
РС ДАТА КВ; М ПАРЦЕЛ Нас.място

№1 06.01.2022 г. м.Китовица
им.104015 

/43565.104.14/
с.Лешница

№2 11.01.2022 г. м.Стара гара 65334.212.442 Сандански

№3 13.01.2022 г. м. Божанковица ПИ 43565.41.3 с.Лешница

№4 19.01.2022 г. м. Явора
УПИ  I, ПИ 

66785.84.3
с.Склаве

№5 19.01.2022 г. м.Друма 57176.54.16 с.Поленица

№6 21.01.2022 г. кв.12
УПИ ХІV 

/65334.300.797/
Сандански

№7 26.01.2022 г. кв.28 ХVІІІ-32 с.Яново

№8 26.01.2022 г. м.Бански път
УПИ VІ-57176.1.3 

/57176.1.20/
с.Поленица

Външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Инсталация за производство на 

ел.енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична инсталация с обща мощност до 30 

kW“, монтирана на покрива на сграда с идентификатор 66785.84.3.1

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022 год. 
ОБЕКТ

Магазин за промишлени стоки и сервиз за гуми в поземлен имот №104015, местност 

„Китовица”, землище на с.Лешница, община Сандански, имот с идентификатор 43565.104.15 

по КККР на с.Лешница, община Сандански

Подпорна стена за моделиране на терена с височина Н≤1.50 м. над нивото на прилежащия 

в основата им терен и дължина L=9.25 м.л., разположена изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 65334.212.442, местност „Стара гара”, землище на гр.Сандански, имот с 

идентификатор 65334.212.442 по КККР на гр.Сандански

Метален навес – ниско свободно застрояване в поземлен имот с идентификатор 43565.41.3 

по КККР в местността „Божанковица“, землище на с.Лешница, община Сандански

Склад за промишлени стоки и офиси в УПИ І-57176.54.13, 57176.54.14 в местност „Друма”, 

землище на с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.54.16 по КККР на 

с.Поленица, община Сандански

Плътна ограда по западната – уличната регулационна линия на УПИ ХІV, кв.12 по плана на 

гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.797 по КККР на гр.Сандански с ул.„Васил 

Кънчев” – имот с идентификатор 65334.300.3772 по КККР на гр.Сандански, разположена 

върху съществуваща подпорна стена, изцяло в УПИ ХІV, кв.12 по плана на гр.Сандански, 

имот с идентификатор 65334.300.797 по КККР на гр.Сандански с височина на оградата 2.00 

м., спрямо прилежащия терен по ул.„Васил Кънчев”

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 МW върху покрива на 

съществуваща жилищна сграда /Удостоверение №АБ-02-43/13.05.2021 год. за търпимост на 

строеж/ и на прилежащия терен в УПИ ХVІІІ-32, кв.28 по плана на с.Яново, община 

Сандански

Подпорна стена за моделиране на терена с височина 1.50 м. и дължина 5.00 м.л., 

разположена изцяло, вътре в УПИ VІ-57176.1.3, местност „Бански път”, землище на 

с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.1.20 по КККР на с.Поленица, 

община Сандански



№9 11.02.2022 г. м.Смилово
ПИ 015002   

65334.15.2
Сандански

№10 11.02.2022 г. кв.11 УПИ III-112 с.Дебрене

№11 14.02.2022 г. кв.25
УПИ VIII-829  

65334.300.839
Сандански

№12 14.02.2022 г. кв.10 VІІа-95 с.Джигурово

№13 14.02.2022 г. кв.30 ХІV-254 с.Поленица

№14 14.02.2022 г. м.Под кръста 20910.3.4 с.Зорница

№15 14.02.2022 г. м.Чешмичката 68223.34.21 с.Спатово

№16 15.02.2022 г. кв.25 ІХб-234 с.Ново Делчево Жилищна сграда в УПИ ІХб-234, кв.25 по плана на с.Ново Делчево, община 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 /Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация №1/09.01.2013год./ в имот с идентификатор 65334.15.2 по КККР на 

гр.Сандански, м.“Смилово“, ПИ 015002 по плана на гр.Сандански и кабел НН от 

съществуващо ГЕТ монтирано на имотната граница  и захранено от МТТ „Манастирчето“ с 

трасе изцяло в имот с идентификатор 65334.15.2 по КККР на гр.Сандански

Жилищна сграда 

Подпорна стена с височина Н≤2.00 м. над нивото на по-ниския, прилежащ в основата и 

терен, с дължина L=3.00 м.л.  по северната странична регулационна линия на УПИ VIII-829 с 

УПИ IX-834, разположена изцяло в УПИ VIII-829, кв.25 по плана на гр.Санднаски /ПИ с 

идентификатор 65334.300.839 по КККР на гр.Сандански/

Жилищна сграда в УПИ VІІа-95, кв.10 по плана на с.Джигурово, община Сандански

Басейн с обем до 100 м3 в УПИ ХІV-254, кв.30 по плана на с.Поленица, община Сандански

Кабелна линия НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда” 

/Разрешение за строеж №124/25.11.2019 год./ в имот с идентификатор 20910.3.4 в местност 

„Под кръста” по КККР на с.Зорница, община Сандански с трасе на кабелната линия: от 

съществуващ стълб №1 на въздушна мрежа НН, клон „Б” на ТП „Зорница” в улица с 

о.т.8÷о.т.9 по плана на с.Зорница, през улица с о.т.8÷о.т.9 по плана на с.Зорница, община 

Сандански и през имот с идентификатор 20910.4.37 /път ІV клас на община Сандански/ по 

КККР на с.Зорница до ново ГЕТ, монтирано в същия имот с идентификатор 20910.4.37, на 

имотната граница пред имот с идентификатор 20910.3.4 в местност „Под кръста” по КККР на 

с.Зорница, община Сандански

„Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в 

това число и помещение за обитаване“ в имот с идентификатор 68223.34.21, местност 

„Чешмичката” по КККР на с.Спатово, община Сандански



№17 15.02.2022 г. м.Склавски път 57176.28.44 с.Поленица

№18 16.02.2022 г. кв.119
65334.300.2507  

65334.300.853
Сандански

№19 21.02.2022 г. кв.54
VІ-926 

/65334.300.926/
Сандански

№20 22.02.2022 г. м. "Китовица" ПИ 43565.104.8 с.Лешница

№21 23.02.2022 г. кв.1 V-13 с.Лешница

№22 01.03.2022 г. кв.4 УПИ XIII-26 с.Лиляново

№23 01.03.2022 г. кв.26 УПИ V-204 с.Джигурово

№24 07.03.2022 г. м. Пръчковец ПИ 57176.3.50 с.Поленица

Плътна ограда с H≤2.20 м. спрямо котата на по-ниския прилежащ терен

Жилищна сграда и допълващо застрояване - склад 

Водопроводно отклонение за поземлени имоти с идентификатори: 57176.28.33 /УПИ 

57176.28.25А/, 57176.28.32 /УПИ 57176.28.25Б/, 57176.28.31 /УПИ 57176.28.25В/, 57176.28.30 

/УПИ 57176.28.25Г/, 57176.28.43 /УПИ 56176.28.29А/, 57176.28.42 /УПИ 57176.28.29Б/, 

57176.28.48 /УПИ 57176.28.28А/, 57176.28.39 /УПИ 57176.28.28Б/, 57176.28.38 /УПИ 

57176.28.28В/, 57176.28.37 /УПИ 57176.28.28Г/, 57176.28.49 /УПИ 57176.28.27А/ и 

57176.28.34 /УПИ 57176.28.27Б/ по КККР на с.Поленица, община Сандански в местност 

„Склавски път”, землище на с.Поленица, община Сандански с трасе на водопроводното 

отклонение, както следва: от връзка със съществуващ водопровод ПЕВП Ф90 в имот с 

идентификатор 57176.28.213, през имот с идентификатор 57176.28.213 /селскостопански 

път на община Сандански/ в съществуващ сервитут и през имоти с идентификатори: 

57176.28.44 /частна второстепенна улица/, 57176.28.33, 57176.28.32, 57176.28.31, 

57176.28.30, 57176.28.43, 57176.28.42, 57176.28.48, 57176.28.39, 57176.28.38, 57176.28.37, 

57176.28.49 и 57176.28.34 по КККР на с.Поленица, община Сандански в местност „Склавски 

път”, землище на с.Поленица, община Сандански

Укрепително съоръжение /подпорна стена/ с височина Н ≤ 4.50 м. от по-ниския прилежащ 

терен и обща дължина L=36.25 м.л., разположена изцяло в имоти с идентификатори 

65334.300.2507 и 65334.300.853 по КККР на гр.Сандански, кв.119 по плана на гр.Сандански

Основно обновяване, реконструкция пристрояване и надстрояване на съществуваща 

жилищна сграда с идентификатор 65334.300.926.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ VІ-926, 

кв.54 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.926 по КККР на 

гр.Сандански

Жилищна сграда 

Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми 

източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 МW върху покрива на 

съществуваща жилищна сграда /Удостоверение №АБ-02-6/14.01.2022 год. за търпимост на 

строеж/ и на прилежащия терен в УПИ V-13, кв.1 по плана на с.Лешница, община Сандански

Външно кабелно електрозахранване НН на „Къща за гости”


