2020г. предназначението на съществуваща сграда в
търговски обект” ЗП=110,00м 2
№ 01
14.01.2021 г.

Преустройство на жилищна сграда в
АПТЕКА

79
№ 02
„Изграждане на мрежова фотоволтаична
19.01.2021 г. система с мощност 29,58 kWp”

/

80

VI категория

гр. Вълчи дол
УПИ II364, кв.32
/ПИ с
идентификатор
№12574.501.364/

/

VI категория

гр. Вълчи дол
УПИ ХI-535, кв.40
/ПИ с
идентификатор
№12574.501.535/

/

VI категория

гр. Вълчи дол
УПИ ХI-459, кв.21
/ПИ с
идентификатор
№12574.501.459/

/

"Изграждане на фотоволтаична електро
№6
08.04.2021г. централа до 30kW"

VI категория

с. Червенци УПИ
I-548, кв.93 /ПИ с
идентификатор
№80529.501.601

/

№7
Двуетажна жилищна сграда
08.04.2021г.

V категория

с. Войводино
УПИ IV, кв.39/ПИ
№11836.501.553/

_

№8
"Гараж-навес"
29.04.2021г.

VI категория

гр. Вълчи дол
УПИ IV-865, кв.37
/ПИ с
идентификатор
№12574.501.865/

/

„Фотоволтаична инсталация за
№9
производство на електрическа енергия с
18.05.2021г.
мощност до 450 kWp”

VI категория

с. Брестак, ПИ с
идентификатор
№ 06416.112.3

/

VI категория

с. Метличина
ПИ с
идентификатор
№ 47874.501.174

/

VI категория

с. Щипско УПИ
I-283, кв.20 /ПИ с
идентификатор
№84022.501.283.1/

/

V категория

гр. Вълчи дол
ПИ с
идентификатор №
12574.49.55

/

VI категория

с. Метличина
УПИ IX176, кв.
42, идентификатор
№47874.501.176

/

V категория

гр. Вълчи дол
УПИ ХII-688,
кв.48 /ПИ с
идентификатор
№12574.501.174
5/

/

№3
"Гараж-навес"
09.03.2021г.

81
№4
"Лятна кухня"
23.03.2021г.

82
№5
"Ограда"
06.04.2021г.

83

84

85

86

Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)
№10
10.06.2021г. с мощност 30 kW
87

88

Основен ремонт и реконструкция на
покрив на жилищна сграда с
№11
идентификатор 84022.501.283.1,
10.06.2021г.
находяща се в УПИ I-283, кв.20 по плана на
с. Щипско,общ. Вълчи дол, обл. Варна
№12
10.06.2021г.

Православен параклис "Свети Димитър"

89
№13
14.06.2021г.

"Фотоволтаична инсталация за производство
на електрическа енергия с мощност 30 кW 80 броя фотоволтаични модула"

90

№14
Жилищна сграда
22.06.2021г.
91

№15
"Ограда"
22.06.2021г.
92

VI категория

гр. Вълчи дол
УПИ ХIII-688,
кв.48 /ПИ с
идентификатор
№12574.501.688/

/

