
 ПУП - 2021 година

№  по

ред

 № № и дата

Наименование на обекта

/Цел на промяната/

Местонахождение на имота/ обекта

1 2 4 5

1

№ 1/07.01.2021 г. КПИИ - изм. на  ПУП-ПРЗ –  за 

„Търговски обекти” и 

инв.проект

кв.8, УПИ I-40 по плана на село Джигурово, 

община Сандански, област Благоевград

2

№ 2/ 22.01.2021 г. КПИИ - изменение на  ПЗ за 

"Магазин зи склад за 

промишлени  стоки" и инв. 

проект

ПИ 65334.85.31, местност "Ранковец", 

землище на град Сандански, област 

Благоевград

3

№ 3/ 26.01.2021 г. КПИИ - изм. на ПУП – ПРЗ   за 

"Сграда за културни, социални 

дейности и рекреация" и 

инв.проект

кв.22, УПИ VII-193 и  VIII-193 по плана на 

село Склаве, община Сандански, област 

Благоевград, област Благоевград

4

№ 4/ 26.01.2021 г. ПУП - ПРЗ  и РУП - изм. на ПРЗ  

за "Архитектурен ансамбъл, 

хотел и жил.стр." 

кв.9, УПИ IV, им.47754.501.137; 

47754.501.214; 47754.501.217 по плана на град 

Мелник, община Сандански, област 

Благоевград

5

№ 5/ 26.01.2021 г. КПИИ - изм. на ПУП – ПРЗ за 

"Производствено-складови 

дейности - консервиране на  

животински продукти" и ивн. 

Проект

УПИ I, от "Бригаден стан" - стопански двор, 

м."Тъпан", землище на село Калиманци,  

община Сандански, област Благоевград

6

№ 6/ 27.01.2021 г. КПИИ - изменение на ПР и ПУП-

ПРЗ за "Занаятчийска работилница" 

и "Търговски обект" и инв. проекти

кв.3, УПИ I по плана на село  Зорница, община 

Сандански, област Благоевград

7

№ 7/ 27.01.2021 г. КПИИ - изменение на ПР и ПУП-

ПРЗ за "Занаятчийска 

работилница" и "Търговски 

обект" и инв. Проекти

УПИ I, кв.4, село  Зорница, община Сандански, 

област Благоевград
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8

№ 8/ 01.02.2021 г. КПИИ – изменение на ПРЗ за и  

технически проект за жилищна 

сграда с отреждане за 

„Жилищно строителство”

 УПИ II , им.пл.№ 42 в кв.10 , село Лозеница, 

община Сандански, област Благоевград

9

№ 9/ 05.02.2021 г. ПУП – изменение на ПР УПИ  ХII и УПИ XVI им.пл.№ 97 в 6 , село 

Лиляново община Сандански,

10

№ 10/ 08.02.2021 г. ПУП – изменение на ПЗ  за 

образуване на нови УПИ I, II, III 

, IV  за "Жилищно строителство"  

ПИ 57176.41.2, местност "Ранковец", землище 

на село Поленица, община Сандански, област 

Благоевград

11

№ 11/ 08.02.2021 г. КПИИ - изменение на ПУП-ПЗ и 

инв.проект за "Жилищни 

сгради"

УПИ VII-244, кв. 27, село Джигурово, община 

Сандански, област Благоевград

12

№ 12/ 10.02.2021 г.   ПУП  - изменение на ПРЗ и 

РУП

УПИ I-817, кв.31 , им. 65334.300.817, град 

Сандански, област Благоевград

13

№ 13/ 08.02.2021 г. КПИИ - изменение на  ПЗ за 

"Магазин зи склад за 

промишлени  стоки" и инв. 

Проект

ПИ 65334.85.31, местност "Ранковец", 

землище на град Сандански, област 

Благоевград

14

№ 14/ 19.02.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ план за 

"Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност до 

3MW"

УПИ 000293а и УПИ 000293б, имоти 

20345.5.71 и 20345.5.72, местност 

„ДоГушевица”, землище на село Дебрене, 

община Сандански
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15

№ 15/ 19.02.2021 г. ПУП – изменение на ПЗ с 

отреждане за „Жилищно 

строителство”

ПИ 20910.13.19, местност "Реката", землище 

на село Зорница, община  Сандански

16

№ 16/ 09.03.2021 г. ПУП – изменение на ПР  кв. 170, им. 65334.301.2593 по плана на град  

Сандански, област Благоевград

17

№ 17/ 25.03.2021 г. ПУП – изменение на ПР и ПРЗ с 

отреждане за „Футболно 

игрище, съблекални,трафопост и 

други спомагателни помещения”

УПИ 159054, им. 65334.159.54 в местонст 

"Хано", землище на град Сандански, олбласт 

Благоевград

18

№ 18/ 25.03.2021 г. ПУП – изменение на ПРЗ за 

промяна отреждане  от 

"Паркинг" за „Жилищно 

строителство”

УПИ III,  им. 65334.304.278 в местонст 

"Смилово" по плана на град Сандански, област 

Благоевград

19

№ 19/ 25.03.2021 г ПУП – изменение на ПЗ от 

"Производствено - складови 

дейности" за „Жилищно 

строителство"

20

№ 20/ 05.04.2021 г. ПУП – изменение на ПРЗ за 

„Жилищно строителство”

кв.2, УПИ I-a, I-б, I-в, I-г, I-д, I-е, I-ж, I-з, I-и и I-

к  по плана на село Зорница, община 

Сандански, област Благоевград

21

№ 21/ 08.04.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ план

кв.119, УПИ I , им. 65334.300.2507 по плана на  

град Сандански, област Благоевград

УПИ I-206.601, им. 65334.206.601, местност 

"Соколовец", землище на град Сандански, 

област Благоевград
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22

№ 22/ 16.04.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ план

кв. 59, УПИ Х по плана на град Сандански, 

област Благоевград /ПИ 65334.300.2928; 

65334.300.2926/

23

№ 23/21.04.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащи ПУП - ПРЗ и ПЗ за 

„Производствено – складови 

дейности – Шивашки цех“ в 

зона Пп

УПИ I-11531 и ПИ 65334.115.65, местност 

"Ушите", землище на град Сандански, област 

Благоевград

24

№ 24/ 21.04.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПРЗ

кв.13, УПИ III-62,63; УПИ IV-63 и част от имот 

пл.№ 65 по плана на село Склаве, община 

Сандански, област Благоевград

25

№ 25/ 21.04.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП-ПР по Решение 

№ 42/ 26.02.2021 г. на Общински 

съвет Сандански

кв.29, УПИ I-229 и изменение на улична 

регулация по улица с о.т.92-о.т.91 по плана на 

село Поленица, община Сандански, област 

Благоевград

26

№ 26/ 05.05.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПРЗ

УПИ III-274,  /ПИ 65334.304.278/ в местонстта  

"Смилово" по плана на град Сандански, област 

Благоевград

27

№ 27/ 17.05.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП - ПР

кв.13, УПИ I по плана на село Горно Спанчево, 

община Сандански, област Благоевград

28

№ 28/ 17.05.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП - ПР

кв.26, УПИ IV-95 и УПИ V-83 по плана на село 

Плоски, община Сандански, област 

Благоевград
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ПУП - ПР - изменение на 

застроително решение

30

№ 30/ 25.05.2021 г. ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПРЗ за  

„Автосервиз, склад за авточасти, 

офиси и жилищно 

строителство”, зона – Пп

УПИ XIX-159019 / ПИ 65334.159.19/ в 

местността "Хано", землище на град 

Сандански, област Благоевград

31

№ 31/ 28.05.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП-ПР по Решение 

№ 234/ 29.06.2017 г. на 

Общински съвет Сандански

кв.23, УПИ VI-46 и имот пл.№ 46 по плана на 

село Левуново, община Сандански, област 

Благоевград

32

№ 32/ 31.05.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП-ПРЗ за 

"Жилищно строитерлство" в 

зона Жс

кв. 91, УПИ XII-1699 /ПИ 65334.300.1699/ по 

плана на град Сандански, област Благевград

29

№ 29/ 25.05.2021 г. ПИ 43699.57.469 в местността "Попина лъка", 

землището на село Лиляново, община 

Сандански, област Благоевград

33

№ 33/ 04.06.2021 г. ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП-ПЗ за 

„Обществено – обслужващи 

дейности – Дегустационна 

къща“  в зона Оо

ПИ 20910.13.15 в местността "Селището", 

землище на село Зорница, община Сандански, 

област Благоевград
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34

№ 34/ 04.06.2021 г. ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП-ПЗ за „Жилищно 

строителство и обществено – 

обслужващи дейности“ в зона 

Жс 

 УПИ VI-57176.1.3 /ПИ 57176.1.20/ в местността 

”Бански път”,  землището на село Поленица, 

община Сандански , област Благоевград

35

№ 35/ 15.06.2021 г. ПУП - ПЗ, част от КПИИ по 

чл.150 от ЗУТ

кв.28, УПИ VIII по плана на село Поленица, 

община Сандански, област Благоевград

36

№ 36/ 01.07.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП - ПР по Решение 

№ 72/ 01.04.2021 г. на Общински 

съвеит Сандански

кв.143Б, УПИ I /ПИ 65334.301.2458/ и улична 

регулация м/ олт. 35 - олт.36 по плана на град 

Сандански, област Благоевград

37

№ 37/ 02.07.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП-ПР по Решение 

№ 132/ 27.05.2021 г. на 

Общински съвет Сандански

кв.76, УПИ I-526, УПИ III-824 и УПИ V-825 по 

плана на село Катунци, община Сандански, 

област Благоевград

38

№ 38/ 20.07.2021 г. ПУП - ПРЗ ПИ 65334.150.25 в местността "Чинар куши", 

землището на град Сандански, област 

Благоевград

39

№ 39/ 27.07.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП-ПР по Решение 

№ 175/ 30.06.2021 г. на 

Общински съвет Сандански

кв.41, УПИ ХIV-207  и УПИ ХV-208 по плана 

на село Катунци, община Сандански, област 

Благоевград
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40

№ 40/ 06.08.2021 г. ПУП - ПР  за „Стопански двор“ кв.23, имот пл.№ 148 по плана на Стопански 

двор, село Хотово, община Сандански, област 

Благоевград

41

№ 41/ 06.08.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП-ПР

кв.26, им. пл.№ 94 по плана на село Плоски, 

община Сандански, област Благоевград

42

№ 42/ 20.08.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП-ПРЗ за 

"Жилищно строитерлство" в 

зона Жс

кв.106, ПИ 65334.300.2524 по плана на град 

Сандански, област Благоевград

ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПЗ

44

№ 44/ 13.09.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП - ПР

кв.26, УПИ II-52  и УПИ III-55 по плана на село 

Поленица община Сандански, област 

Благоевград

45

№ 45/ 24.09.2021 г. ПУП - ПРЗ кв.20, ПИ 65334.300.3544 по плана на град 

Сандански, област Благоевград

46

№ 46/ 28.09.2021 г. ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП - ПР

кв.11, УПИ ХI-255 по плана на село Поленица, 

община Сандански, област Благоевград

47

№ 47/ 29.09.2021 г. ПУП - ПЗ по Наредба № 19/ 

2012 г. за застр. в зем.земи без 

пром.предназн. им

м."ЩАПО", землището на село Лешница, 

община Сандански, област Благоевград

48

№ 48/ 30.09.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПЗ

ПИ 65334.144.20 и ПИ 65334.144.590 в 

местността "Сухо поле", землището на град 

Сандански, област Благоевград

43

№ 43/ 13.09.2021 г. кв.119, УПИ I /ПИ 65334.300.2507/ по плана на 

град Сандански, област Благоевград



 ПУП - 2021 година

№  по

ред

 № № и дата

Наименование на обекта

/Цел на промяната/

Местонахождение на имота/ обекта

49

№ 49/ 04.10.2021 г. ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащи ПУП - ПРЗ и ПЗ

УПИ 105002 /ПИ 65334.105.2/ и ПИ 

65334.105.12 в местността "Друма", землището 

на град Сандански, област Благоевград

50
№ 50/ 06.10.2021 г.

ПУП - ПР - изменение  на 

действащ ПУП - ПР

кв. 3, УПИ IV-243 плана на село Враня, община 

Сандански, област Благоевград

51

№ 51/ 06.10.2021 г.

ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПЗ

ПИ 57176.319.405 и ПИ 57176.319.408 в 

местността "Четвърти километър", землището 

на село Поленица, община Сандански, област 

Благоевград

52

№ 52/ 18.10.2021 г.

ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПЗ

ПИ 66785.28.1 в местността "Агов подслон", 

землището на село Склаве, община Сандански, 

област Благоевград

53

№ 53/ 18.10.2021 г.

ПУП - ПР - изменение на 

действащ ПУП - ПР по Решение 

№ 238/ 27.09.2018 г. на ОбС 

Сандански, изменено с Решение 

№ 217/ 08.09.2021 г.

кв.6, УПИ I -  УПИ VIII вкл. и част от 

ул.регулация по плана на село Поленица, 

община Сандански, област Благоевград

54

№ 54/ 01.11.2021 г.

ПУП - ПЗ по Наредба № 19/ 

2012 г. за застр. в зем.земи без 

пром.предназн. Им

ПИ 44639.1.51 в местността "Гръцки валог" в 

землището на село Любовка, община 

Сандански, област Благоевград

55
№ 55/ 08.11.2021 г.

ПУП - ПЗ и РУП, част от КПИИ 

по чл.150 от ЗУТ

кв.69, УПИ V-911 /ПИ 65334.300.1244/ по плана на 

град Сандански, област Благоевград

56

№ 56/ 08.11.2021 г.

ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПЗ

ПИ 65334.35.15 в местността "Смилово" в 

землището на град Сандански, община 

Сандански, област Благоевград
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57

№ 57/ 08.11.2021 г.

ПУП- ПРЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПРЗ за 

„Жилищно строителство, 

обществено обслужване, 

подземен паркинг и трафопост“ 

в зона "Ц"

УПИ I , кв. 119 / ПИ 65334.300.2507/  и ПИ 

65334.300.853 по плана на  град Сандански, 

област Благоевград

58

№ 58/ 11.11.2021 Г.

ПУП - ПРЗ , част от КПИИ за  

„Жилищно строителство“ в зона 

„Ц“

кв.106, ПИ 65334.300.2524 по плана на град 

Сандански, област Благоевград

59

№ 59/ 08.12.2021 г.

ПУП - ПРЗ - изменение на 

действащи ПУП - ПРЗ и ПЗ за 

"Фотоволтаична централа" в 

зона Пп

УПИ/ 66785.24.16, УПИ 66785.24.36, УПИ 

66785.24.35 и УПИ 66785.24.13 /ПИ: 

66785.24.16; 66785.24.36; 66785.24.35; 

66785.24.13/ в местността „Иловицата”  

землището на село Склаве, община Сандански, 

област  Благоевгра

60

№ 60/ 21.12.2021 г.

ПУП - ПЗ - изменение на 

действащ ПУП - ПРЗ за  

„Автосервиз, склад за авточасти, 

офиси и жилищно 

строителство”, зона – Пп

УПИ 000143 /ПИ 65334.159.143/ в местността 

"ХАНО" в землището на град Сандански, 

област Благоевград
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