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№ 

на у-ние 

Строеж Местонахожде- 

ние 

Лице, упражняващо СН 

№1 

05.01.2021г. 

Вилна сграда УПИ 006056а,  

м. „Мечкарката“  

(ПИ 43699.6.83),  с.Лиляново 

 

№2 

08.01.2021г. 

Жилищна сграда УПИ 023001, 

 м. „Махалата“  

(ПИ 20345.23.1), с.Дебрене 

 

№3 

14.01.2020г. 

Жилищна сграда УПИ ІХ-479, кв.28 

(65334.300.779),  гр.Сандански 

“АСЕ КОНСУЛТ 2014” ООД, 

гр.Благоевград 

инж.Спаска Руйчева 

№ РК-0373 от 10.01.2020г. 
№4 

19.01.2021г. 

Център за пране на килими УПИ VІ370, кв.36,  с.Ново 

Делчево 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански,  инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№5 

22.01.2021г. 

Външно кабелно електрозахранване НН  

за УПИ Х-2077, кв.118 (ПИ 65334.300.2077), 

гр.Сандански 

от съществуващо табло НН на 

ТП „Тютюнева“, през ПИ 

65334.300.3810 и ПИ 

65334.300.3674 до ново ГЕТ, 

монтирано на и монтирано на 

имотната граница на УПИ Х-

2077, кв.118 (ПИ 

65334.300.2077), гр.Сандански 

“ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД, гр.София- 

Кънчо Паскалев 

№ РК-0795 от 15.01.2019г. 

№6 

01.02.2021г. 

Оранжериен комплекс ПИ 66785.27.1, м.“Студената 

вода“, с.Склаве 

 

№7 

01.02.2021г. 

Жилищна сграда УПИ VІ388, кв.4,  с.Ново 

Делчево 

 

№8 

01.02.2021г. 

Жилище 

(обект с идентификатор 65334.300.1619.1.8) –  

преустройство и промяна предназначението 

на гараж с идентификатор 65334.300.1619.2 и 

УПИ ІІІ1619, кв.77 

(65334.300.1619), гр.Сандански 
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източно ателие с идентификатор 

65334.300.1619.1.5 и  

идентификатор 65334.300.1619.1.6 от 

жилищна сграда  

с идентификатор 65334.300.1619.1 

№9 

12.02.2021г. 

Медико-диагностична лаборатория -  

преустройство и промяна предназначението  

на магазин М2 

УПИ ІV-А, кв.54 

(65334.300.923),  гр.Сандански 

“МОНТАЖПРОЕКТ” ООД, гр.София,  

- инж.Сергей Иванов,  

№ РК-0150 от 07.02.2019г. 
№10 

16.02.2021г. 

Склад за съхранение и търговия на едро с 

храни 
УПИ 035005, м.“Кънлийца“ 

(20105.35.5), с.Дамяница 

 

№11 

18.02.2021г. 

Склад за съхранение, търговия и преопаковка 

на хранителни стоки от имитиращи млечни 

продукти – преустройство и промяна 

предназначението на цех за производство на 

полуготови тестени изделия 

(обект с идентификатор 65334.201.104.4) 

ПЪРВИ ЕТАП: Производствена част 

УПИ ІХ, м.“Боруна“ 

(65334.201.104),  гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 

№12 

24.02.2021г. 

Подпорна стена с височина ≤ 2.00м и 

дължина 7.50м 
по уличната регулационна 

линия на улица с о.т. 166а – о.т. 

167, улица „Пирин“ (имот с 

идентификатор 

65334.300.3228), пред УПИ Х 

(ПИ с идентификатор 

65334.300.3538) и УПИ ХІ (ПИ 

с идентификатор 

65334.300.682), кв.59а по плана 

на гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, гр.Радомир –  

инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№13 

02.03.2021г. 

Жилищна сграда ПИ 000191, м.“Плевната“,  

(46526.700.191), 

с.М.Цалим 

 

№14 

02.03.2021г. 

Жилищна сграда ПИ 000670, м.“Ридо“,  

(46526.700.670), 

с.М.Цалим 

 

№15 

22.03.2021г. 

Жилищна сграда – къща №1 УПИ ІІ, кв.3,  с.Зорница  
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№16 

22.03.2021г. 

Жилищна сграда – къща №2 УПИ ІІ, кв.3,  с.Зорница  

№17 

22.03.2021г. 

Жилищна сграда – къща №3 УПИ ІІ, кв.3,  с.Зорница  

№18 

22.03.2021г. 

Жилищна сграда – къща №1 УПИ V, кв.3,  с.Зорница  

№19 

22.03.2021г. 

Жилищна сграда – къща №2 УПИ V, кв.3,  с.Зорница  

№20 

22.03.2021г. 

Преустройство и промяна предназначението  

и пристройка на сграда –  

Народно читалище „Отец Паисий-1919“  

(сграда с идентификатор 65334.300.934.2)  

ПЪРВИ ЕТАП: Пристройка на запад за фоайе 

с площадка около входа, свързана с терена, с 

козирка; западно крило със санитарни и 

технически помещения; камерна зала в 

южната част с капацитет 49 броя места за 

посетители; офиси, гримьорни, покрита 

тераса и стълба в източната част 

УПИ ІІІ, кв.39 (65334.300.934), 

гр.Сандански 

“АРСИ ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж.И. Аргиров 

№ РК-0233 от 05.06.2019г. 

№21 

25.03.2021г. 

Водопровод за минерална вода за ПИ 012008, 

местност „Зигвели”  

(20910.12.8), с.Зорница,  инсталиране на 

помпа в съществуващ сондаж №СН – 7 в 

УПИ I-151, кв.23, с.Хотово  

и кабел НН – външно ел.захранване  на 

помпата 

Трасе на водопровода: от 

съществуващ сондаж №СН – 7 

в УПИ I-151, кв.23, през УПИ 

I-151, кв.23 по плана на 

с.Хотово, улица с о.т.1066 – 

о.т.65 – о.т.58  по 

регулационния план на 

с.Хотово, през имоти с 

идентификатори 77361.31.248, 

77361.28.248, 77361.26.248, 

77361.49.248, 77361.49.219, 

77361.66.219, 77361.67.214 по 

КККР на с.Хотово и през 

имоти с идентификатори 

20910.8.50, 20910.800.9901, 

20910.11.90, 20910.16.91, 

20910.16.1, 20910.16.77, 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
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20910.12.8 по КККР на 

с.Зорница;  

Новоинсталирана помпа: в 

помпена станция с резервоар за 

минерална вода в съществуващ 

сондаж №СН – 7 в УПИ I-151, 

кв.23 по регулационния план 

на с. Хотово, Община 

Сандански 

Трасе на кабел НН: от 

съществуващо ГЕТ на стълб 

№43, находящ се в тротоара на 

улица с о.т.1066 – о.т.65 – 

о.т.58, през  улица с о.т.1066 – 

о.т.65 – о.т.58 до съществуващ 

сондаж №СН – 7 в УПИ I-151, 

кв.23 по регулационния план 

на с. Хотово 
№22 

26.03.2021г. 

Демонстрационно дървено бунгало и  

Демонстрационна къща 
УПИ 06408, м.„Стара гара“ 

(65334.64.8), гр.Сандански 

 

№23 

02.04.2021г. 

Жилищна сграда УПИ V-151, кв.9  

(ПИ 47754.501.151), гр.Мелник 

 

№24 

09.04.2021г. 

Пристройка към магазин за промишлени 

стоки и кафе-аперитив 
УПИ І-107007,107003, м.“Речичка 

река“ 

(65334.107.8), гр.Сандански 

„АРСИ ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж.И. Аргиров 

№ РК-0233 от 05.06.2019г. 
№25 

12.04.2021г. 

Семеен хотел с ресторант, сауна и фитнес УПИ ХV2860, кв.121 

(65334.300.3161), гр.Сандански 

“ФИНЕС - Г” ЕООД, гр.Благоевград 

инж.М.Новоселски 

№ РК-0018 

28.02.2018г. 
№26 

14.04.2021г. 

Вътрешно преустройство на магазин  

с идентификатор 65334.300.1591.1.2 на кота 

+4.90м  

за обособяване на два магазина 

УПИ І-1590, кв.81 

(65334.300.1591), гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 

№27 

14.04.2021г. 

Пристройка и вътрешно преустройство на 

жилищна сграда 
УПИ ІІІ-71, кв.6, с.Вълково  
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№28 

05.05.2021г. 

Преустройство и промяна предназначението 

на тавански помещения в жилище в южна 

жилищна сграда 

УПИ ІІІ2145, кв.86, 

гр.Сандански 

 

№29 

05.05.2021г. 

Жилищна сграда УПИ VІІІ151, кв.5, с.Хотово  

№30 

18.05.2021г. 

Преустройство и реконструкция на таванско 

помещение –  

временен строеж по чл.49, ал.2 и чл.50, т.1, 

буква „б“ от ЗУТ  

и преустройство на втори жилищен етаж  

на жилищна сграда с идентификатор 

65334.300.1480.1 

за обособяване на четири жилища 

УПИ ХVІІІ1295, кв.75 

(65334.300.1480), гр.Сандански 

 

№31 

18.05.20121г. 

Жилищна сграда УПИ ІІ-089030, м.“Ранковец“ 

(65334.89.660), 

гр.Сандански 

 

№32 

31.05.2021г. 

Автосервиз, автомивка, кафе и офиси, 

ВТОРИ ЕТАП: 

 “Кафе и офиси” 

УПИ 109017, 

 м. “Ушите” (65334.109.17),  

гр.Сандански 

 

№33 

22.06.2021г. 

Кабел НН – външно ел.захранване  

за УПИ ІV-2559, кв.106 (65334.300.2559), 

гр.Сандански 

от съществуващ ШКД на 

ул.“Борис Сарафов“ №34 (ПИ с 

идентификатор 

65334.300.3703), през ПИ с 

идентификатор 65334.300.3703 

до ново ГЕТ, монтирано на 

имотната граница на УПИ ІV-

2559, кв.106 (ПИ с 

идентификатор 

65334.300.2559), гр.Сандански 

“ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД, гр.София -   

инж. Кънчо Паскалев 

№ РК-0795 от 15.01.2019г. 

№34 

23.06.2021г. 

Клуб и нощен бар – 

преустройство, промяна предназначението и 

пристрояване на промишлена сграда 

УПИ 4005, м.“Соколовец“ 

(65334.202.37), Промишлена 

зона на гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 
№35 

23.06.2021г. 

Допълващо застрояване – работилница за 

шивашки услуги 
УПИ  Х-1291, кв.137 

(65334.301.5145),  

гр. Сандански 
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№36 

16.06.2021г. 

Цех за производство на абразивни 

инструменти – преустройство и промяна 

предназначението на промишлена сграда 

УПИ 65334.202.130В,  

м. „Сухо поле“ 

 (ПИ65334.202.143), 

Промишлена зона на 

гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 

№37 

24.06.2021г. 

Работилница за мебели, дограма и 

стъклопакет 
УПИ 066027, м.“Друма“ 

(57176.66.27), с.Поленица 

 

№38 

30.06.2021г. 

Къща за гости ПИ 012004, м.“Зигвели“(ПИ 

20910.12.4), с.Зорница 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№39 

02.07.2021г. 

Ресторант УПИ VІІ-65334.304.8, м.“Смилово“ 

(ПИ 65334.304.283), 

гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№40 

15.07.2021г. 

Жилищна сграда (стаи за настаняване с 

механа) – преустройство на жилищна сграда 

с аптека 

УПИ ХV-168, кв.14 

(ПИ 47754.501.168), гр.Мелник 

 

№41 

19.07.2021г. 

Преустройство и промяна предназначението 

на югоизточен гараж в жилище 
УПИ Х, кв.54 (65334.300.930), 

гр.Сандански 

“ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Благоевград –инж.Д.Шапшалов 

№ 0254 от  

15.07.2019г. 
№42 

23.07.2021г. 

Изграждане на ул.“Шипка“ чрез 

стоманобетонни стълби, свързавщи 

ул.“Шипка“ с ул.“Пирин“ и изграждане на 

ул.“Пирин“ в участъка от о.т. 42а до 

съществуваща бетонова настилка на 

ул.“Пирин“, гр.Сандански 

ПЪРВИ ЕТАП: „Изграждане на 

стоманобетонни стълби по ул.“Шипка“ за 

осъществяване на връзка с ул.“Пирин“, 

гр.Сандански 

ул.“Шипка“ (65334.300.3610), 

гр.Санданснки 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, гр.Радомир –  

инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№ 43 

05.08.2021г. 

Преустройство на апартамент В23 

(65334.300.2864.1.52) 

 и апартамент В24 (65334.300.2864.1.51) в 

апартамент В23-24 (65334.300.2864.1.80) в 

жилищна сграда с магазини за промишлени 

стоки, офиси и подземен гараж – блок В 

УПИ ІХ2864, кв.121  

( 65334.300.2864), 

гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
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№ 44 

06.08.2021г. 

Жилищна сграда с гаражи УПИ ІV2559, кв.106  

( 65334.300.2559), 

 гр.Сандански 

„АРСИ ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж.И. Аргиров 

№ РК-0233 от 05.06.2019г. 
№45 

16.08.2021г. 

Втори етап: Жилищна сграда „Мария“  

(65334.102.618.2)  

от строеж: „Жилищна сграда „Мария“ и 

жилищна сграда „Камелия“ 

ПИ 65334.102.618, м.„Чинар 

куши“,   гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 

№46 

20.08.2021г. 

ВТОРИ ETAП: „Фитнес зала със съблекалня“ 

от строеж: “Учебен корпус по практика за 

професията „Изпълнител на термални 

процедури“ - преустройство и промяна 

предназначението на самостоятелен обект 

с идентификатор 65334.300.3031.1.19 с 

предназначение „За обществено хранене“” 

УПИ III, кв.102 

(65334.300.3031), гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, гр.Радомир –  

инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№47 

07.09.2021г. 

Улица за транспортен достъп с напречен 

профил 6.00м 
ПИ 65334.300.2973, кв.128,  

гр.Сандански 

„АРСИ ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж.И. Аргиров 

№ РК-0233 от 05.06.2019г. 
№48 

07.09.2021г. 

Разширение на съществуващ паркинг с 

капацитет 15 места за товарни автомобили и  

15 места за леки автомобили с нови 15 места 

за товарни автомобили 

УПИ № 034018, м.”Кънлиица”  

(ПИ с идентификатор 

20105.34.18), с.Дамяница 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 

№49 

07.09.2021г. 

Жилищна сграда с магазин за промишлени 

стоки и  

допълващо застрояване – магазин за 

промишлени стоки 

УПИ VІ-2336, кв.134 

(65334.301.2336), гр.Сандански 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 

№50 

10.09.2021г. 

Кабел НН – външно ел.захранване на УПИ 

000570, м.“Чинар куши“, гр.Сандански 
от ТП “Профстрой“ 

(65334.102.653.3) през ПИ 

65334.102.653,  

ПИ 65334.102.618, ПИ 

65334.102.570 и ПИ 

65334.102.151, местност 

„Чинар куши“, гр.Сандански до 

ново ГЕТ, монтирано на 

тротоара на път ІV клас (ПИ 

65334.102.151), гр.Сандански 

„НИПРО-КОНТРОЛ“ ООД, 

гр.Благоевград – инж.М.Новоселски, 

№ РК-0474 от 07.04.2020г. 
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№51 

15.09.221г. 

Жилищна сграда УПИ 004061, м.”Свети Спас”  

(43150.4.61), с.Ласкарево 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 
№52 

01.10.2021г. 

Надстройка на жилищна сграда – западно 

петно 
УПИ ІІ-872, кв. 64 

(65334.300.1065), гр.Сандански 

 

№53 

01.10.2021г. 

Жилищна сграда с офиси, гаражи, магазини 

за промишлени стоки и лекарски кабинет 
УПИ ХХ-1256, кв.75 

(65334.300.1256), гр.Сандански 

“ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Благоевград –инж.Д.Шапшалов 

№ 0254 от  

15.07.2019г. 
№54 

01.10.2021г. 

Жилищна сграда А УПИ V, кв.21а  

(ПИ 65334.15.58), 

гр.Сандански 

 

№55 

01.10.2021г. 

Жилищна сграда Б УПИ V, кв.21а  

(ПИ 65334.15.58), 

гр.Сандански 

 

№56 

01.10.2021г. 

Жилищна сграда В,  

Жилищна сграда Г  

Жилищна сграда Д 

УПИ V, кв.21а  

(ПИ 65334.15.58), 

гр.Сандански 

 

№57 

06.10.2021г. 

Магазин за промишлени стоки – 

вътрешно преустройство и промяна 

предназначението на пицария и бар 

УПИ ХХV-1377, кв.76 

(65334.300.1377), гр.Сандански 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ООД, 

гр.Сандански, арх.Б.Тумбева,  

№ РК – 0595 от 22.03.2021г. 
№58 

06.10.2021г. 

Еднофамилна жилищна сграда с басейн УПИ 65334.301.3110, кв.24  

(65334.301.3110), гр.Сандански 

 

№59 

06.10.2021г. 

Преустройство и промяна предназначението 

на складове С21, С22, С23А и С23Б на кота 

+14.06м  и склад С24 на кота + 16.86м в 

апартаменти 

УПИ ХII-2894,2895, кв.40 

(65334.300.1330), гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, гр.Радомир –  

инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№60 

13.10.2021г. 

Промяна предназначение и вътрешно 

преустройство на офис № О34  

на кота +15.80м в жилище № 1752А34 

УПИ ІІ-1752, кв.87 

(65334.300.1752), гр.Сандански 

„АРСИ ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж.И. Аргиров 

№ РК-0233 от 05.06.2019г. 
№61 

18.10.2021г. 

Реконструкция на улица „Славянка”, 

гр.Сандански 
ул.“Славянка“ 

гр.Сандански 

“ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ” 

ЕООД, гр.Самоков -  инж. Ралица 

Касабова 

№ РК-0647 
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22.07.2021г. 
№62 

18.10.2021г. 

ПЪРВИ ЕТАП: “Реконструкция на  

ул. „Комсомолска” и ул.“Отец Паисий“,  

с.Склаве, общ..Сандански” 

от строеж: „Реконструкция на улици в 

с.Склаве, Община Сандански както следва: 

първи етап – ул.“Комсомолска“ и  ул.“Отец 

Паисий“; 

втори етап – ул.“Никола Лазаров“, ул.“Гоце 

Делчев“, ул.“Партизанска“ и ул.“Климент 

Охридски“ 

ул. „Комсомолска” и ул.“Отец 

Паисий“,  

с.Склаве, 

“ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ” 

ЕООД, гр.Самоков -  инж. Ралица 

Касабова 

№ РК-0647 

22.07.2021г. 

№63 

18.10.2021г. 

ПЪРВИ ЕТАП: “Реконструкция на  

ул. „Пейо Яворов“,  

с.Катунци, общ..Сандански” 

от строеж: „Реконструкция на улици в 

с.Катунци, Община Сандански както следва:  

първи етап – ул.“Пейо Яворов“;  

втори етап – ул.“Даме Груев“, ул.“Георги 

Казепов“, ул.“Стоян Гущеров“  ул.“Иван 

Вазов“, ул.“Еделвайс“ и ул.“Никола 

Калъпчиев“ 

ул. „Пейо Яворов“,  

с.Катунци 

“ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ” 

ЕООД, гр.Самоков -  инж. Ралица 

Касабова 

№ РК-0647 

22.07.2021г. 

№64 

18.10.2021г. 

Реконструкция на улица „Кръстьо 

Хаджииванов”, гр.Сандански 
Ул.“Кръстьо Хаджииванов“, 

гр.Сандански 

“ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ” 

ЕООД, гр.Самоков -  инж. Ралица 

Касабова 

№ РК-0647 

22.07.2021г. 
№65 

19.10.2021г. 

Магазин М3 за тютюневи изделия, алкохол и 

пакетирани хранителни стоки 

– преустройство и промяна предназначението 

на част от офис О2 в сграда – апартаментен 

хотел с магазин за промишлени стоки, офиси 

и снек – бар 

УПИ ХІІІ-2904, кв.40 

(65334.300.2904), гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 

№66 

19.10.2021г. 

Физическа инфраструктура за оптично 

кабелно захранване на   

УПИ ІІІ-917, кв.27  

(ПИ 65334.300.917), гр.Сандански 

от съществуваща кабелна 

шахта в близост до 

кръстовището на 

ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и 

“ДИХРИС 99” ЕООД, гр.София, инж. 

Стефан Христов Щилянов 

№ РК-0177 

от 12.03.2019г. 
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ул.“Цар Самуил“, през ПИ 

65334.300.5399, ПИ 

65334.300.3773 гр.Сандански 
№67 

19.10.2021г. 

Оптично кабелно захранване  

до бл.3 в ПИ 65334.300.233, кв.6, 

гр.Сандански 

от съществуваща кабелна 

шахта в близост до 

кръстовището на 

ул.“Св.Св.Козма и Дамян“ и 

ул.“Хаджи Димитър“, през ПИ 

65334.300.359, ПИ 

65334.300.233 до нова кабелна 

шахта в ПИ 65334.300.233, 

кв.6, гр.Сандански 

“ДИХРИС 99” ЕООД, гр.София, инж. 

Стефан Христов Щилянов 

№ РК-0177 

от 12.03.2019г. 

№68 

28.10.2021г. 

Склад за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар 
УПИ ХVІІІ-279, кв.3, с.Склаве “СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански,  

инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№69 

28.10.2021г. 

Жилищна сграда и площадкови ВиК мрежи УПИ ІVж-029004, м. „Склавски 

път“  

(ПИ 57176.29.31),  с.Поленица 

 

№70 

16.11.2021г. 

ПЪРВИ ЕТАП: “Къща за гости А1” 

от строеж: „Къщи за гости – два броя“ 
УПИ ІІ43699.15.18, 

м. „Мечкарката“ (ПИ 

43699.15.18), с.Лиляново 

 

№71 

17.11.2021г. 

 

Селскостопанска постройка за съхранение на  

селскостопанска продукция и инвентар 
ПИ 57176.10.3, 

м.“Сингировец“, с.Поленица 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.Сандански,  

инж. Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№72 

17.11.2021г. 

 

Подпорна стена с височина ≤ 2.50м и 

дължина 12.00м 
по уличната регулационна 

линия на улица с о.т. 475 – о.т. 

169, ул.“Одрин“ (имот с 

идентификатор 

65334.300.3787) и в УПИ V873 

(ПИ с идентификатор 

65334.300.1139), кв.64, 

гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, гр.Радомир –  

инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 
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 №73 

29.11.2021г. 

 

Жилищна сграда ПИ 003006,  

м. „Шопов гроб“ (ПИ  

52074.3.6),  с.Ново Делчево 

 

№74 

29.11.2021г. 

 

Нов горски автомобилен път „Гарваница – 

Равнелак“  

на територията на ТП „ДГС Катунци“  

ПЪРВИ ЕТАП: Горски автомобилен път 

(директно трасе) от км 0+000 до км 12+145 и 

предпазни окопи при км 4+400 до км 4+450 и 

при км 9+285 до км 9+300 

ВТОРИ ЕТАП: Укрепване на срутища при км 

4+400 до км 4+450 и при км 9+285 до км 

9+300 

находящ се в ПИ 010622, ПИ 

000844, ПИ 179002, ПИ 

010621, ПИ 020516, ПИ 

010620, ПИ 000786, ПИ 

010507, ПИ 000785, ПИ 

000765, ПИ 000495, ПИ 

001006, ПИ 000749, ПИ 

001008, ПИ 000758, ПИ 

000757, ПИ 000770, ПИ 

000775, ПИ 500147 и ПИ 

000773, землище на с. Пирин, 

общ.Сандански 

ДЗЗД “СТРОЙНОРМ-ИКАР-

РАФАИЛОВ”, гр.София –  

инж. Сава Б. Тачев 

№ РК-0075 от 13.12.2013г. 

ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЙБУЛ“ ДЗЗД, 

гр.София - инж. Сава Б. Тачев 

РК-0755 от 10.11.2017г. 

РК-0523 от 10.08.2020г. 

№75 

02.12.2021г. 

 

Еднофамилна жилищна сграда УПИ Х-309, кв.2 с.Хърсово  

№76 

06.12.2021г. 

 

Допълващо застрояване – склад за мебели 

към магазин за мебели 
УПИ 053004А,  

м. „Малкия друм”, 

с.Поленица 

 

№77 

10.12.2021г. 

Преустройство и промяна предназначението 

на склад и едноетажна пристройка към него в 

жилище 

УПИ І1022, кв.57 

(65334.300.1022),  

гр.Сандански 

“ФИНЕС-Г”ЕООД, гр.Благоевград, 

инж.М.Новоселски 

№ РК-0018 от 28.02.2018г. 
№78 

10.12.2021г. 

Сграда за читалище и облагородяване на 

прилежащата дворна площ 
УПИ ІХ, кв.13, с.Поленица “АЛФАБЕТ КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.София -  Васил Дойчинов Ставрев 
№79 

16.12.2021г. 

Селскостопанска постройка  

за съхранение на продукция и инвентар 
ПИ 44121.46.5,  

м. „“Падарката“, с.Лозеница 

„АРСИ ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански, инж.И. Аргиров 

№ РК-0233 от 05.06.2019г. 
№80 

17.12.2021г. 

Жилищна сграда УПИ V-56, кв.4, с.Лиляново  

№81 

17.12.2021г. 

Еднофамилна жилищна сграда ПИ 69938.700.7, с.Струма  


