
№ Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес

19 19.12.2019
Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ клон от въздушна мрежа от БКТП №2003 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ Х-93, кв. 26 /ПИ с идентификатор 
10135.5545.4183/, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна

18 29.11.2019 Водопроводно отклонение за сезонна постройка, находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5403.1089, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна 10135.5403.1089

гр. Варна, 
МЕСТН.БОРОВЕ
Ц-ЮГ

17 24.10.2019 Водопроводно отклонение за сезонна постройка, находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5401.1564, по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна

16 15.10.2019

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №666 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ Х-1942, кв. 104 (ПИ с идентификатор 10135.5505.185) по плана на 28-ми м.р., ул."Мара 
Гидик" №50, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между ТП №666 и кабелен шкаф на ул. "Мара Гидик" №54 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа; 
Кабелна линия от нов кабелен шкаф ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ Х-1942, кв. 104 (ПИ с идентификатор 10135.5505.185) и до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IХ-

15 27.9.2019 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №976 (2 клона с 26 бр. нови стоманобетонни стълбове и 10 бр. стоманотръбни стълбове), кв. 5403 и кв. 5048 

14 25.7.2019
Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП №872 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ I-69, кв. 8, (ПИ с идентификатор 10135.5502.69) по плана на 27-ми м.р., 
ул."Ростов" №18, гр. Варна; Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-69, кв. 8, (ПИ с идентификатор 10135.5502.69) по 

13 23.7.2019 Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение към жилищни сгради, находящи се в УПИ XI-209 (идентичен с ПИ 10135.5510.467), кв. 32 по плана на кв. 

12 22.7.2019
Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК на ул. "Професор Шишманов" №8 (електрозахранен от ТП №1638) до електромерно табло тип ТЕПО в 
УПИ III-1574, кв. 138 по плана на 29-ти м.р., (ПИ с идентификатор 10135.5506.287), ул. "Професор Шишманов" №6, гр. Варна

11 22.7.2019

10 11.7.2019
Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от съществуваща ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.4578 към МТТ №2091 (1 клон с 12 бр. нови 
стоманобетонни стълбове и 2 бр. стоманотръбни стълбове),, кв. 5403 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна

9 11.7.2019 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1508 (5 клона с 80 бр. нови стоманобетонни стълбове и 20 бр. стоманотръбни стълбове), кв.5058, кв. 5059, 

8 18.6.2019 Водопроводно отклонение за вилна сграда находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5426.27 , по плана на СО "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.27

гр. Варна, по 
плана на СО 
"Ракитника"

7 28.5.2019 Водопроводно отклонение 10135.5545.315

гр. Варна, 
МЕСТН.ЗЕЛЕНИ
КА, по плана на 
М. Зеленика

6 10.5.2019

Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „Ултра-Тодор Славов“ ООД и изтегляне на оптичен кабел до 
имоти с идентификатори в кв. Галата, гр. Варна: ул. “Капитан 1-ви ранг Георги Купов“,10135.5510.102,10135.5510.103, 10135.5510.106, 10135.5510.107, 10135.5510.109, 10135.5510.110, 
10135.5510.113, 10135.5510.114, 10135.5510.689, 10135.5510.343, 10135.5510.344, 10135.5510.355, 10135.5510.356; ул. “Граф М. Воронцов“, 10135.5510.83, 10135.5510.84, 
10135.5510.88, 10135.5510.89, 10135.5510.94, 10135.5510.91, 10135.5510.293, 10135.5510.92, 10135.5510.316; ул. „Кап.I ранг Ст.Димитриев“ 10135.5510.292, ул.“Капитан Рашко 

5 26.2.2019 Водопроводно отклонение 10135.5549.1645

гр. Варна, по 
плана на СО 
"Прибой"

4 20.2.2019
Външно кабелно електрозахранване от ТП №2009 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5511.53 ( за захранване на ПИ 10135.5511.172, идентичен с УПИ III-72133, кв.13), по 
плана а КЗ Прибой, гр. Варна III-72133 13

гр. Варна, по 
плана на КЗ 
Прибой

3 15.2.2019 Водопроводно отклонение 10135.5545.3316

гр. Варна, 
МЕСТН.ЗЕЛЕНИ
КА, по плана на 
СО "Зеленика"

2 13.2.2019 Изграждане на въздушни кабелни линии (ВКЛ) 0,4kV от МТП №721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9бр. СТС) по плана на СО „Боровец юг“, гр.Варна

гр. Варна, 
МЕСТН.БОРОВЕ
Ц-ЮГ

1 15.1.2019 Водопроводно отклонение към сезонна постройка 10135.5404.1674 гр. Варна


