
РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2021 год. 

РС ДАТА КВ; М ПАРЦЕЛ Нас.място 
ОБЕКТ 

№1 04.01.2021 г. ул.„Славянка“ 65334.301.6343 Сандански 
Реконструкция на водопровод на ул.„Славянка“, имот с идентификатор 
65334.301.6343 по КККР на гр.Сандански, община Сандански 

№2 04.01.2021 г. 
ул.„Кръстьо 

Хаджииванов“ 
65334.301.2619 Сандански 

Реконструкция на водопровод на ул.„Кръстьо Хаджииванов“ с изграждане на нови 
сградни водопроводни отклонения в имот с идентификатор 65334.301.2619 по КККР 
на гр.Сандански, община Сандански 

№3 04.01.2021 г. кв.87 УПИ II-1752 Сандански 

Промяна предназначение и вътрешно преустройство на офис №О34 с 
идентификатор 65334.300.1752.1.34 по КККР на гр.Сандански на кота +15.80 м от 
многофункционална сграда /Разрешение за ползване №СТ-05-31/07.01.2013 год. на 
ДНСК – София/ в УПИ  II-1752, кв.87, гр.Сандански в жилище А34 

№4 05.01.2021 г. кв.31 УПИ ХVІІІ-279 с.Склаве 
Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в УПИ ХVІІІ-279, 
кв.3 по плана на с.Склаве, община Сандански 

№5 06.01.2021 г. м.Нишан Таши 
УПИ 094009 
65334.94.9 

Сандански 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на 
съществуваща жилищна сграда /удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
строеж №17/03.04.2012 год./ и прилежащия терен в УПИ 094009, м. „Нишан Таши“, 
имот с идентификатор 65334.94.9 по КККР на гр.Сандански 

№6 07.01.2021 г. м.Сухо поле 
УПИ 

65334.202.130 Б 
65334.202.142 

Сандански 

Реконструкция на съществуващ КТП „Абразивни” – 20/0.4 кV-160 кVА /Разрешение 
за ползване №ДК-07-БЛ-82/05.07.2016 год., издадено от ДНСК/ в УПИ 65334.202.130 
Б, местност „Сухо поле”, Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.202.142 по КККР на гр.Сандански, чрез подмяна с нов трансформатор с 
номинална мощност 630 кVА, във връзка с увеличаване на мощността за 
ел.захранване на „Цех за производство на абразивни инструменти” /Удостоверения 
за въвеждане в експлоатация №6/29.01.2013 год. и №20/15.04.2019 год./ с 
идентификатор 65334.202.142.1 по КККР на гр.Сандански 



№7 15.01.2021 г. м.Тъпан ПИ 35362.187.20 с.Калиманци 
Склад за суровини, заготовки и съхранение на готова животинска продукция към 
ферма за охлюви в поземлен имот с идентификатор 35362.187.20, местност „Тъпан“ 
по КККР на землището на с.Калиманци, община Сандански 

№8 18.01.2021 г. м.Кръсто 
УПИ ІІ-

20910.9.12  
с.Зорница 

Жилищна сграда в УПИ ІІ-20910.9.12, местност „Кръсто”, землище на с.Зорница, 
община Сандански, имот с идентификатор 20910.9.14 по КККР на с.Зорница, 
община Сандански 

№9 19.01.2021 г. кв.39 УПИ X-441 с.Петрово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на 
жилищна сграда /разрешение за строеж №16/1967 год./ и прилежащия терен в УПИ 
X-441, кв.39 по плана на с.Петрово, община Сандански 

№10 26.01.2021 г. кв.3 УПИ ІV-243 с.Враня 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30kW, монтирана на покрива 
на съществуваща жилищна сграда /Удостоверение за търпимост на строеж №АБ-
02-78/02.10.2020 год./ в УПИ ІV-243, кв.3 по плана на с.Враня и на прилежащия 
терен в УПИ ІV-243, кв.3 по плана на с.Враня, община Сандански 

№11 26.01.2021 г. кв.2 УПИ ІІ с.Лозеница 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ, кв.2 по плана на с.Лозеница, община 
Сандански 

№12 28.01.2021 г. м.Хойната 
ПИ 000111 

77565.66.111 
с.Хърсово 

Подпорна стена с височина Н=1.60 м., спрямо по-ниския, прилежащ в основата ѝ 

терен, с дължина L=8.00 м.л. за моделиране на терена, разположена изцяло в 
поземлен имот №000111, местност „Хойната”, землище на с.Хърсово, община 
Сандански, имот с идентификатор 77565.66.111 по КККР на с.Хърсово, община 
Сандански 

№13 28.01.2021 г. м.Синаница 
УПИ 059027 
43565.59.27 

с.Лешница 
Изместване на въздушна линия СрН /20кV/ „Дамяница”………... в имот с 
идентификатор 43565.59.27 по КККР на с.Лешница, община Сандански /УПИ 
059027, местност „Синаница”, землище на с.Лешница, община Сандански/ 



№14 29.1.2021 г кв.2 ХVIII-380 с.Левуново 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW върху покрива на 
съществуваща сграда /Разрешение за строеж №53/07.06.1965 год./ и на 
прилежащия терен в УПИ ХVIII-380, кв.2 по плана на с.Левуново, община Сандански 

№15 02.02.2021 г. м.Соколовец ПИ 65334.202.42 Сандански 

Модернизация на фасадата и подобряване на мерките за енергийна ефективност 
на обект: Предприятие за производство на вино и високоалкохолни напитки 
/разрешение за ползване №65/18.12.1996 год. на Районна инспекция за ТСК - 
Благоевград/ в поземлен имот с идентификатор 65334.202.42 по КККР в местност 
„Соколовец“, землището на гр.Сандански 

№16 15.02.2021 г. 
канализация и 
водопровод 

гр.Сандански Сандански 
Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр.Сандански – етап 1 и 
частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се 
изпълнява канализационната мрежа………. 

№17 16.02.2021 г. кв.2 VII-383 с.Ново Делчево 
Жилищна сграда в УПИ VII-383, кв.2, по плана на с.Ново Делчево, община 
Сандански 

№18 17.02.2021 г кв.31 ХII-236 с.Склаве 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покрива на съществуваща жилищна сграда /Удостоверение за търпимост на 
строеж с изх.№АБ-02-103/09.11.2020 год./ и на прилежащия терен в УПИ ХII-236, 
кв.31 по плана на с.Склаве, община Сандански 

№19 18.02.2021 г кв.35 УПИ VІІІ-419 с.Катунци Жилищна сграда в УПИ VІІІ-419, кв.35 по плана на с.Катунци, община Сандански 

№20 22.02.2021 г бул.Европа 
ПИ 65334.202.28 
и 65334.159.246 

Сандански 
Рехабилитация на общински път BLG 1240 /І-1, Сандански – Кулата/ – ж.п. гара  
Сандански (булевард „Европа”)…..., изцяло в поземлени имоти с идентификатор 
65334.202.28 и 65334.159.246 по КККР на гр.Сандански 



№21 24.02.2021 г кв.104 УПИ VI - 2582    Сандански 
Едноетажна жилищна сграда в УПИ VI - 2582, кв.104 по плана на гр.Сандански, 
поземлен имот с идентификатор 65334.300.2582 по КККР на гр.Сандански 

№22 24.02.2021 г кв.14 УПИ XVIII - 96 с.Склаве 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII - 96, кв.14 по плана на с.Склаве, община 
Сандански 

№23 26.02.2021 г 

Катунци – 
Враня/ 

Катунци – 
Златолист 

  с.Катунци 
Реконструкция на общински път BLG 1255/ІІІ-198, Катунци – Враня/ Катунци – 
Златолист от км 0+000 до км.6+860, община Сандански 

№24 01.03.2021 г. 
над гробищен 

парк 
 65334.227.7  Сандански 

Оптично кабелно захранване на базова станция SO1602 с идентификатор 
65334.227.7.1 в имот с идентификатор 65334.227.7 по КККР на гр.Сандански /над 
гробищен парк/ 

№25 01.03.2021 г. кв.81 УПИ І-1590 Сандански 

Вътрешно преустройство на магазин с идентификатор 65334.300.1591.1.2 по КККР 
на гр.Сандански на кота +4.90 м. за обособяване на два магазина в Търговска 
сграда /Разрешение за ползване №СТ-12-332/17.04.2008 год./ с идентификатор 
65334.300.1591.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ І-1590, кв.81 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1591 по КККР на гр.Сандански 

№26 04.03.2021 г. 
м.Мацкова 

градина 
УПИ XXV с.Поленица 

Пристройка и преустройство на навес /телчарник/ в склад за промишлени стоки в 
УПИ XXV, имот с идентификатор 57176.64.22, м.“Мацкова градина“ по КККР на 
с.Поленица 

№27 08.03.2021 г. кв.2 УПИ Х-309 с.Хърсово 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х-309, кв.2 по плана на с.Хърсово, община 
Сандански 



№28 08.03.2021 г. кв.2 УПИ ХІ-309 с.Хърсово 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30kW, 
монтирана на покрива на съществуваща жилищна сграда /Удостоверение за 
търпимост на строеж №АБ-02-31/28.04.2020 год./ в УПИ ХІ-309, кв.2 по плана на 
с.Хърсово и на прилежащия терен в УПИ ХІ-309, кв.2 по плана на с.Хърсово, 
община Сандански 

№29 08.03.2021 г. кв.8  УПИ ХХ-24 с.Ласкарево 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-24, кв.8 по плана на с.Ласкарево, община 
Сандански 

№30 09.03.2021 г. кв.5 УПИ IV - 24 с.Склаве 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV - 24, кв.5 по плана на с.Склаве, община 
Сандански 

№31 10.03.2021 г. кв.130а УПИ XIX Сандански 

Реконструкция на главна водопроводна инсталация – подмяна на главни 
хоризонтални водопроводни клонове на кота – 4.70 м. – ГХВК 1, ГХВК 2, ГХВК 3, 
ГХВК 4, ГХВК 5 и ГХВК 6 в жилищна сграда с идентификатор 65334.301.2862.1 
/разрешение за строеж №197/24.08.1988 год./, УПИ XIX, кв.130а по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2862 по КККР на гр.Сандански 

№32 10.03.2021 г. кв.6 УПИ ІІ-356 с.Ново Делчево Жилищна сграда в УПИ ІІ-356, кв.6 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански 

№33 10.03.2021 г.   65334.300.233 Сандански 

Оптично кабелно захранване до бл.3 в имот с идентификатор 65334.300.233 по 
КККР на гр.Сандански, ул.„Никола Вапцаров“ №41 с трасе: от съществ. кабелна 
шахта в близост до кръстовището на ул.„Св.Св.Козма и Дамян“ и ул.„Хаджи 
Димитър“, през имоти публична общинска собственост, с идентификатори: 
65334.300.359, 65334.300.3609 – за второстепенна улица по КККР на гр.Сандански, 
през имот частна общинска собственост с идентификатор 65334.300.233 – 
комплексно застрояване, до нова кабелна шахта в имот с идентификатор 
65334.300.233 по КККР на гр.Сандански, ул.“Никола Вапцаров“ №41  



№34 22.03.2021 г. 
Междурек – 

Стамов чукар 
– Джамията 

ДГС Катунци 
с.Пирин с.Голешево 

с.Бельово 

Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Междурек – Стамов чукар – 
Джамията” на територията на ТП „ДГС Катунци” с трасе през: имоти с 
идентификатори 15583.19.73, 15583.17.65, 15583.19.74, 15583.19.76, 15583.126.37, 
15583.19.77, 15583.23.43, 15583.19.78, 15583.82.11, 15583.19.79, 15583.19.116, 
15583.82.12, 15583.19.80, 15583.82.13, 15583.19.75, 15583.19.81, 15583.19.85, 
15583.19.82, 15583.19.89, 15583.19.83, 15583.19.86, 15583.19.87, 15583.19.84, 
15583.19.88 по КККР на с.Голешово, община Сандански, имоти с идентификатори 
03784.164.419, 03784.164.420, 03784.164.421 по КККР на с.Бельово, община 
Сандански и имот с идентификатор 56410.165.726 по КККР на с.Пирин, община 
Сандански, както следва:  
Първи етап – от км.0+000 до км 6+708.62 
Втори етап – от км. 6+708.62 до км. 10+428.61 
Трети етап – от км. 10+428.61 до км 15+655.65 

№35 22.03.2021 г. кв.76 УПИ ІІ Сандански 

Вътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей 
– Сандански в сутерена на търговска сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по 
КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №16/18.03.1970 год./ в УПИ ІІ, кв.76 
по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1296 по КККР на 
гр.Сандански 

№36 22.03.2021 г. 
АПИ - път А-3, 

км 412+800 
65334.65.290 Сандански 

Кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица 
АУЗПТ/СКТ №1014 /Разрешение за строеж №РС-77/14.08.2019 год., издадено от 
МРРБ/ на път А-3, км 412+800, попадаща в имот с идентификатор 65334.65.290 по 
КККР на гр.Сандански, изцяло в имот с идентификатор 65334.65.290 по КККР на 
гр.Сандански 

№37 22.03.2021 г. 
АПИ - път А-3, 

км 420+100 
20105.28.136 с.Дамяница 

Кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица 
АУЗПТ/СКТ №1015 /Разрешение за строеж №РС-77/14.08.2019 год., издадено от 
МРРБ/ на път А-3, км 420+100, изцяло в имот с идентификатор 20105.28.136 по 
КККР на с.Дамяница, община Сандански 

№38 22.03.2021 г. кв.121 УПИ IX-2864 Сандански 

Преустройство на апартамент В23 и апартамент В24 в апартамент В23-24 на кота 
+8.20 м. от жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, офиси и подземен 
гараж – блок В /имот с идентификатор 65334.300.2864.1 по КККР на гр.Сандански/ - 
разрешение за въвеждане в експлоатация №62/30.11.2010 год., в УПИ IX-2864, 
кв.121 по плана на гр.Сандански 



№39 22.03.2021 г. кв.27 УПИ III - 917 Сандански 

Оптично кабелно захранване до жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №2, 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.917 по КККР на гр.Сандански /УПИ 
III - 917, кв.27 по плана на гр.Сандански/, с трасе: от съществуваща кабелна шахта в 
близост до кръстовището на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ и ул.„Цар Самуил“, през 
имоти публична общинска собственост, с идентификатори: 65334.300.3773, 
65334.300.5399 – улици, публична общинска собственост по КККР на гр.Сандански, 
до нова кабелна шахта в имот с идентификатор 65334.300.5399 по КККР на 
гр.Сандански, ул. „Христо Ботев“ №2 

№40 24.03.2021 г. кв.28 УПИ VIII с.Поленица 
Подпорна стена с H=4.00 м. и дължина L=16.00 м по уличната регулационна линия 
на улица с о.т.105 и о.т.106 в УПИ VIII, кв.28, с.Поленица, разположена изцяло в 
УПИ VIII 

№41 26.03.2021 г. кв.69 
УПИ IV-1193, 

911 
Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на приземен етаж /мазе/ на кота -2.60 
м от жилищна сграда с идинтификатор 65334.300.1193.2 по КККР на гр.Сандански 
/становище изх.№АБ-04-29/25.03.2021 год. на Главен архитект за търпим строеж/ в 
УПИ IV-1193, 911, кв.69 по плана на гр.Сандански в жилище 

№42 29.03.2021 г. м.Нишан Таши 

УПИ I – 
65334.90.25, 
65334.90.26      

ПИ 65334.90.27 

Сандански 

Подпорна стена с H≤3.50 м и дължина L=57.40 м.л. по северната и част от 
западната граници на УПИ I – 65334.90.25, 65334.90.26 /ПИ с идентификатор 
65334.90.27/, местност „Нишан Таши“, землище на гр.Сандански, разположена 
изцяло в УПИ I – 65334.90.25, 65334.90.26 /ПИ с идентификатор 65334.90.27/ 

№43 29.03.2021 г. м.Нишан Таши ПИ 65334.90.29 Сандански 
Подпорна стена с H≤2.50 м и дължина L=53.70 м.л. по северната граница на ПИ с 
идентификатор 65334.90.29, местност „Нишан Таши“, землище на гр.Сандански, 
разположена изцяло в ПИ с идентификатор 65334.90.29 

№44 30.03.2021 г. м.Бангеица ПИ 57176.42.19 с.Поленица 
Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 57176.42.19, м. „Бангеица“ по КККР на 
с.Поленица, община Сандански 



№45 30.03.2021 г. м.Ранковец 57176.37.3 с.Поленица 
Жилищна сграда в имот с идентификатор 57176.37.3 в местност „Ранковец” по КККР 
на с.Поленица, община Сандански 

№46 30.03.2021 г. кв.34 УПИ VІІІ с.Хърсово 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30kW, 
монтирана на прилежащия терен в УПИ VІІІ, кв.34 по плана на с.Хърсово, община 
Сандански 

№47 05.04.2021 г. кв.27 УПИ VІІ-244 с.Джигурово 
Жилищни сгради 3 /три/ броя – А, Б и В в УПИ VІІ-244, кв.27 по плана на 
с.Джигурово, община Сандански 

№48 05.04.2021 г. кв.11 УПИ VI - 127 с.Вълково Жилищна сграда в УПИ VI - 127, кв.11 по плана на с.Вълково, община Сандански 

№49 06.04.2021 г. кв.7 УПИ VІІІ-13 с.Хотово 
Преустройство и пристройка на „Къща за гости” /Удостоверение №39/22.07.2019 
год. за въвеждане в експлоатация на строеж/ в УПИ VІІІ-13, кв.7 по плана на 
с.Хотово, община Сандански 

№50 07.04.2021 г. м.Нишан Таши 
УПИ 094009      

ПИ 65334.94.9 
Сандански 

Кабел НН 0.4 kV за присъединяване на инсталация за производство на 
електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична инсталация с 
инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на съществуваща жилищна сграда и 
прилежащия терен /РС №5/06.01.2021 год./  в УПИ 094009, м. „Нишан Таши“, имот с 
идентификатор 65334.94.9 по КККР на гр.Сандански към електроразпределителната 
мрежа с трасе: от съществуваща ШКД касета пред имота на Бабалеви, през имот с 
идентификатор 65334.97.12 – за второстепенна улица, през имот с идентификатор 
65334.97.65 - път IV клас – BLG 1231 /I-1/ - Сандански – Поленица -  /BLG 3232/, 
през имот с идентификатор 65334.94.41 – за второстепенна улица, в свободен изкоп 
и в канална система от 2 бр. PVC тръби ф110 до ново ГЕТ, монтирано на имотната 
граница пред имот с идентификатор 65334.94.9 по КККР на гр.Сандански 



№51 08.04.2021 г. кв.48 УПИ I-354 с.Петрово 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покрива на съществуваща жилищна сграда /Разрешение за строеж 
№4/06.04.1951 год./ и на прилежащия терен в УПИ I-354, кв.48 по плана на 
с.Петрово, община Сандански 

№52 13.04.2021 г. кв.15  УПИ V-27 с.Ново Ходжово 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW на 
прилежащия терен в УПИ V-27, кв.15 по плана на с.Ново Ходжово, община 
Сандански 

№53 15.04.2021 г. м.Друма 
ПИ 054004   
57176.54.4 

с.Поленица 

Подпорна стена с височина Н=1.60 м., спрямо по-ниския, прилежащ в основата ѝ 

терен, с дължина L=12.00 м.л. за моделиране на терена, разположена изцяло в 
поземлен имот №054004, местност „Друма”, землище на с.Поленица, община 
Сандански, имот с идентификатор 57176.54.4 по КККР на с.Поленица, община 
Сандански 

№54 15.04.2021 г. кв.30 УПИ I – 251 с.Джигурово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW върху покрива на 
съществуваща сграда /протокол обр.16 за въвеждане в експлоатация на обект от 
08.03.1981 год./ в УПИ I – 251, кв.30 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№55 16.04.2021 г. м.Кънлийца 
УПИ 034018  
20105.34.18 

с.Дамяница 

Офис сграда за обслужване на „Бензиностанция и газстанция” (Разрешение за 
строеж №70/27.06.2019 год. и Разрешение за ползване №СТ-05-198/10.03.2021 год. 
за първи етап от строежа) в УПИ 034018, местност „Кънлийца”, землище на 
с.Дамяница, община Сандански, имот с идентификатор 20105.34.18 по КККР на 
с.Дамяница, община Сандански 

№56 16.04.2021 г. м.Мухово 
УПИ 2638 „В”  
57176.64.101 

с.Поленица 

Преустройство и промяна предназначението на част от административна сграда с 
идентификатор 57176.64.101.1 по КККР на с.Поленица за създаване на винотека, 
изложбени зали, магазин за вино и лаборатория в УПИ 2638 „В”, местност „Мухово”, 
землище на с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.64.101 по 
КККР на с.Поленица, община Сандански 

№57 22.04.2021 г. м.Чинар Куши 
УПИ 000784 „г”  
65334.226.7844 

Сандански 
Къща за гости и басейн с обем до 100 м3 в УПИ 000784 „г”, местност „Чинар 
Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.226.7844 по 
КККР на гр.Сандански 



№58 26.04.2021 г. м.Чинар Куши 
УПИ 000784 „г”  
65334.226.7844 

Сандански 

Водопровод за минерална вода за захранване на „Басейн с обем до 100 м3 към 
къща за гости” /Разрешение за строеж №57/22.04.2021 год./ в УПИ 000784 „г”, 
местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.226.7844 по КККР на гр.Сандански, инсталиране на помпа в помпена станция 
с резервоар за минерална вода /Разрешение за ползване №СТ-05-1803/16.12.2016 
год. на ДНСК/ в УПИ ХІV, кв.40 по плана на гр.Сандански – имот с идентификатор 
65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански и Кабел НН – външно ел.захранване на 
същата 

№59 05.05.2021 г. кв.120 
УПИ І-3156 

65334.300.3156 
Сандански 

Преустройство на приемо-предавателна станция BLG0128.A008 „Yane” 
/Разрешение за ползване №СТ-05-574/21.05.2012 год./ с честотен обхват 900-2100 
MHz, разположена на покрива на жилищен блок с идентификатор 65334.300.3156.1 
по КККР на гр.Сандански в УПИ І-3156, кв.120 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.3156 по КККР на гр.Сандански 

№60 10.05.2021 г. кв.8 УПИ II-88 с.Яново 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покрива на съществуваща жилищна сграда /Разрешение за строеж 
№9/02.09.1955 год./ и на прилежащия терен в УПИ II-88, кв.8 по плана на с.Яново, 
община Сандански 

№61 10.05.2021 г. м.Абдулица ПИ 11168.17.406 с.Виногради 
Селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен 
имот с идентификатор 11168.17.406, местност „Абдулица” по КККР на с.Виногради, 
община Сандански 

№62 12.05.2021 г. кв.16 УПИ VIII - 77 с.Ново Делчево 
Жилищна сграда в УПИ VIII - 77, кв.16 по плана на с.Ново Делчево, община 
Сандански 

№63 17.05.2021 г. кв.77 
УПИ VІІА-1383  
65334.300.3816 

Сандански 
Външно кабелно електрозахранване НН на „Многофамилна жилищна сграда” 
/Разрешение за строеж №99/01.10.2019 год./ в УПИ VІІА-1383, кв.77 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.3816 по КККР на гр.Сандански 



№64 17.05.2021 г. м.Пръчковец 
УПИ 003014 „а”  

57176.3.49 
с.Поленица 

Допълващо подземно застрояване – гараж с размери 4.50м./7.30м. в УПИ 003014 
„а”, местност „Пръчковец”, землище на с.Поленица, община Сандански, имот с 
идентификатор 57176.3.49 по КККР на с.Поленица, община Сандански 

№65 17.05.2021 г. м.Пръчковец 
УПИ 003014 „а”  

57176.3.49 
с.Поленица 

Допълващо застрояване – лятна кухня с размери 4.00м./10.00м. в УПИ 003014 „а”, 
местност „Пръчковец”, землище на с.Поленица, община Сандански, имот с 
идентификатор 57176.3.49 по КККР на с.Поленица, община Сандански и подпорни 
стени от габиони с поцинковано покритие за моделиране на терена – 2 броя с 
височина до 2.00 м., спрямо по-ниския, прилежащ в основите им терен: подпорна 
стена 1 по северозападната граница на имот с идентификатор 57176.3.49 с имот с 
идентификатор 57176.3.23 /селскостопански път/ и подпорна стена 2 вътре в имот с 
идентификатор 57176.3.49, разположени изцяло в УПИ 003014 „а”, местност 
„Пръчковец”, землище на с.Поленица, община Сандански 

№66 20.05.2021 г. м.Ранковец 
УПИ І-089030  
65334.89.659 

Сандански 
Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищни сгради 1 и 2” /Разрешение за 
строеж №20/27.02.2007 год./ в УПИ І-089030, местност „Ранковец”, землище на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.89.659 по КККР на гр.Сандански 

№67 25.05.2021 г. м.Погреби ПИ 52074.19.9 с.Ново Делчево 

Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар, в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с 
идентификатор 52074.19.9, местност „Погреби“ по КККР на землището на с.Ново 
Делчево, община Сандански 

№68 26.05.2021 г. кв.10 УПИ VI-114 с.Дамяница 
Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW на 
прилежащия терен в УПИ VI-114, кв.10 по плана на с.Дамяница, община Сандански 

№69 28.05.2021 г. кв.18 УПИ V - 127 с.Склаве 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V - 127, кв.18 по плана на с.Склаве, община 
Сандански 



№70 31.05.2021 г. кв.25 
УПИ VIII-829 

65334.300.839 
Сандански 

Външно кабелно електрозахранване НН за “Жилищна сграда с гаражи и аптека за 
готови лекарствени форми” в УПИ VIII-829, кв.25 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.839 по КККР на гр.Сандански /разрешение за строеж 
№10/11.02.2019 год./ и кабелна връзка между съществуващото ГЕТ-1 и ГЕТ–2 на 
ул.„Христо Ботев“ №12 и съществуващата улична касета УК-1, ШКД, захранена от 
кабелната мрежа на ТП „ГОНС“  

№71 31.05.2021 г. м.Ранковец ПИ 65334.85.31 Сандански 
Магазин и склад за промишлени стоки /строителни материали/ в имот с 
идентификатор 65334.85.31 в местност „Ранковец” по КККР на гр.Сандански 

№72 01.06.2021 г. м.Габеро ПИ 65334.83.7 Сандански 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покрива на съществуваща сграда /Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация №12/23.02.2012 год./ в УПИ 083007 /ПИ с идентификатор 65334.83.7 
по КККР на гр.Сандански/, м.“Габеро“, землище на гр.Сандански 

№73 02.06.2021 г. кв.81  УПИ ІІ-521 с.Катунци 

БКТП 20/0.4 кV-400 кVА и кабелна линия 20 кV находящ се в поземлен имот №700, 
кв.77 по плана на с.Катунци, външно ел.захранване на „Цех за бутилиране на 
минерална вода и безалкохолни напитки” /Разрешение за ползване №19/21.01.1998 
год./ в УПИ ІІ-521, кв.81 по плана на с.Катунци, община Сандански  

№74 02.06.2021 г. м.Кънлийца 
УПИ 034018  
20105.34.18 

с.Дамяница 

Обслужваща сграда към „Бензиностанция” (Разрешение за строеж №70/27.06.2019 
год. и Разрешение за ползване №СТ-05-198/10.03.2021 год. на първи етап) в УПИ 
034018, местност „Кънлийца”, землище на с.Дамяница, община Сандански, имот с 
идентификатор 20105.34.18 по КККР на с.Дамяница, община Сандански 

№75 02.06.2021 г. 
м.Мацкова 

градина 
УПИ XXVI           

ПИ 57176.64.129 
с.Поленица 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW на 
прилежащия терен в м.“Мацкова градина“, УПИ XXVI, землище на с.Поленица, 
община Сандански /ПИ с идентификатор 57176.64.129 по КККР на с.Поленица/ 

№76 02.06.2021 г. 
м.Мацкова 

градина 
УПИ XXIV           

ПИ 57176.64.21 
с.Поленица 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW на 
прилежащия терен в м.“Мацкова градина“, УПИ XXIV, землище на с.Поленица, 
община Сандански /ПИ с идентификатор 57176.64.21 по КККР на с.Поленица/ 



№77 03.06.2021 г. кв.39 УПИ III Сандански 

Реконструкция на ТП „ДСК“ /имот с идентификатор 65334.300.952.1.13/ и външно 
кабелно електрозахранване НН на “Преустройство и промяна предназначението и 
пристройка на сграда с идентификатор 65334.300.934.2 по КККР на гр.Сандански – 
Народно читалище „Отец Паисий - 1919“ /разрешение за строеж №55/08.04.2016 
год./  в УПИ III, кв.39 по плана на гр.Сандански 

№78 04.06.2021 г. м.Соколовец 
УПИ 170051 

65334.171.151 
Сандански 

Преустройство и пристрояване за разширение на съществуващите дегазиращи 
помещения към „Цех за стерилизация на медицински изделия с етиленов оксид” с 
идентификатор 65334.170.151.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ 170051, местност 
„Соколовец”, Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.170.151 по КККР на гр.Сандански 

№79 08.06.2021 г. кв.22 УПИ XVI-176 с.Ново Делчево 
Сграда за обществено обслужване – два броя магазини за промишлени стоки и 
склад за негорими строителни материали в УПИ XVI-176, кв.22 по плана на с.Ново 
Делчево, община Сандански 

№80 10.06.2021 г. 
кв.23       

жк.Изток 
УПИ V-2916   

65334.301.6375 
Сандански 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покрива на съществуваща „Обществено-обслужваща сграда с магазини, снек 
– бар и офиси“ с идентификатор 65334.301.6375.1 по КККР на гр.Сандански 
/Удостоверение за въвеждане в експлоатация №21/14.04.2010 год./ в УПИ V-2916, 
кв.23, ж.к. „Изток” по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.6375 
по КККР на гр.Сандански 

№81 10.06.2021 г. 
кв.1 м.Мацкова 

градина 
УПИ VIII 

57176.64.34 
с.Поленица 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покривната конструкция на съществуваща сграда с идентификатор 
57176.64.34.1 по КККР на с.Поленица /Разрешение за строеж №163/27.05.1996 год./, 
в УПИ VIII, кв.1, м.„Мацкова градина” землище на с.Поленица, общ.Сандански /имот 
с идентификатор 57176.64.34 по КККР на с.Поленица/ 

№82 14.06.2021 г. кв.76 
УПИ XXV-1377  
65334.300.1377 

Сандански 

Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на пицария и  бар 
/удостоверение №34/24.07.2007 год. за въвеждане в експлоатация на строеж/ в 
магазин за промишлени стоки в сграда със смесено предназначение – пицария, бар, 
кафе и офиси с идентификатор 65334.300.1377.1 по КККР на гр.Сандански, УПИ 
XXV-1377, кв.76 по плана на гр.Сандански 



№83 15.06.2021 г. м.Стара гара 65334.124.13 Сандански 
Склад за негорими стоки (плодове и зеленчуци) в имот с идентификатор 
65334.124.13 по КККР на гр.Сандански в местност „Стара гара”, землище на 
гр.Сандански 

№84 17.06.2021 г. кв.148 
УПИ VI – 151 

65334.300.151 
Сандански 

Надстройка над южната част на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.151.2 
в УПИ VI – 151, кв.148 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.300.151 по КККР на гр.Сандански 

№85 18.06.2021 г. кв.40 УПИ IV-391 с.Джигурово 
Външно кабелно електрозахранване НН за “Жилищна сграда” в УПИ IV-391, кв.40 по 
плана на с.Джигурово, община Сандански  

№86 21.06.2021 г. кв.49 
УПИ ІІ  

65334.300.685 
Сандански 

Надстройка с трети жилищен етаж на съществуваща жилищна сграда /Разрешение 
за строеж №128/29.09.1967 год./ с идентификатор 65334.300.685.1 по КККР на 
гр.Сандански в УПИ ІІ, кв.49 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.300.685 по КККР на гр.Сандански 

№87 23.06.2021 г. м.Цилипут 
 УПИ 051004А    
57176.51.31 

с.Поленица 

Преустройство и промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки 2 в 
сграда 1 – северна /магазини за промишлени стоки и жилища - удостоверение 
№33/10.10.2017 год. за въвеждане в експлоатация на строеж/ в селскостопанска 
аптека в УПИ 051004А /имот с идентификатор 57176.51.31 по КККР на с.Поленица/, 
местност „Целипут“, землище на с.Поленица, община Сандански 

№88 23.06.2021 г. м.Чинар Куши 
УПИ І    

65334.102.282 
Сандански 

Допълващо застрояване – 2 бр. гаражи и подпорна стена с височина Н≤4.50 м. и 
дължина L=33.79 м.л., разположени изцяло в УПИ І-65334.102.294, 65334.102.295, 
местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.102.282 по КККР на гр.Сандански по северната граница с поземлен имот с 
идентификатор 65334.102.186 по КККР на гр.Сандански 

№89 28.06.2021 г. кв.20 УПИ III - 234 с.Плоски 
Жилищна сграда и пристройка /навес/ към съществуваща жилищна сграда в УПИ III 
- 234, кв.20 по плана на с.Плоски, община Сандански 



№90 28.06.2021 г. кв.2 VII - 277 с.Склаве Жилищна сграда в УПИ VII - 277, кв.2 по плана на с.Склаве, община Сандански 

№91 01.07.2021 г. кв.40 УПИ IV - 391 с.Джигурово 

Подпорна стена с H≤2.00 м., спрямо по-ниския, прилежащ в основата и терен, с 
дължина L=8.00 м.л. по регулационната линия на УПИ IV - 391 с УПИ X и УПИ XI и 
плътна ограда с H≤2.20 м., с дължина L=22.00 м.л. по регулационната линия на 
УПИ IV - 391 с УПИ III и УПИ XIII, кв.40 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№92 16.07.2021 г. кв.11 XVIII - 260 с.Поленица 
Жилищна сграда в УПИ XVIII - 260, кв.11 по плана на с.Поленица, община 
Сандански 

№93 21.07.2021 г. кв.51 
УПИ VІ   

65334.300.712 
Сандански 

Преустройство на първи жилищен етаж с идентификатор 65334.300.712.2.1 по КККР 
на гр.Сандански за обособяване на две самостоятелни жилища – жилище А1 с 
площ от 68.23 м2 и жилище А2 с площ от 66.48 м2 в жилищна сграда в УПИ VІ, кв.51 
по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.712 по КККР на 
гр.Сандански 

№94 22.07.2021 г. кв.153 
УПИ ІV 

65334.301.2797  
Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на избени помещения №4 и №5 в 
„Козметично студио” в Жилищна сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 по КККР 
на гр.Сандански, Блок №3 в УПИ ІV, кв.153 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.301.2797 по КККР на гр.Сандански 

№95 23.07.2021 г. 
маршрут за 
пешеходен 

туризъм 

65334.15.121, 
65334.225.763, 
65334.226.7846 
и 65334.102.151  

Сандански 
Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм, осигуряващ безопасна връзка 
между туристически обекти и атракции в гр.Сандански от Санаториум и Манастир 
„Св. Св. Козма и Дамян” през Общински зоокът до Парк хотел „Пирин”  

№96 26.07.2021 г. 
м.Свети 
Георги 

УПИ 000255а с.Калиманци 
Къща за гости в УПИ 000255а, местност „Свети Георги”, землище на с.Калиманци, 
община Сандански, имот с идентификатор 35362.135.28 по КККР на с.Калиманци, 
община Сандански 



№97 26.07.2021 г. м.Нишан Таши 
ПИ 090013  
65334.90.13 

Сандански 
Допълващо застрояване – гараж в поземлен имот 090013, местност „Нишан Таши”, 
землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.90.13 по КККР на 
гр.Сандански 

№98 27.07.2021 г. кв.Изгрев 
 65334.301.6318,  
65334.301.51 и 
65334.301.6356 

Сандански 
Главен канализационен клон, обхващащ част от уличната канализационна мрежа в 
квартал „Изгрев” с местонахождение ПИ 65334.301.6318, ПИ 65334.301.51 и ПИ 
65334.301.6356 по КККР на гр.Сандански – улици /регулация/ на гр.Сандански 

№99 05.08.2021 г. м.Гнилник 
 УПИ V 

65334.131.103  
Сандански 

Обект за производство на мляно месо, месни заготовки и разфасовки и склад за 
пакетирани хранителни стоки в УПИ V-65334.131.100, 65334.131.101, местност 
„Гнилник”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.131.103 по КККР 
на гр.Сандански 

№100 05.08.2021 г. м.Сингировец 57176.10.3 с.Поленица 
Два броя жилищни сгради – жилищна сграда А и жилищна сграда Б в имот с 
идентификатор 57176.10.3 в местност „Сингировец” по КККР на с.Поленица, община 
Сандански 

№101 06.08.2021 г. м.Робчин ПИ 77565.33.62 с.Хърсово 

Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар в поземлен имот с идентификатор 77565.33.62, местност „Робчин” по 
КККР на с.Хърсово, община Сандански и сградни отклонения за захранването и с 
ток и вода 

№102 10.08.2021 г. кв.49  65334.300.648 Сандански 

Подпорна стена с височина Н≤2.00 м. и дължина 22.32 м.л. по уличната 
регулационна линия на улица с о.т.234÷о.т.478 и улица с о.т.234÷о.т.471, пред УПИ 
І, кв.49 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.648 по КККР на 
гр.Сандански 

№103 10.08.2021 г. кв.4 65334.300.135 Сандански 

Подпорна стена с височина Н≤3.00 м. и дължина 36.00 м.л. по уличната 
регулационна линия на улица с о.т.5÷о.т.428 и улица с о.т.5÷о.т.6, пред УПИ І-135, 
кв.4 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.135 по КККР на 
гр.Сандански 



№104 10.08.2021 г. кв.28 пред УПИ V-34 с.Дамяница 
Подпорна стена с височина Н≤3.00 м. и дължина 20.00 м.л. по уличната 
регулационна линия на улица с о.т.18÷о.т.19, пред УПИ V-34, кв.28 по плана на 
с.Дамяница, община Сандански 

№105 16.08.2021 г. кв.36 УПИ VI-370 с.Ново Делчево 
Външно кабелно електрозахранване НН на “Център за пране на килими” в УПИ VI-
370, кв.36 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански  

№106 17.08.2021 г. м.Чинар Куши 65334.150.126 Сандански 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW върху стоманена 
конструкция, монтирана в поземлен имот с идентификатор 65334.150.126 по КККР 
на гр.Сандански, местност „Чинар Куши“ - ОТТЕГЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 
№46/20.08.2021Г НА ГЛ.АРХИТЕКТ 

№107 18.08.2021 г. м.Нишан Таши 
УПИ 000062  
65334.102.62 

Сандански 
Външно кабелно електрозахранване НН на “Жилищна сграда с подземен гараж” в 
поземлен имот 65334.102.62, УПИ 000062, местност „Нишан Таши“, землище на 
гр.Сандански 

№108 18.08.2021 г. м.Чинар Куши 65334.303.234 Сандански 
Външно кабелно електрозахранване НН на обект “Осем броя сглобяеми бунгала и 
заведение за бърза закуска” в имот с идентификатор 65334.303.234, местност 
„Чинар Куши“, землище на гр.Сандански 

№109 18.08.2021 г. м.Бански път 

УПИ I – 001021, 
001013, 001014, 

415, 001008, 
001015                    

/ ПИ  57176.1.28/ 

с.Поленица 
Семейни вили в УПИ I – 001021, 001013, 001014, 415, 001008, 001015 /ПИ с 
идентификатор 57176.1.28 по КККР/ в местността „Бански път“, землище на 
с.Поленица, община Сандански 

№110 19.08.2021 г. м.Смилово 
УПИ III  

65334.304.278 
Сандански 

Жилищна сграда в УПИ III, м.„Смилово“ по плана на гр.Сандански, поземлен имот с 
идентификатор 65334.304.278 по КККР на гр.Сандански 



№111 19.08.2021 г. кв.64 65334.300.1139 Сандански 
Подпорна стена с H≤2.50 м и дължина L=12.00 м.л. по уличната регулационна 
линия на улица с о.т.475 ÷ о.т.169 и в УПИ V - 873, кв.64 по плана на гр.Сандански, 
поземлен имот с идентификатор 65334.300.1139 по КККР на гр.Сандански 

№112 07.09.2021 г. кв.86 
УПИ І-2876 

65334.300.2876.1 
Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на офиси на коти +3.65 м и +4.10 м 
/втори етаж/ и +7.60 м /трети етаж/ в жилища в жилищна сграда с идентификатор 
65334.300.2876.1 по КККР на гр.Сандански, УПИ І-2876, кв.86 по плана на 
гр.Сандански 

№113 08.09.2021 г. м.Бели брег 77565.33.61 с.Хърсово 

Склад за съхранение на продукция и инвентар с хладилни камери на плюсова 
температура, монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия 30 
kW за собствени нужди върху покривната му конструкция в ПИ 000061 /поземлен 
имот с идентификатор 77565.33.61 по КККР/, м. „Бели брег“, землище на с.Хърсово, 
община Сандански 

№114 08.09.2021 г. кв.8 
 УПИ  VI-131, 

132 
с.Лиляново 

Пристройка, преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда 
/удостоверение за търпимост на строеж изх.№АБ-02-72/20.08.2020 год./ в УПИ  VI-
131, 132, кв.8 по плана на с.Лиляново, община Сандански 

№115 29.09.2021 г. кв.4 УПИ VІІІ с.Зорница 
Занаятчийска работилница в УПИ VІІІ, кв.4 по плана на с.Зорница, община 
Сандански - КПИИ 

№116 29.09.2021 г. кв.4 УПИ IX с.Зорница Търговски обект в УПИ ІХ, кв.4 по плана на с.Зорница, община Сандански - КПИИ 

№117 29.09.2021 г. кв.4 УПИ X с.Зорница Търговски обект в УПИ Х, кв.4 по плана на с.Зорница, община Сандански - КПИИ 



№118 29.09.2021 г. кв.8 УПИ XIX - 40 с.Джигурово 
Търговски обект в УПИ XIX - 40, кв.8 по плана на с.Джигурово, община Сандански - 
КПИИ 

№119 29.09.2021 г. кв.8 УПИ XX - 40 с.Джигурово 
Търговски обект в УПИ XX - 40, кв.8 по плана на с.Джигурово, община Сандански - 
КПИИ 

№120 29.09.2021 г. кв.3 УПИ IX с.Зорница 
Занаятчийска работилница в УПИ IX, кв.3 по плана на с.Зорница, община 
Сандански - КПИИ 

№121 29.09.2021 г. кв.3 УПИ XI с.Зорница 
Занаятчийска работилница в УПИ XI, кв.3 по плана на с.Зорница, община 
Сандански - КПИИ 

№122 29.09.2021 г. кв.3 УПИ X с.Зорница Търговски обект в УПИ X, кв.3 по плана на с.Зорница, община Сандански - КПИИ 

№123 29.09.2021 г. кв.3  УПИ XII с.Зорница Търговски обект в УПИ XII, кв.3 по плана на с.Зорница, община Сандански - КПИИ 

№124 13.10.2021 г. кв.9 
ІІІ  

/65334.300.321/ 
Сандански 

Кабелна линия НН /0.4 кV/ – външно кабелно електрозахранване на „Жилищна 
сграда с гаражи” /Разрешение за строеж №76/12.07.2019 год./ в УПИ ІІІ, кв.9 по 
плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.321 по КККР на 
гр.Сандански с трасе през: второстепенни улици, публична, общинска собственост с 
идентификатори 65334.300.3609 /ул. Хаджи Димитър/ и 65334.300.3769 /ул. „Никола 
Вапцаров”/ по КККР на гр.Сандански до ново ГЕТ, монтирано в имот с 
идентификатор 65334.300.3769 /ул. „Никола Вапцаров”/ по КККР на гр.Сандански, на 
имотната граница, пред УПИ ІІІ, кв.9 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.321 по КККР на гр.Сандански 

№125 13.10.2021 г. 
м.Мацкова 

градина 

ІІ-
1264,1265,1266 

/57176.64.28/ 
с.Поленица 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 МW, 
монтирана на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 57176.64.28.1 по 
КККР на с.Поленица, община Сандански /стар идентификатор 57176.64.40.1/ в УПИ 
ІІ-1264, 1265, 1266, местност „Мацкова градина”, землище на с.Поленица, община 
Сандански, имот с идентификатор 57176.64.28 по КККР на с.Поленица, община 
Сандански 



№126 13.10.2021 г. 
Външен довеждащ в-д от 

с.Поленица до кв."Изгрев", 
гр.Сандански 

Сандански 
с.Поленица 

Външен довеждащ водопровод за питейно-битови нужди от с.Поленица до квартал 
„Изгрев”, гр.Сандански (реконструкция на съществуващ водопровод от т.1 до т.9 и 
изграждане на нов водопровод от т.9 до т.40) с местонахождение: от т.1, 
представляваща връзка със съществуващ стоманен водопровод ф159 в улица с 
о.т.74 и о.т.93, през улица с о.т.74 и о.т.93, през стар път между УПИ ІV и имот с 
пл.№416, кв.31 в регулацията на с.Поленица, през поземлени имоти 
/селскостопански пътища на Община Сандански/ с идентификатори: 57176.3.162, 
57176.11.161, 57176.12.161, 57176.12.306 по КККР на землище на с.Поленица, 
община Сандански и през 65334.131.597 по КККР на землище на гр.Сандански до 
т.40 (крайна точка на обекта), представляваща връзка със съществуващ етернитов 
водопровод ф150, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2882 по 
КККР на гр.Сандански (регулация на гр.Сандански) - Община Сандански 

№127 14.10.2021 г. кв.89 

ІІ-1677 
/65334.300.3024/ 

ул.Стефан 
Карчев 

/65334.300.3702/ 

Сандански 

Подпорна стена с височина Н≤2.50 м. и дължина 21.00 м.л. в УПИ ІІ-1677, кв.89 по 
плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.3024 по КККР на 
гр.Сандански/ и в улица с о.т. 587 – 586 – 585 – 584 – 583 – 573  между кв.88 и кв.89 
по плана на гр.Сандански /ул. „Стефан Карчев”, имот с идентификатор 
65334.300.3702 по КККР на гр.Сандански/ - Община Сандански 

№128 14.10.2021 г. м.Киселица  ПИ 52074.28.9 с.Н.Делчево 
Пътна връзка на път III-109 „(Кресна – Кулата) – Мелник“ при км 0+500 дясно в 
имоти с идентификатори 52074.21.1; 52074.36.222 по КККР на с.Ново Делчево, 
община Сандански  

№129 15.10.2021 г. кв.16 УПИ V с.Поленица 
 Плътна ограда с H≤2.20 м. над прилежащия терен, по границата на УПИ V - 136 с 
УПИ VІ – 145 и УПИ IV – 135 

№130 15.10.2021 г. м.Нишан Таши 
ПИ 

65334.102.116 
Сандански 

 Улица с о.т.1082а ÷ о.т.1073 /ПИ с идентификатор 65334.102.116 по КККР на 
гр.Сандански/ 



№131 19.10.2021 г. м.Ранковец 
 УПИ III-

57176.41.30 
 сс.Поленица 

Жилищна сграда в УПИ III-57176.41.30 /ПИ с идентификатор 57176.41.30 по КККР/, 
местност „Ранковец“, землище на с.Поленица 

№132  20.10.2021 г.  м.Киселица  ПИ 52074.28.9  с.Ново Делчево 
 Паркинг за товарни автомобили до 50 паркоместа към обект: „Крайпътен комплекс 
– бензиностанция, автомивка, склад за промишлени нехранителни стоки“ в ПИ 
52074.28.9, м.„Киселица“ по КККР на с.Ново Делчево, община Сандански 

№133 20.10.2021 г. м.Чинар Куши 
 ПИ 

65334.150.126 
Сандански 

 Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW върху покривна 
конструкция, монтирана в поземлен имот с идентификатор 65334.150.126 по КККР 
на гр.Сандански, местност „Чинар Куши“ 

№134 20.10.2021 г. кв.17 
ІІ-326 

/65334.300.420/ 
Сандански 

Допълващо застрояване – складови помещения в УПИ ІІ-326, кв.17 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.420 по КККР на гр.Сандански 

№135 22.10.2021 г. кв.94 
ІХ-1803 

/65334.300.1803/ 
Сандански 

Допълващо застрояване – гараж и склад в УПИ ІХ-1803, кв.94 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1803 по КККР на гр.Сандански 

№136 22.10.2021 г. кв.35 УПИ III-247,327 с.Левуново 
 Пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда /разрешение за 
строеж №63/30.09.1998 год./ в УПИ III-247, 327, кв.35 по плана на с.Левуново 

№137 22.10.2021 г. м.Шопов гроб 
 УПИ I-

52074.1.15 
с.Ново Делчево 

 Реконструкция и подмяна на съществуващ „Модул за светло гориво с V=10 м3” с 
нов модул за светло гориво с вместимост 25 м3, състоящ се от комбинирана двойна 
колонка и двоен резервоар за светли горива: Дизел Б6 с обем 20 м3 и Бензин с 
обем 5 м3” в УПИ І-52074.1.15, местност „Шопов гроб”, землище на с.Ново Делчево, 
община Сандански, имот с идентификатор 52074.1.15 по КККР на с.Ново Делчево 



№138 25.10.2021г кв.4 УПИ XII-27 с.Лиляново 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покривната конструкция на съществуваща сграда /Удостоверение за търпим 
строеж №АБ-02-04/16.01.2006год./ в кв.4, УПИ XII-27 по плана на с.Лиляново, 
община Сандански 

№139 25.10.2021г кв.24 
УПИ 

65334.301.3110 
Сандански 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 1МW 
върху покривната конструкция на съществуваща сграда с идентификатор 
65334.301.3110.1 по КККР на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация №58/06.10.2021 год./ в УПИ 65334.301.3110, кв.24 по плана на 
гр.Сандански /ПИ  65334.301.3110 по КККР на гр.Сандански/ 

№140 01.11.2021г кв.90 УПИ ХІІ-2690 Сандански 

Плътна ограда с височина Н≤2.20 м, спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина 
L=16.00м.л. по част от регулационната линия на УПИ ХІІ-2690 /65334.300.2690/ с 
УПИ ХІ-1692 /65334.300.1692/ и УПИ ХХХ-1691 /65334.300.1691/ в кв.90 по плана на 
гр.Сандански, изцяло разположена в УПИ ХІІ-2690, кв.90 по плана на гр.Сандански, 
имот с идентификатор 65334.300.2690 по КККР на гр.Сандански 

№141 04.11.2021 г. кв.1   УПИ IX с.Джигурово  Жилищна сграда в УПИ IX, кв.1 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№142 04.11.2021 г. кв.37  УПИ XIV-380 с.Джигурово 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIV-380, кв.37 по плана на с.Джигурово, 
община Сандански 

№143  04.11.2021 г.  м.Ададжика 
 ПИ 

65334.201.82 
Сандански 

 Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW в ПИ с 
идентификатор 65334.201.82 по КККР в местността „Ададжика“ с подобект: Кабелна 
линия 20 kV и БКТП 20/0.66 kV – 1000 kVA в ПИ 65334.201.82 по КККР в местността 
„Ададжика“, землище на гр.Сандански 

№144 04.11.2021 г. м. Андъка 65334.300.3230 Сандански 

Подпорна стена за моделиране на терена с височина до 4.00 м. и дължина 36.10 
м.л. по част от границата на имот с идентификатор 65334.300.3230 с имот с 
идентификатор 65334.160.564 по КККР на гр.Сандански и вътре в имот с 
идентификатор 65334.300.3230 по КККР на гр.Сандански и плътна ограда с 
височина до 2.20 м., спрямо по-ниския, прилежащ в основата и терен и дължина 
40.00 м.л. по границата на имот с идентификатор 65334.300.3230 с имот с 
идентификатор 65334.300.3229 /УПИ І-0563, местност „Андъка”, гр.Сандански/ по 
КККР на гр.Сандански, всички, изцяло разположени в имот с идентификатор 
65334.300.3230 по КККР на гр.Сандански 



№145 04.11.2021 г. кв.90 
УПИ XVII -1723 
65334.300.1723 

 Сандански 
Преустройство и реконструкция на таван в жилища в жилищна сграда с 
дентификатор 65334.300.1723.3 в УПИ XVII – 1723, кв.90 по плана на гр.Сандански 
/ПИ с идентификатор 65334.300.1723 по КККР на гр.Сандански  

№146  05.11.2021 г.  м.Соколовец 
УПИ 170031б 
65334.170.48 

Сандански 

 Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW върху покривната 
конструкция на съществуваща сграда с идентификатор 65334.170.48.1 в УПИ 
170031б, местност „Соколовец“ по плана на гр.Сандански, поземлен имот с 
идентификатор 65334.170.48 по КККР на гр.Сандански 

№147 09.11.2021 г. кв.63 65334.300.719 Сандански 

Реконструкция на сграда за детско заведение /Детски ясли „Обич”/ с 
идентификатор 65334.300.719.1 по КККР на гр.Сандански в ПИ 719, кв.63 по плана 
на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.719 по КККР на гр.Сандански - 
Община Сандански 

№148 10.11.2021 г.  кв.76 
 УПИ XXIII-1611 
65334.300.1611 

Сандански 

Преустройство на приемо-предавателна станция BLG0252.A002 “Hotel Sv.Nikola” с 
честотен обхват 900-2100 MHZ, находяща се в сграда с идентификатор 
65334.300.1611.8 по КККР на гр.Сандански, УПИ ХХІІІ - 1611, кв.76 по плана на 
гр.Сандански 

№149 10.11.2021г м.Ранковец 
УПИ II   

57176.41.29 
с.Поленица 

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II, м.“Ранковец“, имот с идентификатор 
57176.41.29 по КККР на с.Поленица, община Сандански 

№150  15.11.2021 г. кв.9  УПИ XIV с.Поленица 
Плътна ограда с H≤2.20 м. над прилежащия терен, по границата на УПИ XIV с УПИ 
XV, УПИ XII-72 и УПИ XIII–70, кв.9 по плана на с.Поленица, община Сандански, 
разположена изцяло в УПИ XIV 

№151 17.11.2021 г. м.Друма ПИ 43565.40.5 с.Лешница 
Авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5 по КККР, 
местност „Друма“, землище на с.Лешница, община Сандански 

№152 18.11.2021 г. кв.18 УПИ VI-351 с.Ново Делчево 

Външно кабелно електрозахранване НН на обект “Жилищна сграда с гараж” в УПИ 
VI-351, кв.18 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански /разрешение за 
строеж №12/14.02.2020 год./ с трасе на кабелна линия НН от съществуващ стълб 
№4 на клон „Б“ от МТП „Ново Делчево 3“, през нов стълб №4.1 и нов стълб №4.2 по 
улица с о.т.76 – о.т.54, до ГЕТ на нов стълб №4.2 пред УПИ VI-351, кв.18 по плана 
на с.Ново Делчево, община Сандански, с обща дължина L=53.50 м.л. 

№153 18.11.2021 г. м.Бангеица ПИ 57176.42.61 с.Поленица 

Подпорна стена с височина Н≤2.00 м. над нивото на по-ниския, прилежащ в 
основата ѝ терен, с дължина L=67.00 м.л. по югоизточна граница на поземлен имот 

с идентификатор 57176.42.61 по КККР с поземлен имот с идентификатор 
57176.42.42 по КККР на с.Поленица, общ.Сандански, разположена изцяло в 
поземлен имот с идентификатор 57176.42.61 по КККР на с.Поленица, местност 
„Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански 



№154 18.11.2021 г. м.Нишан Таши 
І /65334.90.27/           
ІІ /65334.90.28/ 

Сандански 

Външно кабелно електрозахранване НН на „Еднофамилна жилищна сграда” 
/Разрешение за строеж №133/18.11.2020 год./ в УПИ І-65334.90.25, 65334.90.26, 
местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.90.27 по КККР на гр.Сандански и на „Еднофамилна жилищна сграда с 
допълващо застрояване – гараж със склад” /Разрешение за строеж 
№134/18.11.2020 год./ в УПИ ІІ-65334.90.25, 65334.90.26, местност „Нишан Таши”, 
землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.90.28 по КККР на 
гр.Сандански с трасе на кабелната линия: от съществуващ трафопост БКТП 
„Литов”, мрежа на SAP BL_7222 в УПИ 000086 „а”, местност „Нишан Таши”, землище 
на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.86 по КККР на гр.Сандански, през 
имоти с идентификатори: 65334.95.86 (частна собственост в съществуващ сервитут 
на трафопоста) и 65334.90.87 (второстепенна улица с о.т.1039÷о.т.1075, публична 
общинска собственост) по КККР на гр.Сандански до нов КРШ, ШКД-6 и от нов КРШ 
до ново ГЕТ, монтирано в имот с идентификатор 65334.90.87 по КККР на 
гр.Сандански, на имотната граница пред УПИ ІІ-65334.90.25, 65334.90.26, местност 
„Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.90.28 по 
КККР на гр.Сандански 

№155 18.11.2021 г. кв.172 
VІІІ-2882 

/65334.301.5135/ 
Сандански 

Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда – северозападно 
петно” /Разрешение за строеж №140/17.12.2020 год./ в УПИ VІІІ-2882, кв.172 по 
плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.5135 по КККР на 
гр.Сандански с трасе на кабелната линия: от съществуваща улична 
разпределителна касета /УК/, ШКД-6, захранена от кабелна мрежа НН на ТП 
„Хаджиовец”, трафо-1, мрежа в SAP BL_0742_1 през тротоара на ул. „Сирма 
Войвода”, гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.301.6332 по КККР на 
гр.Сандански /второстепенна улица с о.т.45÷о.т.56÷о.т.47, публична общинска 
собственост/ до ново ГЕТ, монтирано в улицата – имот с идентификатор 
65334.301.6332 по КККР на гр.Сандански, на имотната граница пред УПИ VІІІ-2882, 
кв.172 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.5135 по КККР на 
гр.Сандански 

№156 24.11.2021 г. кв.38 ІІ-352 с.Ново Делчево 
Жилищна сграда в УПИ ІІ-352, кв.38 по плана на с.Ново Делчево, община 
Сандански 



№157 30.11.2021 г. кв.28 УПИ VIII с.Поленица 
Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда /удостоверение 
изх.№АБ-02-123/02.12.2020 год. за търпимост на строеж/ в УПИ VIII, кв.28 по плана 
на с.Поленица, община Сандански 

№158 30.11.2021 г. м.Хано 
УПИ 159054  
65334.159.54 

Сандански 

Подпорна стена за оформяне на терена с височина до 2.00 м. над прилежащия в 
основата и терен, с обща дължина 6.00 м.л., разположена в северозападната част, 
изцяло в УПИ 159054, местност „Хано”, землище на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.159.54 по КККР на гр.Сандански 

№159 03.12.2021 г. кв.90 УПИ XII-2690 Сандански 

Плътна ограда с H≤2.20 м над нивото на прилежащия в основата терен, с дължина 
L=19.85 м, по част от границата на УПИ XII-2690 /ПИ 65334.300.2690/ с УПИ XIII–
1714 /ПИ 65334.300.1714/, кв.90 по плана гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ 
XII-2690 /ПИ 65334.300.2690/ 

№160 06.12.2021 г. кв.5 ІІ-354 с.Ново Делчево Жилищна сграда в УПИ ІІ-354, кв.5 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански 

№161 07.12.2021 г. 
м.Склавски 

път 
57176.29.10 

с.Поленица, 
Сандански 

Три еднофамилни жилищни сгради – сграда 1, сграда 2, сграда 3 и изгребна яма в 
ПИ с идентификатор 57176.29.10, местността „Склавски път“, землище на 
с.Поленица, община Сандански 

№162 08.12.2021 г. кв.25 пи 449 с.Поленица 

Напорен резервоар за питейна вода с обем 500 м3 в ПИ 449, кв.25 по плана на 
с.Поленица, община Сандански и съоръжения: 
• Вливна тръба ; 
• Хранителна тръба ; 
• Преливна тръба 

№163 10.12.2021 г. м.Нишан Таши 
улица Дезодава 

и др. 
с.Поленица, 
Сандански 

Изграждане на улици – „Дезодава“, „Първа“, „Втора“, „Трета“ и „Четвърта“ в участък 
от о.т.1004, о.т.1035, о.т.1036, о.т.1074, о.т.1038, о.т.1039, о.т.1040, о.т.1041, 
о.т.1075, о.т.1076, о.т.1042, о.т.1043, о.т.1083, о.т.1084, о.т.1044, о.т.1045, о.т.1046, 
о.т.1047, о.т.1066, о.т.1067, о.т.1088 и о.т.1048 по уличната регулация на местността 
„Нишан Таши“, землище на гр.Сандански и землище на с.Поленица 



№164 10.12.2021 г. кв.128 УПИ III-300.2980 Сандански 

Плътни огради с H≤2.20 м. и дължина L=89.94 м.л. по вътрешните регулационни 
линии и допълващо застрояване – склад за градински инвентар и пособия до 
плътна ограда в УПИ III-300.2980, кв.128 по плана на гр.Сандански /ПИ 
65334.300.2980 по КККР на гр.Сандански/, разположени изцяло в УПИ III - 300.2980 

№165 16.12.2021 г. кв.170 
65334.301.2600    

/ІV-то ОУ/ 
гр.Сандански 

Сградно газопроводно отклонение – ниско налягане (Р раб. = 100 mbar = 0.01 MPA) 
с трасе: от ГРИТ (газорегулаторно измервателно табло), собственост на „Аресгаз” 
ЕАД, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.3694 /бул.„Тодор Каблешков”/, 
на имотната граница пред имот с идентификатор 65334.301.2600 по КККР на 
гр.Сандански, през имот с идентификатор 65334.301.2600 до съществуващо 
котелно помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 
65334.301.2600.1.12 в сграда с идентификатор 65334.301.2600.1 по КККР на 
гр.Сандански /Блок А – сграда 1/ и оборудване на същото 

№166 16.12.2021 г. кв.37 ІІ-283 с.Дамяница 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 МW върху 
покрива на съществуваща сграда – „Бутилково отделение” в УПИ ІІ-283, кв.37 по 
плана на с.Дамяница, община Сандански 

№167 16.12.2021 г. кв.28 
пред УПИ VІ-34       

в у-ца о.т.18-
о.т.19 

с.Дамяница 

Подпорна стена с височина Н≤3.00 м. и дължина 4.50 м.л. по уличната 
регулационна линия на улица с о.т.18÷о.т.19, пред УПИ VІ-34, кв.28 по плана на 
с.Дамяница, община Сандански, разположена изцяло в улица с о.т.18÷о.т.19 по 
плана на с.Дамяница, община Сандански 

№168 17.12.2021 г. м.Манастира 43699.5.12 с.Лиляново 
Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар с помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43699.5.12 в 
местност „Манастира” по КККР на с.Лиляново, община Сандански 

№169 17.12.2021 г. м.Друма 43565.31.30 с.Лешница 

Подпорна стена с височина до 4.00 м. и обща дължина 144.30 м.л. по границата на 
имот с идентификатор 43565.31.30 с имот с идентификатор 43565.31.27 по КККР на 
с.Лешница и по част от границите на имот с идентификатор 43565.31.30 с имоти с 
идентификатори 43565.31.152 и 43565.31.23 по КККР на с.Лешница, община 
Сандански, разположена изцяло в имот с идентификатор 43565.31.30 в местност 
„Друма” по КККР на с.Лешница, община Сандански 



№170 21.12.2021 г. м.Друма 43565.31.6 с.Лешница 
Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар, в това число и помещение за обитаване в имот с идентификатор 
43565.31.6 в местност „Друма” по КККР на с.Лешница, община Сандански 

№171 21.12.2021 г. м.Селището 20910.13.15 с.Зорница 
Дегустационна къща в имот с идентификатор 20910.13.15 в местност „Селището” по 
КККР на с.Зорница, община Сандански 

№172 22.12.2021 г. кв.21 
УПИ I 

65334.303.869.1 
Сандански 

Пристройка за асансьор към сграда с идентификатор 65334.303.869.1 по КККР на 
гр.Сандански с предназначение здравно заведение в УПИ І, кв.21 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.303.869 по КККР на гр.Сандански 

 


