
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2022г. 

 

 

 

РС 

№ 

ДАТА ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

1 11.01.2022г „Фотоволтаична електрическа централа 

с мощност до 30 kW“ 

УПИ I-68, кв. 12 с. Априлово 

2 18.01.2022г „Външно ел. захранване на склад за 

хранителни стоки /увеличаване на  

мощност/ в УПИ II-2099, кв.141, гр. 

Гълъбово“ 

От съществуващ трафопост в 

УПИ II, кв.141 през УПИ II, 

ул.“Хан Тервел“ с о.т.68-68а, 

улица с о.т.68а-48в-48г-48д, 

до съществуващо  ел. табло 

Гр. Гълъбово 

3 25.01.2022г „Фотоволтаична инсталация с мощност 

до 30 kW“ 

УПИ II-2, кв.3 с. Помощник 

4 08.02.2022г „Външно ел. захранване на 

фотоволтаична инсталация за 

производство но ел. енергия в УПИ II-2, 

кв.3, с. Помощник“ 

От ГРТ на обекта, монтирано 

в УПИ II-2, кв.3, по улица с 

о.т.8-9-10-11-12, до ново 

електроморно табло на стълб 

№5 на ВЛНН, извод „В“ от 

ТП „Север“  

с. Помощник 

5 08.03.2022г „Фотоволтаична инсталация с мощност 

109,8 kWр“ 

УПИ ХI-243, кв.26 с. Помощник 

6 12.04.2022г „Църква“ УПИ II-1139, кв.85 с. Обручище 

7 26.04.2022г „Обект за производство и продажба на 

закуски (преустройство на ОСД 

бензиностанция в ОСД обект за 

производство и продажба на закуски) 

УПИ ХI-199, кв.31 с. Обручище 

8 10.05.2022г „Инсталация за производство на 

електрическа енергия с обща 

инсталирана мощност до 30 kWр“ 

УПИ ХI-1589, кв.56 с. Обручище 

9 10.05.2022г „Инсталация за производство на 

електрическа енергия с обща 

инсталирана мощност до 200 kWр“ 

УПИ ХIII-219, кв.17 с. Обручище 

10 13.05.2022г „Спа център, двуетажно студио и 

параклис“ 

УПИ I-8141, кв.7 с. Главан 

11 13.05.2022г „Кабелна линия 0,4 kV към 

фотоволтаична централа 109,8 kWр в 

УПИ ХI-243, кв.26, с. Помощник“ 

От ел. табло на съществуващ 

трафопост „Център 

Помощник“ на КЛ/ВЛ 

с. Помощник 



„Главан“ по улица с о.т.100-

101 до УПИ ХI-243, кв.26 

12 26.05.2022г „Фотоволтаична инсталация с мощност 

200 kWр“ 

УПИ VI-284, кв.22 с. Великово 

13 26.05.2022г „Инсталация за производство на 

електрическа енергия с обща 

инсталирана мощност 99,9 kWр и 

подземна кабелна линия НН от 

електромерно табло на фасадата на ТП 

„ТКЗС“ до табло ГРТ с дължина 165м“ 

УПИ VI-614, кв.67 с. Мъдрец 

14 28.06.2022г „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 29,7 kWр и въздушен 

захранващ кабел за присъединяване от 

съществуващо ГРТ до ново 

електромерно табло на стълб №5, извод 

„А“ с дължина 40м.“ 

УПИ ХVI-56, кв.14 с. Мусачево 

15 28.06.2022г „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 29,76 kWр и въздушен 

захранващ кабел за присъединяване от 

ГРТ  на централата до ново 

електромерно табло на стълб №7, извод 

„А“  на ТП “Културен дом“ с дължина 

15м.“ 

УПИ Х-522, кв.143 гр. Гълъбово 

16 28.06.2022г „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 99,75 kWр“ 

УПИ I-247, кв.70 с. Главан 

17 29.06.2022г „Ремонт и обновяване на съществуващи 

спортни игрища в училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Обручище“ 

УПИ I-1129, кв.100 с. Обручище 

18 05.07.2022г „Външно ел. захранване на 

фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 99,75 kWр в УПИ I-247, кв.70, 

с. Главан“ 

От ГРТ на централата, 

монтирано в УПИ I-247, 

кв.70, до ново ел. табло, 

находящо се на фасадата на 

трафопост „Балзена“ на ул. с 

о.т.14-15 

с. Главан 

19 07.07.2022г „Кабелна линия 20 kV за 

присъединяване към нов трафопост, тип 

1х800 kVа в УПИ VII-162, кв.37, с. 

Разделна“ 

От съществуващ ЖР стълб 

№85 на ВЛ СН „Априлово“ 

по улица с о.т.39-54-55г-55а-

56-57-15-60-64-65-66-83-82-

80, до нов трафопост БКТП 

1х800 kVа в УПИ VII-162, 

кв.37 

с. Разделна 

20 12.07.2022г „Склад за селскостопанска техника и 

практичен инвентар“ 

УПИ ХVI-275, кв.1 с. Мусачево 



21 26.07.2022г „Рехабилитация и частична 

реконструкция на общински път SZR 

1041 гр. Гълъбово – с. Мусачево от км. 

0+000 до км. 5+650“ 

 гр. Гълъбово 

– с. Мусачево 

22 02.08.2022г „Кабелно електро отклонение за 

захранване на инсталация за 

производство на електрическа енергия 

до 200 kWр в УПИ ХIII-219, кв.17, с. 

Обручище“ 

От УПИ ХIII-219, кв.17; през 

ул.“Девети септември“ о.т.84-

85 до ТП „Чатала“  

с. Обручище 

23 15.09.2022г „Фотоволтаична електроцентрала 

намираща се в УПИ I-68, кв.12, с. 

Априлово  и въздушно  кабелно  

захранване от ГРТ  на обекта до ново 

електромерно табло на стълб №1/2, 

извод „А“  на ТП/БКТП “Здраве“ с 

дължина 20м.“ 

УПИ I-68, кв.12 с. Априлово 

24 15.09.2022г „Пункт за ГКТН, Автомивка, Автосервиз 

и приемна сграда – етапно строителство“ 

УПИ ХХI-2518, кв.118 гр. Гълъбово 

25 15.09.2022г „Резервно ел. захранване на брегова 

помпена станция“ 

УПИ LXX-55,кв.502 /ПИ с 

идентификатор 53134.514.3 

по КК на с. Обручище/ 

с. Обручище 

26 16.09.2022г „Депо „Дряново“, клетка 3. Път за 

товарни автомобили“ 

ПИ с идентификатори №№ 

53134.84.605(УПИ V-605 по 

ПУП-ПРЗ на с. Обручище) и 

53134.84.257 по КК на с. 

Обручище 

с. Обручище 

27 27.09.2022г „Електромерно табло НН до фасадата на 

ТП „Център“ в кв.36, с. Помощник за 

захранване на фотоволтаична 

електрическа централа“ 

Кв.36, с. Помощник с. Помощник 

28 27.09.2022г „Кабелна линия 20 kV за 

присъединяване към нов трафопост, тип 

1х800 kVа в ПИ 53134.514.256, с. 

Обручище и кабелна линия 1 кV /НН/“ 

От съществуващ ЖР стълб в 

ПИ 53134.23.103, пресича ПИ 

53134.515.256, по тротоара на 

ПИ 53134.515.256 до ПИ 

53134.514.257 и ПИ 

53134.514.256; пресича ПИ 

53134.502.42 до ПИ 

53134.502.228 

с. Обручище 

29 29.09.2022г „Фотоволтаична електроцентрала на 

земя с обща инсталирана мощност 199,8 

kWр в УПИ  IХ-55, кв.28, с. Разделна" 

УПИ  IХ-55, кв.28 с. Разделна 

30 29.09.2022г „Кабелно електро отклонение за 

захранване на инсталация за 

производство на електрическа енергия 

От ГРТ на централата, 

монтирано в УПИ VI-284, 

кв.22, с. Великово, по улица с 

о.т.29-30-122-121а до ТП 

с. Великово 



до 200 kWр в УПИ VI-284, кв.22, с. 

Великово“ 

„Център“ Великово в улична 

регулация 

31 29.09.2022г „Кабелно електро отклонение за 

захранване на инсталация за 

производство на електрическа енергия 

до 30 kWр в УПИ ХI-1589, кв.56, с. 

Обручище“ 

От ГРТ на централата, 

монтирано в УПИ ХI-1589, 

кв.56, с. Обручище, по улица 

„Девети септември“ с о.т.164-

166, ул.“Освобождение“ с 

о.т.166-65  до ново 

електромерно табло на стълб 

3, извод „Б“, ТП/БКТП 

„Ритуална зала“ Обручище 

с. Обручище 

32 29.09.2022г „Фотоволтаична електрическа централа 

на покрива на съществуваща сграда/ОСД 

с 5 бр. търговски обекти и навес/ с обща 

инсталирана мощност 29,7 kWр в УПИ 

IХ-2451, кв.141, гр. Гълъбово и кабел за 

присъединяване към съществуващо ел. 

табло на потребител от КРШ 5 ТП 

„Хлебозавод“, гр. Гълъбово“ 

УПИ IХ-2451, кв.141 гр. Гълъбово 

33 06.10.2022 „Фотоволтаична електрическа централа 

с обща инсталирана мощност 121 kWр и 

подземна кабелна линия за 

присъединяване на ФЕЦ“ 

УПИ ХI-1590, кв.45  с. Обручище 

34 06.10.2022г „Цех за студена обработка на метални 

изделия“ 

УПИ I-2340, 2341, 2343, 

кв.84б 

гр. Гълъбово 

35 11.10.2022г Фотоволтаична електроцентрала на земя 

с обща инсталирана мощност 199,65 

kWр 

УПИ ХIV-196, кв.13 с. Обручище 

36 07.11.2022г. Фотоволтаична електроцентрала с обща 

инсталирана мощност 198,9 kWр 

УПИ ХVII-1593, кв.102 с. Обручище 

37 07.11.2022г „Фотоволтаична електрическа централа 

с обща инсталирана мощност 199 kWр и 

външна връзка – от ГРТ на ФЕЦ в УПИ 

ХV-347, по тротоара на улица с о.т.56-

57, до ТП“Здраве“ с дължина 71 м. 

УПИ ХV-347, кв.35 с. Априлово 

38 10.11.2022г „Присъединяване на нов трафопост, тип 

БКТП 1х800 kVа в ПИ 53134.514.256 с. 

Обручище“ 

ПИ 53134.514.256 по ККР на 

с. Обручище 

с. Обручище 

39 22.11.2022г „Фотоволтаична електроцентрала с 

номинална генераторна мощност 360 

kWр/396 kVа АС и панелна мощност 360 

kWр DC“- отменено със Заповед № 

8/06.12.2022г. 

УПИ VII-1112, кв.63 гр. Гълъбово 



40 22.11.2022г „Фотоволтаична инсталация с мощност 

200 kW за собствени нужди и връщане 

на излишъка в мрежата на покрива на 

сгради в  ПИ с идентификатор 

53134.296.7 по КК на с. Обручище“ 

На покрива на съществуващи 

сгради с идентификатори 

53134.296.7.1 и 53134.296.7.2 

с. Обручище 

41 28.11.2022 „Фотоволтаична електроцентрала на 

покрив на съществуваща сграда с 

мощност 29,7 kWр 

УПИ ХI-2228, кв.118 гр. Гълъбово 

42 28.11.2022г „Ново електромерно табло НН до фасада 

на ТП „Чатала“ в УПИ I-238, кв.32, с. 

Обручище за захранване на 

фотоволтаична електричска централа в 

УПИ ХIII-219, кв.17“ 

УПИ I-238, кв.32 с. Обручище 

43 28.11.2022г „Ново електромерно табло на стълб №3, 

извод „Б“, ТП „Ритуална зала“, с. 

Обручище за захранване на 

фотоволтаична електрическа централа в 

УПИ ХI-1589, кв.56 

Улица „Освобождение“ с 

о.т.65-166 

с. Обручище 

44 01.12.2022г „Преустройство на приемо-предавателна 

станция №6048 (с носеща честота от 900 

MHz – 1800 MHz до 2100 MHz)“ 

Сграда с пл.№ 684/жилищен 

блок №15/, УПИ ХII-

684,2489, кв.154 

гр. Гълъбово 

45 01.12.2022г „Фотоволтаична електроцентрала 199,8 

kWр и външно кабелно  

електрозахранване с дължина 270 м.“ 

УПИ IV-1024, кв.112 и по 

улица с о.т.308-297-274 и 

УПИ XII -1576 

с. Обручище 

46 01.12.2022г „Фотоволтаична електроцентрала 199,34 

kWр и външно кабелно  

електрозахранване с дължина 402 м.“ 

УПИ II-1021, кв.112 и по 

улица с о.т.307-308-304-303-

206-308  и УПИ XII -1576 

с. Обручище 

47 01.12.2022г „Инсталация за производство на 

електрическа енергия с обща 

инсталирана мощност 12kW“ 

УПИ XIV -46, кв.21 с. Искрица 

48 06.12.2022г „Външно ел. присъединяване на 

фотоволтаична електрическа централа на 

земя с обща инсталирана мощност 199,8 

kWр от електромерното табло на 

фасадата на ТП „ЮГ“ до ГР табло на 

фотоволтаична централа в УПИ IX-55, 

кв.28, с. Разделна“ 

От УПИ VII - „за здравен 

дом“, кв.19, по ул. с о.т.39-54; 

улица с о.т.54-52; път III-5504 

Опан-Гълъбово, ул. с о.т.52-

53-97-98 и до УПИ IX -55, 

кв.28 

с. Разделна 

49 13.12.2022г „Фотоволтаична електроцентрала на 

покрив с инсталирана мощност 29,7 kWр 

в УПИ VIII-813, кв.139, с. Главан“ 

VIII-813, кв.139 с. Главан 

50 13.12.2022г „Фотоволтаична електроцентрала с 

номинална генераторна мощност 360 

kWр/396 kVа АС и панелна мощност 360 

kWр DC“ 

УПИ ХХ-1112, кв.62 гр. Гълъбово 



51 13.12.2022г „Захранващ кабел от електромерно табло 

и табло телеуправление на фасадата на 

ТП „Енерго“ до ГРТ табло на 

фотоволтаична инсталация с мощност 

400 kWр в УПИ ХХ-1112, кв.62, 

гр.Гълъбово“ 

УПИ ХХ-1112, кв.62 гр. Гълъбово 

52 20.12.2022г „Фотоволтаична електрическа централа 

с мощност 53,9 kWр на покрива на 

съществуваща сграда“ 

УПИ VII-527, кв.143 гр. Гълъбово 

53 20.12.2022г „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 159,6 kWр“ 

УПИ ХV-2307, кв.41 гр. Гълъбово 

54 20.12.2022г „Фотоволтаична електрическа централа 

на земя с мощност 29,7kWр“ 

УПИ VIII-222, кв.8 с. Искрица 

55 20.12.2022г „Фотоволтаична електрическа централа 

с обща инсталирана  мощност 30 kWр“ 

УПИ VII-1364, кв.92 с. Обручище 

 

 


