
РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019 год.  
РС ДАТА КВ; М ПАРЦЕЛ Нас.място ОБЕКТ 

№1 3.01.2019 г. кв.77 ХXVІ – 1626 Сандански 

Монтаж на сградна газова инсталация за захранване на хотел със снек – бар – 
удостоверение №81/31.08.2005 год. за въвеждане в експлоатация /сграда с 
идентификатор 65334.300.1626.1 по КККР на гр.Сандански/ в УПИ ХXVІ – 1626, 
кв.77 по плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.1626 по КККР на 
гр.Сандански/ 

№2 3.01.2019 г. кв.25 
Читалище 
с.Склаве 

с.Склаве 
Цялостна реконструкция на сградата на читалището в с.Склаве с цел 
възстановяване на покривната конструкция и театралния/кино салон в кв.25 (УПИ) 
по плана на с.Склаве, община Сандански 

№3 3.01.2019 г. кв.13 ІХ с.Поленица 
Сграда за читалище и облагородяване на прилежащата дворна площ за 
удовлетворяване на нуждите на местното население в УПИ ІХ, кв.13 по плана на 
с.Поленица, община Сандански 

№4 3.01.2019 г. кв.14 VІ-131 с.Дебрене 
Цялостна реконструкция на Кметството в село Дебрене в УПИ VІ-131, кв.14 по 
плана на село Дебрене, община Сандански с цел подобряване на енергийната 
ефективност и качеството на административните услуги 

№5 3.01.2019 г. кв.39 I с.Спатово 

Кабелна линия 20 kV с трасе: от съществуващ стоманорешетъчен стълб /СРС/, 
тип ЪМ 40 501 - №16, от ВЕЛ 20 kV „Лозеница“ в УПИ I, кв.39 /лесопарк/ по плана 
на с.Склаве, през ПИ 66785.74.10 /полски път/, м.„Черниците“, землище на 
с.Склаве, ПИ 66785.75.192 /полски път/, землище на с.Склаве, ПИ 66785.75.1 /за 
друг вид озеленени площи/, м.„Герезите“, землище на с.Склаве, ПИ 66785.54.160 
/селскостопански, горски, ведомствен път/, землище на с.Склаве, ПИ 66785.54.110 
/отводнителен канал/, землище на с.Склаве, ПИ 68223.12.28 /за местен път/, 
землище на с.Спатово, ПИ 68223.12.29 /селскостопански, горски, ведомствен път/, 
землище на с.Спатово и ПИ 68223.14.7 /014007/, м.„Попови ливади“, землище на 
с.Спатово и КТП 20/04 kV – 100 kVА в ПИ 68223.14.7 /014007/, м.„Попови ливади“, 
землище на с.Спатово – външно електрозахранване на обект: „Къща за гости“ в 
ПИ 68223.14.7 /014007/, м.„Попови ливади“, землище на с.Спатово, община 
Сандански 



№6 16.01.2019 г. 
м.Поручик 

Минков 
І-052086 с.Плоски 

Бензиностанция и газстанция с 2 /два/ броя двустранни бензиноколонки, 1 /един/ 
брой LPG колонка, 1 /един/ брой колонка за бързо зареждане на TIR – дизел и 
обслужваща сграда за търговска дейност – продажба на горива, консумативи и 
аксесоари за МПС, пакетирани хранителни стоки и снек-бар в УПИ І-052086, 
местност „Поручик Минков”, землище на с.Плоски, община Сандански, имот с 
идентификатор 56839.52.86 по КККР на с.Плоски, община Сандански - 
ОТТЕГЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД №8/04.02.2019г. на Гл.архитект на Община 
Сандански 

№7 16.01.2019 г. кв.6 ХІІІ-96 с.Лиляново Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-96, кв.6 по плана на с.Лиляново, община Сандански 

№8 30.01.2019 г. кв.107 Х-2219 Сандански 

Преустройство, промяна предназначението и реконструкция на таван в жилище в 
жилищна сграда /Разрешение за строеж №41/11.05.1983 год./ с идентификатор 
65334.300.2219.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ Х-2219, кв.107 по плана на 
гр.Сандански 

№9 06.02.2019 г. кв.20 III - 97 с.Лозеница 
Допълващо застрояване – гараж и склад за инвентар в УПИ III - 97, кв.20 по плана 
на с.Лозеница, община Сандански 

№10 11.02.2019 г. кв.25  VІІІ-829 Сандански 
Жилищна сграда с гаражи и аптека за готови лекарствени форми в УПИ VІІІ-829, 
кв.25 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.839 по КККР на 
гр.Сандански - КПИИ 

№11 20.02.2019 г. кв.98 I Сандански 

Реконструкция на ТП „Енерго“ и външно кабелно електрозахранване НН за 
“Жилищна сграда” в имот с идентификатор 65334.300.2839 по КККР на 
гр.Сандански, УПИ I, кв.98 по плана на гр.Сандански /Разрешение за строеж 
№193/30.10.2017 год./ с трасе на кабелна линия НН от ТП „Енерго“ в поземлен 
имот 65334.300.1732, общинска частна собственост в съществуваща кабелна  
канална система от PVC тръби, през поземлен имот 65334.300.3792 /ул.Асен 
Хадживасилев/ и поземлен имот 65334.300.3708 /ул.Юрий Гагарин/, общинска 
публична собственост в свободен изкоп, пресича ул. „Юрий Гагарин“ в нова 
канална система от 2 бр. PVC тръби до ново ТЕ.1, монтирано на границата пред 
поземлен имот с идентификатор 65334.300.2839 по КККР на гр.Сандански с обща 
дължина L=183.55 м.л. 



№12 22.02.2019 г. 
с.Горно 

Спанчево 
ПИ №16969.36.478 с.Горно Спанчево 

Преустройство на GSM/UMTS базова станция с честотен обхват 900-1800 MHz 
/Разрешение за ползване №СТ-05-199/14.02.2018 год. на ДНСК/ в GSM/UMTS 
БАЗОВА СТАНЦИЯ „ОБЕСЕНИК“, BLG 0174.А005 чрез монтиране на 
допълнително оборудване към съществуващ плинт и монтиране на RF модули към 
съществуваща стойка за секторни антени в поземлен имот с идентификатор 
16969.36.478 по КККР на  с.Горно Спанчево, община Сандански 

№13 25.02.2019 г. кв.120 ІІ-2775 Сандански 

Преустройство – разделяне на апартамент №4 на кота +1.40 м. с идентификатор 
65334.300.3155.1.4 по КККР на гр.Сандански за обособяване на два самостоятелни 
апартамента – апартамент №4А с площ от 42.26 м2 и апартамент №4Б с площ от 
45.12 м2 и преустройство – разделяне на склад №4 на кота -4.40 м. за 
обособяване на два самостоятелни склада – склад 4а и склад 4б в Жилищна 
сграда с магазини и гаражи – секция А с идентификатор 65334.300.3155.1 по КККР 
на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №38/02.07.2015 
год./ в УПИ ІІ-2775, кв.120 по плана на гр.Сандански 

№14 25.02.2019 г. 
Водопроводна 

мрежа 
  с.Катунци Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Катунци, община Сандански 

№15 27.02.2019 г. кв.38 ІХ-349 с.Ново Делчево 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с 
дължина L=15.00 м.л. и ограда с обща височина до 2.20 м., с дължина L=19.00 
м.л., състояща се от плътна част с височина 1.50 м. и прогледна част по 
регулационната граница на УПИ ІХ-349 с УПИ І, кв.38 по плана на с.Ново Делчево, 
община Сандански, всички изцяло разположени в УПИ ІХ-349, кв.38 по плана на 
с.Ново Делчево, община Сандански 

№16 05.03.2019 г. м.Кръсто ПИ № 20910.10.4 с.Зорница 
Жилищна сграда с басейн до 100 м3 в ПИ 010004, местност „Кръсто“, землище на 
с.Зорница, община Сандански /имот с идентификатор 20910.10.4 по КККР на 
с.Зорница, община Сандански/,  

№17 05.03.2019 г. кв.118 Х – 2077 Сандански 
Жилищна сграда с гаражи и магазин в УПИ Х – 2077 /имот с идентификатор 
65334.300.2077 по КККР на гр.Сандански/, кв.118 по плана на гр.Сандански 

№18 05.03.2019 г. кв.170 V Сандански 
Благоустрояване на УПИ V, кв.170 по плана на гр.Сандански, община Сандански – 
„Спортно-рекреационен център”, имот с идентификатор 65334.301.9524 по КККР на 
гр.Сандански 



№19 07.03.2019 г. м.Соколовец  І-65334.202.60 Сандански 

Бензиностанция, газстанция и търговска сграда в УПИ І-65334.202.60, местност 
„Соколовец”, Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.202.60 по 
КККР на гр.Сандански с подобекти: – Навес с колонки за зареждане; – Оградна подпорна 
стена;  – Организация на движението за УПИ І-65334.202.60, местност „Соколовец”, 
Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.202.60 по КККР на 
гр.Сандански – вход от път ІV клас на община Сандански – BLG1240 /І-1Сандански-Кулата/ 
Ж.П. Гара Сандански (имоти с идентификатори 65334.202.246 по КККР на гр.Сандански) и 
изход към улица – общинска собственост (имот с идентификатор 65334.202.14 по КККР на 
гр.Сандански) 

№20 07.03.2019 г. м.Суракево ПИ №77565.28.14 с.Хърсово 
Винарски комплекс „AYA WINE GALLERY” в поземлен имот с идентификатор 
77565.28.14 по КККР на с.Хърсово, община Сандански в местност „Суракево”, 
землище на с.Хърсово, община Сандански 

№21 07.03.2019 г. кв.4 VI – 388 с.Ново Делчево 
Жилищна сграда в УПИ VI – 388, кв.4 по плана на с.Ново Делчево, община 
Сандански 

№22 12.03.2019 г. м.Нишан Таши 
IV-855                        
III-855 

Сандански 

Плътна ограда с H≤2.20 м. и дължина L=60.92 м.л. спрямо по-ниския прилежащ 
терен, по границите на УПИ III-855 с ПИ с идентификатор 65334.102.290 по КККР 
на гр.Сандански, подпорна стена с H≤2.00 м. и дължина L=122.85 м.л. спрямо по-
ниския прилежащ терен, по границите на УПИ IV-855 и УПИ III-855 с УПИ I-854, 
улица-тупик за имот 857, УПИ II-856 и ПИ с идентификатор 65334.102.232 по КККР 
на гр.Сандански и ажурна ограда с плътна част H=0.60 м. и прогледна част H=1.60 
м. и дължина L=60.30 м.л. по границите на УПИ IV-855 и УПИ III-855  с уличната 
регулационна линия, м.„Нишан Таши“, землище на гр.Сандански, разположени 
изцяло в УПИ IV-855 /имот с идентификатор 65334.102.859 по КККР на 
гр.Сандански/ и УПИ III-855 /имот с идентификатор 65334.102.858 по КККР на 
гр.Сандански/ 

№23 12.03.2019 г. кв.21 VІІІ-135 с.Враня 

Промяна предназначението на съществуваща „Изба за съхранение, отглеждане и 
продажба на вино с дегустационна” /Удостоверение за въвеждане в експлоатация 
№57/03.12.2018 год./ във „Винарна с капацитет до 50 тона с дегустационна и 
открита площадка за приемане, сортиране, обработка и ферментация на грозде” в 
УПИ VІІІ-135, кв.21 по плана на с.Враня, община Сандански 



№24 13.03.2019 г. м.Нишан Таши  II-095032 Сандански 

Подпорна стена с височина Н=2.00 м. спрямо по-ниския прилежащ терен и 
дължина L=25.90 м.л. по източната граница на УПИ II-095032 /имот с 
идентификатор 65334.95.38 по КККР на гр.Сандански/ с имот с идентификатор 
65334.95.4 по КККР на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ II-095032 /имот с 
идентификатор 65334.95.38 по КККР на гр.Сандански/, м.„Нишан Таши”, землище 
на гр.Сандански 

№25 13.03.2019 г. кв.21 VІІІ-135 с.Враня 

Плътна ограда с височина до 2.20 м. спрямо по-ниския прилежащ терен с дължина 
L1=27.11 м.л. по северната регулационна линия на УПИ VІІІ-135 с УПИ ІХ-134 и 
подпорна стена с височина до 2.00 м., спрямо нивото на по-ниския, прилежащ в 
основата терен с дължина L2=9.00 м.л. по западната улична регулационна линия 
на УПИ VІІІ-135, с ажурна част с височина до 2.20 м., спрямо по-високия прилежащ 
терен, всички разположени изцяло в УПИ VІІІ-135, кв.21 по плана на с.Враня, 
община Сандански 

№26 21.03.2019 г. м.Караджовица ПИ №020005 с.Кръстилци 
Приемо - предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД №SO1699_A в 
поземлен имот №020005, местност „Караджовица”, землище на с.Кръстилци, 
община Сандански 

№27 22.03.2019 г. кв.9  ХХІ-90 с.Склаве 

Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж с часовникарска 
работилница в УПИ ХХІ-90, кв.9 по плана на с.Склаве, община Сандански и плътна 
ограда с височина до 2.20 м., спрямо по ниския прилежащ терен с обща дължина 
L=47.50 м.л. по южната и източната регулационни граници на УПИ ХХІ-90, 
съответно с УПИ ХХ-90 и УПИ VІІ-89, кв.9 по плана на с.Склаве, разположена 
изцяло в УПИ ХХІ-90, кв.9 по плана на с.Склаве, община Сандански 

№28 25.03.2019 г. м.Банята ПИ №000058 с.Левуново 

Водопровод за минерална вода за захранване на „Авторемонтна работилница, 
офиси, обществено-обслужващ блок – мотел, магазин за промишлени стоки и 
кафе-аперитив” /УВЕ №58/19.08.2008 год./ в УПИ І-036001, местност „Банята”, 
землище на с.Левуново, община Сандански /имот с идентификатор 43243.36.11 по 
КККР на с.Левуново/, инсталиране на помпа в съществуващ сондаж №МС-3 в 
поземлен имот №000058, местност „Банята”, землище на с.Левуново, община 
Сандански /имот с идентификатор 43243.15.7 по КККР на с.Левуново/ и кабел НН – 
външно ел.захранване на същата 

№29 27.03.2019 г. кв.59 IX Сандански 

Промяна предназначението на мазе №6 на кота – 2.76 м. в кабинет за творческа 
дейност в жилищна сграда – източна с идентификатор 65334.300.1015.8 по КККР 
на гр.Сандански /разрешение за строеж №53а/01.03.1990 год./, УПИ IX, кв.59 по 
плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.1015 по КККР на 
гр.Сандански/ 



№30 03.04.2019 г. м.Сухо поле ПИ 65334.148.5 Сандански 
Крайпътен ресторант „ХЕПИ” в поземлен имот с идентификатор 65334.148.5 по 
КККР на гр.Сандански, местност „Сухо поле”, землище на гр.Сандански с 
подобекти: 

№31 04.04.2019 г. м.Трънките ПИ 66785.36.24 с.Склаве 
Селскостопанска постройка за съхранение на продукция в ПИ с идентификатор 
66785.36.24 по КККР на с.Склаве, м. „Трънките“, землище на с.Склаве, община 
Сандански 

№32 04.04.2019 г. м.Соколовец ПИ 65334.170.36 Сандански 

Склад за промишлени стоки и офиси в ПИ с идентификатор 65334.170.36 по КККР 
на гр.Сандански, м. „Соколовец“, землище на гр.Сандански, подпорни стени с 
височина h≤2.00 м., спрямо по – ниския в основата прилежащ терен, с ажурна част 
с височина h≤2.20 м., спрямо по – високия прилежащ терен, по част от източната, 
северната и южната граници на ПИ с идентификатор 65334.170.36 по КККР на 
гр.Сандански, разположени изцяло в ПИ с идентификатор 65334.170.36 по КККР на 
гр.Сандански, м.„Соколовец“, землище на гр.Сандански 

№33 04.04.2019 г. кв.3 IV-156 с.Хотово Дом за възрастни хора в УПИ ІV-156, кв.3 по плана на с.Хотово, община Сандански 

№34 08.04.2019 г. кв.118 Х – 2077 Сандански 
Допълващо застрояване – склад в УПИ Х-2077 /имот с идентификатор 
65334.300.2077 по КККР на гр.Сандански/, кв.118 по плана на гр.Сандански 

№35 09.04.2019 г. кв.115 VII - 1955 Сандански 

Външно кабелно електрозахранване НН за “Многофамилна жилищна сграда с 
магазини и офиси” в имот с идентификатор 65334.300.1955 по КККР на 
гр.Сандански, УПИ VII-1955, кв.115 по плана на гр.Сандански /Разрешение за 
строеж №114/06.06.2017 год./ с трасе на кабелна линия НН от съществуваща БК, 
ШКД-4  /БК №149/, захранена от кабелна мрежа на ТП „Вихрен“, през имот с 
идентификатор 65334.300.3708 /ул.„Юрий Гагарин“/ и имот с идентификатор 
65334.300.3671 /ул.„Тевното езеро“/, общинска публична собственост, в свободен 
изкоп и в канална система от 2 бр. PVC тръби до ново ТЕ.1, монтирано в поземлен 
имот с идентификатор 65334.300.1955 по КККР на гр.Сандански, УПИ VII-1955, 
кв.115 по плана на гр.Сандански, с обща дължина L=38.72 м.л. 



№36 10.04.2019 г. м.Соколовец I - 65334.202.60 Сандански 

Кабелна линия 20 kV с трасе от РОМзК 20/400 с металоокисни вентилни отводи на 
съществуващ СРС №2 /стоманорешетъчен стълб/ от ВЕЛ 20 kV „Резиденция“, 
находящ се в имот с идентификатор 65334.202.246, през имот с идентификатор 
65334.202.246, през имот с идентификатор 65334.202.14, през имот с 
идентификатор 65334.202.60, до нов МКТП в УПИ I – 65334.202.60, м.„Соколовец“, 
землище на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Бензиностанция, 
газостанция и търговска сграда“ в УПИ I – 65334.202.60, м.„Соколовец“, землище 
на гр.Сандански и МКТП 20/0.4 kV – 160 kVА в УПИ I – 65334.202.60, 
м.„Соколовец“, землище на гр.Сандански 

№37 10.04.2019 г. 
м.Поручик 

Минков 
I-052086 с.Плоски 

Бензиностанция и газстанция с 2 /два/ броя двустранни бензиноколонки, 1 /един/ 
брой LPG колонка, 1 /един/ брой колонка за бързо зареждане на TIR – дизел, 
сграда за търговия (обслужваща сграда), предназначена за търговска дейност: 
продажба на горива, консумативи и аксесоари за МПС, пакетирани хранителни 
стоки и снек-бар в УПИ І-052086, местност „Поручик Минков”, землище на 
с.Плоски, община Сандански, имот с идентификатор 56839.52.86 по КККР на 
с.Плоски, община Сандански 

№38 11.04.2019 г. кв.3 VII - 32 с.Лиляново 
Едноетажна жилищна сграда в УПИ VІІ-32, кв.3 по плана на с.Лиляново, община 
Сандански 

№39 11.04.2019 г. с.Любовка ПИ 44639.730.1 с.Любовка 
Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 44639.730.1 по КККР на 
с.Любовка, община Сандански 

№40 12.04.2019 г. кв.59 V - 1301 Сандански 

Надстройка с два етажа и пристройка на запад на съществуваща жилищна сграда 
в УПИ V–1301 /имот с идентификатор 65334.300.1301 по КККР на гр.Сандански/, 
кв.59 по плана на гр.Сандански и плътна ограда с височина h≤2.20 м. по 
северната, западната и южната граници на УПИ V–1301 /имот с идентификатор 
65334.300.1301 по КККР на гр.Сандански/, кв.59 по плана на гр.Сандански, 
изпълнена изцяло в УПИ V–1301 /имот с идентификатор 65334.300.1301 по КККР 
на гр.Сандански/, кв.59 по плана на гр.Сандански -  ОТТЕГЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 
№21/30.04.2019г. на Гл.архитект на Община Сандански 

№41 12.04.2019 г. кв.2 V - 20 с.Лебница 
Монтаж на ново технологично оборудване в съществуваща „Фурна” /Протокол за 
въвеждане в експлоатация от дата 27.12.1965 год./ в УПИ V-20, кв.2 по плана на 
с.Лебница, община Сандански 



№42 15.04.2019 г. кв.23 XI-190,191 с.Хотово 

Пристройка, преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда 
в предприятие за преработка и сушене на плодове и листа с фотоволтаична 
инсталация за собствени нужди, монтирана на покрива в УПИ ХІ-190,191, кв.23 по 
плана на с.Хотово, община Сандански 

№43 15.04.2019 г. кв.68 X-887,888 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на гараж с идентификатор 
65334.300.1184.1.11 по КККР на гр.Сандански във фризьорски салон в жилищна 
сграда /Разрешение за строеж №61/20.04.1973 год./ в УПИ Х-887,888 (образуван 
от УПИ ХІ-888 и част от УПИ Х-887), кв.68 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.1184 по КККР на гр.Сандански 

№44 15.04.2019 г. кв.15 XI-59 с.Ново Делчево 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с 
дължина L=20.00 м.л. по част от източната граница на УПИ ХІ-59 с УПИ Х-60, кв.15 
по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, изцяло разположена в УПИ ХІ-59, 
кв.15 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански 

№45 17.04.2019 г. кв.148 VI Сандански 
Допълващо застрояване – гаражи 3 броя в УПИ VІ, кв.148 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.151 по КККР на гр.Сандански 

№46 17.04.2019 г. м.Банята I-036001 с.Левуново  

Преустройство и промяна предназначението на част от авторемонтна 
работилница /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №58/19.08.2008 год./ с 
идентификатор 43243.36.11.1 по КККР на с.Левуново, община Сандански в 
контролно технически пункт за периодични технически прегледи на автомобили в 
УПИ І-036001, местност „Банята”, землище на с.Левуново, община Сандански, 
имот с идентификатор 43243.36.11 по КККР на с.Левуново, община Сандански 

№47 17.04.2019 г. м.Явора I-084003 с.Склаве 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници – 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на сграда с идентификатор 66785.84.3.1 по КККР на с.Склаве, община 
Сандански в УПИ І по парцеларен план от бивш бригаден стан – база с.Склаве /пи 
№084003, м. „Явора”, землище на с.Склаве, община Сандански/, имот с 
идентификатор 66785.84.3.1 по КККР на с.Склаве, община Сандански 

№48 18.04.2019 г. кв.4 XIII-26 с.Лиляново 
Пристройка към къща за гости /удостоверение №44/14.09.2015 год. за въвеждане в 
експлоатация на строеж/ в УПИ XIII–26, кв.4 по плана на с.Лиляново, община 
Сандански 



№49 18.04.2019 г. кв.110 IV-1879 Сандански 
Пристройка към жилищна сграда /разрешение за строеж №159/31.10.1974 год./ в 
УПИ IV–1879, кв.110 по плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 
65334.300.1879 по КККР на гр.Сандански 

№50 18.04.2019 г. м.Арго ПИ 77565.68.9 с.Хърсово 
Тръбен кладенец /ТК-1/ в поземлен имот с идентификатор 77565.68.9 по КККР на 
с.Хърсово, община Сандански, м.“Арго“, землище на с.Хърсово, община 
Сандански 

№51 22.04.2019 г. кв.59 I-1014 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на ателие 1 и таван №2 в апартамент 
1 и промяна предназначението на таван №5 в ателие 2 в жилищна сграда с гаражи 
и фотоателие /разрешение за строеж №75/12.05.1986 год., удостоверение №АБ-
02-42/26.10.2005 год. за търпим строеж/ в УПИ I – 1014 /имот с идентификатор 
65334.300.1014 по КККР на гр.Сандански/, кв.59 по плана на гр.Сандански 

№52 23.04.2019 г. м.Харапа ПИ 56174.19.18 с.Петрово 

Селскостопански сгради за отглеждане на животни: обор, сеновал, 
зърнохранилище, гаражи и битовка както следва: Етап I – Обор; Етап II – 
Зърнохранилище, гаражи за селскостопанска техника и битовка; Етап III – Сеновал 
и два броя резервоари за противопожарни нужди в поземлен имот с 
идентификатор 56174.19.18 по КККР, м. „Харапа“, землище на с.Петрово, община 
Сандански 

№53 10.05.2019 г. кв.16 УПИ ІІІ с.Лозеница Жилищна сграда в УПИ ІІІ, кв.16 по плана на с.Лозеница, община Сандански 

№54 10.05.2019 г. м.Валога ПИ 57176.55.13 с.Поленица 
Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар в поземлен имот с идентификатор 57176.55.13 по КККР на с.Поленица, 
местност „Валога”, землище на с.Поленица, община Сандански 

№55 10.05.2019 г. кв.17 УПИ ХVІ-79 с.Поленица 

Промяна предназначението на мазе №6 на кота -3.20 м. от секция „А” и мазе №9 
на кота -3.20 м. от секция „В” в гаражи за велосипеди в „Жилищна сграда с гаражи 
и дневен бар” /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24/17.05.2006 год./ 
в УПИ ХVІ-79, кв.17 по плана на с.Поленица, община Сандански 

№56 13.05.2019 г. 
м.Четвърти 
километър 

ПИ 65334.257.1 Сандански 
Еднофамилна жилищна сграда „А” в имот с идентификатор 65334.257.1 по КККР на 
гр.Сандански, местност „Четвърти километър”, землище на гр.Сандански 

№57 13.05.2019 г. 
м.Четвърти 
километър 

ПИ 65334.257.1 Сандански 
Еднофамилна жилищна сграда „Б” в имот с идентификатор 65334.257.1 по КККР на 
гр.Сандански, местност „Четвърти километър”, землище на гр.Сандански 



№58 13.05.2019 г. кв.25 УПИ ІІ-343 с.Лешница 
Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ІІ-343, кв.25 по плана на 
с.Лешница, община Сандански 

№59 13.05.2019 г. кв.21 УПИ ХVІ-159 с.Джигурово 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с обща 
дължина L=38.20 м.л. по регулационните граници на УПИ ХVІ-159 с УПИ ХV-157 и 
УПИ ХII-158,  кв.21 по плана на с.Джигурово, община Сандански, изцяло 
разположена в УПИ ХVІ-159, кв.21 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№60         няма издадено РС с този номер 

№61 13.05.2019 г. кв.7 УПИ ХV-18 с.Спатово 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с 
дължина L=14.00 м.л. по част от северо-източната граница на УПИ ХV-18 с УПИ 
ХVI-23, кв.7 по плана на с.Спатово, община Сандански, изцяло разположена в УПИ 
ХV-18, кв.7 по плана на с.Спатово, община Сандански 

№62 21.06.2019 г. кв.1 УПИ IV–10,11 с.Лешница 

Преустройство на съществуваща базова станция BLG0052.A003 „Leshnitza“ с 
честотен обхват 900 – 1800 MHz на „А1 България“ ЕАД /разрешение за строеж 
№116/16.09.2003 год./ в УПИ IV–10,11, кв.1 по плана на с.Лешница, община 
Сандански 

№63 21.06.2019 г. кв.75 УПИ XXIII-1274 Сандански 

Подпорни стени ПС1 и ПС2 с височина Н≤3.20 м. спрямо по-ниския прилежащ 
терен и обща дължина L=26.36 м.л. по границата на УПИ XXIII-1274 с УПИ X-1290 
и по част от границата на УПИ XXIII-1274 с УПИ XXI-1257, кв.75 по плана на 
гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.1274 по КККР на гр.Сандански/, 
разположени изцяло в УПИ XXIII-1274 

№64 21.06.2019 г. кв.88 УПИ II – 1738 Сандански 

Промяна предназначението и вътрешно преустройство на офис с идентификатор 
65334.300.1738.1.7 и офис с идентификатор 65334.300.1738.1.8 на кота + 3.35 м. в 
жилища: ап.А_О2 и ап.А_О3 в сграда със смесено предназначение с 
идентификатор 65334.300.1738.1 – източна  част /разрешение за ползване №ДК-
07-34/03.08.2006 год./ в УПИ II – 1738 /имот с идентификатор 65334.300.1738 по 

КККР на гр.Сандански/, кв.88 по плана на гр.Сандански - Оттеглено със 
заповед №42/04.07.2019г 

№65 21.06.2019 г. кв.50 УПИ I с.Катунци 
Базова станция BLG 0041.A001 „Katunci“ с честотен обхват 900 - 2100 MHz на „А1 
България“ ЕАД в УПИ I, кв.50 по плана на с.Катунци, община Сандански 



№66 21.06.2019 г. кв.7 УПИ ХІV-18 с.Спатово 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на жилищна сграда /Удостоверение за търпим строеж №АБ-02-
26/19.04.2019 год./  и на прилежащия терен в УПИ ХІV-18, кв.7 по плана на 
с.Спатово, община Сандански и присъеденителен кабел НН с трасе: през УПИ 
ХІV-18, кв.7 по плана на с.Спатово, община Сандански и улица с о.т.4 – о.т.9 
/публична общинска собственост/ до ново ГЕТ на съществуващ Сбс с обща 
дължина 21.00 м.л 

№67 21.06.2019 г. кв.60 УПИ ІІІ Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на склад с идентификатор 
65334.300.1323.2 по КККР на гр.Сандански в стоматологичен кабинет в УПИ ІІІ, 
кв.60 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1323 по КККР на 
гр.Сандански 

№68 21.06.2019 г. кв.77 УПИ ХХV Сандански 
Жилищна сграда – втори етап: блок Б – пристрояване и надстрояване в УПИ ХХV, 
кв.77 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1622 по КККР на 
гр.Сандански 

№69 26.06.2019 г. кв.171а УПИ II-2960 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на магазини за промишлени стоки 
№3 и №4 на кота +3.50 м. в „Шивашки цех” в сграда с идентификатор 
65334.301.2960.1 по КККР на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация №37/16.10.2017 год./ в УПИ ІІ-2960, кв.171а по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2960 по КККР на гр.Сандански 

№70 27.06.2019 г. м.Кънлийца УПИ 034018 с.Дамяница 

Бензиностанция и газстанция с 2 /два/ броя колонки за дизелово гориво /едната, 
от които съществуваща – Разрешение за ползване №ДК-07-ЮЗР-38/10.04.2012 
год., издадено от ДНСК/, 1 /един/ брой LPG колонка и сграда за търговия 
(обслужваща сграда), предназначена за търговска дейност: продажба на горива, 
консумативи и аксесоари за МПС, промишлени стоки и пакетирани хранителни 
стоки в УПИ 034018, местност „Кънлийца”, землище на с.Дамяница, община 
Сандански, имот с идентификатор 20105.34.18 по КККР на с.Дамяница, община 
Сандански 

№71 01.07.2019 г. м.Винце ПИ 56174.29.63 с.Петрово 
Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция в 
поземлен имот с идентификатор 56174.29.63 по КККР на с.Петрово, местност 
„Винце”, землище на с.Петрово, община Сандански 



№72 04.07.2019 г. м.Горни острак ПИ 20910.18.1 с.Зорница 
Монтаж на водоплътна изгребна яма в поземлен имот №018001, местност „Горни 
острак”, землище на с.Зорница, община Сандански, имот с идентификатор 
20910.18.1 по КККР на с.Зорница, община Сандански 

№73 08.07.2019 г. кв.96 УПИ XIV Сандански 

Промяна предназначението на мазета и гараж на партерен етаж в офиси и 
помощни помещения към тях в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1897.2 
по КККР на гр.Сандански /удостоверение №АБ-02-32/23.04.2019 год. за търпим 
строеж/ в УПИ XIV – северна част, кв.96 по плана на гр.Сандански 

№74 08.07.2019 г. кв.59 УПИ V–1301 Сандански 

Надстрояване с два етажа, реконструкция и пристрояване на запад на 
съществуваща жилищна сграда в УПИ V–1301 /имот с идентификатор 
65334.300.1301 по КККР на гр.Сандански/, кв.59 по плана на гр.Сандански и плътна 
ограда с височина h≤2.20 м. по северната, западната и южната граници на УПИ V–
1301 /имот с идентификатор 65334.300.1301 по КККР на гр.Сандански/, кв.59 по 
плана на гр.Сандански, изпълнена изцяло в УПИ V–1301 /имот с идентификатор 
65334.300.1301 по КККР на гр.Сандански/, кв.59 по плана на гр.Сандански 

№75 12.07.2019 г. м.Кръсто ПИ 20910.10.5 с.Зорница 
Къща за гости и басейн с обем до 100 м3 в поземлен имот №010005, местност 
„Кръсто”, землище на с.Зорница, община Сандански, имот с идентификатор 
20910.10.5 по КККР на с.Зорница, община Сандански 

№76 12.07.2019 г. кв.9 УПИ ІІІ Сандански 
Жилищна сграда с гаражи в УПИ ІІІ, кв.9 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.321 по КККР на гр.Сандански 

№77 18.07.2019 г. кв.75 ПИ 65334.300.1242 Сандански 

Внедряване на мерки за осигуряване на достъпна среда на хора в неравностойно 
положение в обществени сгради с идентификатори 65334.300.1242.1 (Културен 
дом) и 65334.300.1242.2 (Градска библиотека) и пространството около тях в имот с 
идентификатор 65334.300.1242 по КККР на гр.Сандански, кв.75 по плана на 
гр.Сандански – Изграждане на външни алеи за осигуряване на достъп на лица в 
неравностойно положение, изцяло в имот с идентификатор 65334.300.1242 по 
КККР на гр.Сандански; Изграждане на пристройка за асансьор към сграда с 
идентификатор 65334.300.1242.2 по КККР на гр.Сандански и вътрешни 
преустройства на сгради с идентификатори 65334.300.1242.1 и 65334.300.1242.2 
по КККР на гр.Сандански 



№78 23.07.2019 г. м.Склавски път ПИ 57176.28.26 с.Поленица 
Еднофамилна жилищна сграда вв поземлен имот с идентификатор 57176.28.26 по 
КККР на с.Поленица, община Сандански, местност „Склавски път”, землище на 
с.Поленица, община Сандански 

№79 14.08.2019 г. кв.23 УПИ V-2916 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки, 
находящ се в Обществено обслужваща сграда с магазини, снек-бар и офиси 
/Удостоверение за въвеждане в експлоатация №21/14.04.2010 год./ с 
идентификатор 65334.301.6375.1 по КККР на гр.Сандански в „Предприятие за 
производство на разфасовки и месни заготовки от свинско месо, едри преживни 
животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ)” и едноетажна пристройка на 
северозапад към него 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 - Оттеглено 
със заповед №58/05.09.2019г 

№80 16.08.2019 г. кв.14 УПИ ХІІ-183 с.Лиляново 
Допълващо застрояване – гараж и склад в УПИ ХІІ-183, кв.14 по плана на 
с.Лиляново, община Сандански, подземно спрямо съседния УПИ ХV-184, кв.14 по 
плана на с.Лиляново, община Сандански 

№81 20.08.2019 г. м.Падарката ПИ 77565.121.31 с.Хърсово 

Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на селскостопанска 
сграда с идентификатор 77565.121.31.1 в местност „Падарката” по КККР на 
землището на с.Хърсово, община Сандански /Удостоверение №АБ-03-
47/06.10.2011 год. за търпим строеж/ във Винарска изба със столова и стаи за 
персонал в имот с идентификатор 77565.121.31 в местност „Падарката” по КККР на 
землището на с.Хърсово, община Сандански /УПИ VІІ-В по парцеларен план на 
Стопански двор на с.Хърсово/ 

№82 20.08.2019 г. кв.43 УПИ II с.Склаве 
Допълващо застрояване – магазин за промишлени, хранителни и нехранителни 
пакетирани стоки в УПИ II, кв.43 по плана на с.Склаве, община Сандански 

№83 21.08.2019 г. м.Пръчковец УПИ 003014б с.Поленица 

Външно кабелно електрозахранване НН на “Жилищна сграда” в УПИ 003014б 
/поземлен имот с идентификатор 57176.3.50 по КККР на с.Поленица/, местността 
„Пръчковец“, землище на с.Поленица, община Сандански /Разрешение за строеж 
№57/10.04.2017 год./ с трасе на въздушен кабел НН през ПИ №187 и ПИ с 
идентификатор 57176.888.9901 по КККР на с.Поленица /номер по предходен план 
000134/ - публична общинска собственост, от съществуващ стълб №6 на клон „А“ 
от ТП „Поленица - 1“ до ТЕ.1 на нов стълб, с обща дължина L=105.00 м.л 

№84 22.08.2019 г. с.Струма ПИ 69938.700.7 с.Струма 
Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 69938.700.7 по 
КККР на с.Струма, община Сандански 



№85 22.08.2019 г. кв.33А УПИ VI - 420 с.Джигурово Жилищна сграда в УПИ VI - 420, кв.33А по плана на с.Джигурово 

№86 29.08.2019 г. кв.15 УПИ XIII - 152 с.Джигурово Жилищна сграда в УПИ XIII - 152, кв.15 по плана на с.Джигурово 

№87 02.09.2019 г. кв.7 УПИ ХV-18 с.Спатово 
Селскостопанска постройка с размери 4.85/3.60м. в УПИ ХV-18, кв.7 по плана на 
с.Спатово, община Сандански 

№88 10.09.2019 г. кв.11 ІV-113 с.Дебрене 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с 
дължина L=40.00 м.л. по северната граница на УПИ ІV-113 с УПИ III-112, кв.11 по 
плана на с.Дебрене, община Сандански и ажурна ограда с дължина L=14.00 м.л., с 
обща височина до 2.20 м. и плътна част до 0.60м. по източната – улична 
регулационна линия на УПИ ІV-113, кв.11 по плана на с.Дебрене, община 
Сандански, разположени изцяло в УПИ ІV-113, кв.11 по плана на с.Дебрене, 
община Сандански 

№89 10.09.2019 г. м.Нишан Таши 
65334.226.782А 
65334.226.782Б 

гр.Сандански 

Кабел 20 кV, БМКТП 20/0.4 кVА – 63 кVА, кабели НН – 0.4 кV и ГЕТ /Главно 
електромерно табло/ – външно електро захранване на „Жилищна сграда с 
идентификатор 65334.226.777.1 по КККР на гр.Сандански“ /Разрешение за строеж 
№115/21.10.2014 год./ в УПИ 65334.226.782А, м. „Чинар Куши“, землище на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.226.777 по КККР на гр.Сандански и 
„Жилищна сграда с идентификатор 65334.226.778.1 по КККР на гр.Сандански“ 
/Разрешение за строеж №106/08.08.2016 год./ в УПИ 65334.226.782Б, м.„Чинар 
Куши“, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.226.778 по КККР на 
гр.Сандански с местонахождение:  
• БМКТП 20/0.4 кVА – 63 кVА в УПИ 65334.226.782Б, м. „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.226.778 по КККР на гр.Сандански; 
•  Кабел 20 кV с трасе от съществуващ ЖР стълб /МТП 4-ти км/ от ВЕЛ 20 кV „Лиляново“, находящ се в 
имот с идентификатор 65334.102.151 по КККР на гр.Сандански /път  IV клас – BLG2234 гр.Сандански-
с.Лиляново - м.Попина Лъка/, през имот с идентификатор 65334.102.151 по КККР на гр.Сандански /път  
IV клас – BLG2234 гр.Сандански-с.Лиляново - м.Попина Лъка/ до БМКТП 20/0.4 кVА – 63 кVА в имот с 
идентификатор 65334.226.778 по КККР на гр.Сандански /УПИ 65334.226.782Б/, м. „Чинар Куши”, 
землище на гр.Сандански с обща дължина L1=862.44 м.л.; 
•  Кабели НН – 0.4 кV с трасе от ТНН на БМКТП 20/0.4 кVА – 63 кVА в УПИ 65334.226.782Б, м. „Чинар 
Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.226.778 по КККР на гр.Сандански, през 
имот с идентификатор 65334.226.778 по КККР на гр.Сандански, през имот с идентификатор 
65334.102.151 по КККР на гр.Сандански /път  IV клас – BLG2234 гр.Сандански-с.Лиляново - м.Попина 
Лъка/ до ГЕТ, находящо се в имот с идентификатор 65334.102.151 по КККР на гр.Сандански /път  IV 
клас – BLG2234 гр.Сандански-с.Лиляново - м.Попина Лъка/ с обща дължина L2=6.68 м.л.; 
• ГЕТ /Главно електромерно табло/ в имот с идентификатор 65334.102.151 по КККР на гр.Сандански 
/път  IV клас – BLG2234 гр.Сандански-с.Лиляново - м.Попина Лъка/ на имотната граница пред имот с 
идентификатор 65334.226.778 по КККР на гр.Сандански /УПИ 65334.226.782Б/, м. „Чинар Куши”, 
землище на гр.Сандански 



№90 11.09.2019 г. м.Крушите 20910.26.11 с.Зорница 
Селскостопански постройки за съхранение на земеделска продукция и инвентар в 
поземлен имот с идентификатор /ПИ/ 20910.26.11, м.“Крушите“ по КККР на 
землището на с.Зорница, община Сандански 

№91 13.09.2019 г. 
ул.Христо 

Ботев о.т.36-
о.т.64 

65334.300.3773 Сандански 
Изграждане на паркоместа по ул. „Христо Ботев” между осови точки о.т.36 – о.т.64 
по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.3773 по КККР на 
гр.Сандански 

№92 18.09.2019 г. м.Нишан Таши VI – 65334.95.89 Сандански 
Подземно допълващо застрояване – склад в УПИ VI – 65334.95.89 /поземлен имот 
с идентификатори 65334.95.94 по КККР на гр.Сандански/, местността „Нишан 
Таши“, землище на гр.Сандански 

№93 18.09.2019 г. кв.75  ХХVІ-1276 Сандански 
Жилищна сграда с магазини – тип 1 в УПИ ХХVІ-1276, кв.75 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1276 по КККР на гр.Сандански 

№94 18.09.2019 г. кв.75  ХХVІ-1276 Сандански 
Жилищна сграда с дентален център – тип 2 в УПИ ХХVІ-1276, кв.75 по плана на 
гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1276 по КККР на гр.Сандански 

№95 18.09.2019 г. кв.152 II Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на гараж с идентификатор 
65334.301.5577.6 по КККР на гр.Сандански /РС №122/17.09.1982 год./ в магазин за 
продажба на пакетирани хранителни стоки, цигари и бутилирани алкохолни и 
безалкохолни напитки в УПИ II /имот с идентификатор 65334.301.1577 по КККР на 
гр.Сандански/, кв.152 по плана на гр.Сандански 

№96 18.09.2019 г. м.Чинар Куши 65334.102.618 Сандански 

БКТП 1х800 кVА, 20/0.4кV в поземлен имот с идентификатор 65334.102.618 по КККР на гр.Сандански в 
местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, Кабелна линия 20 кV с обща дължина L1=96.73 м.л. 
и Кабелна линия НН с обща дължина L2=135.16 м.л. – външно ел.захранване на обекти: „Жилищна 
сграда с гаражи – блок А” в УПИ 000570, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.102.570 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №85/31.03.2008 год./; 
„Жилищна сграда „Мария” и жилищна сграда „Камелия”” в поземлен имот с идентификатор 
65334.102.618 по КККР на гр.Сандански в местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански 
/Разрешение за строеж №126/25.10.2018 год./; „Ресторант с банкетна зала, пицария и детски кът” в 
УПИ 65334.150.3Б, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.150.37 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №73/23.05.2018 год./ 
Трасе на Кабел 20 кV: през имоти с идентификатори: 65334.102.151 (път ІV клас на община Сандански, 
BLG2234/BLG1231/Сандански – Лиляново – Попина лъка) и 65334.102.618 по КККР на гр.Сандански, 
местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански; 
Трасе на Кабел НН: през имоти с идентификатор: 65334.102.151 (път ІV клас на община Сандански, 
BLG2234/BLG1231/Сандански – Лиляново – Попина лъка), 65334.102.570 (УПИ 000570, местност „Чинар 
Куши”, землище на гр.Сандански), 65334.102.618 и 65334.150.37 (УПИ 65334.150.3Б, местност „Чинар 
Куши”, землище на гр.Сандански) по КККР на гр.Сандански, местност „Чинар Куши”, землище на 
гр.Сандански 

№97 20.09.2019 г. м.Соколовец 65334.170.38 Сандански 
Автосервиз и паркинг в ПИ с идентификатор 65334.170.38 по КККР на 
гр.Сандански, м. „Соколовец“, землище на гр.Сандански 



№98 30.09.2019 г. кв.128 III-300.2980 Сандански 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с 
дължина L=28.00 м.л. по част от регулационните линии на УПИ III-300.2980 с УПИ 
ІV-300.3301 и УПИ VII-300.2981 в кв.128 по плана на гр.Сандански, разположени 
изцяло в УПИ III-300.2980, кв.128 по плана на гр.Сандански 

№99 01.10.2019 г. кв.77 VІІА-1383 Сандански 
Многофамилна жилищна сграда в УПИ VІІА-1383, кв.77 по плана на гр.Сандански, 
имот с идентификатор 65334.300.3816 по КККР на гр.Сандански 

№100 01.10.2019 г. м.Фусковица  20780.41.37 с.Джигурово 
Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар в поземлен имот с идентификатор 20780.41.37 по КККР на с.Джигурово, 
местност „Фусковица”, землище на с.Джигурово, община Сандански 

№101 07.10.2019 г. м.Тарль Чешме 66785.62.36 с.Склаве 

Сградно водопроводно отклонение с трасе: през имот – път IV клас – BLJ1236 /I-1, 
Сандански - Кулата/ - Ново Делчево – Склаве – Ласкарево – Любовка /имоти  с 
идентификатори 66785.31.190 и 66785.60.190 по КККР на с.Склаве/ - общинска 
собственост и имот с идентификатор 66785.62.36 по КККР на с.Склаве – частна 
собственост, за захранване на обект: „Селскостопанска постройка за съхранение 
на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещения за 
обитаване“ в поземлен имот №062036, местност „Тарль чешме“, землище на 
с.Склаве, община Сандански, имот с идентификатор 66785.62.36 по КККР на 
с.Склаве, община Сандански 

№102 08.10.2019 г. кв.3 II – 204 Сандански 

Промяна преназначението на едноетажна сграда – склад /удостоверение №АБ-02-
07/11.05.2009 год. за търпим строеж/ в лятна кухня в УПИ II – 204, поземлен имот с 
идентификатор 65334.300.204 по КККР на гр.Сандански, кв.3 по плана на 
гр.Сандански 

№103 08.10.2019 г. м.Боруна  65334.113.1 Сандански 
Склад за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 65334.113.1 по 
КККР на гр.Сандански, местност „Боруна”, землище на гр.Сандански 

№104 08.10.2019 г. м.Хано 65334.159.4 Сандански 
Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.159.4 по КККР на 
гр.Сандански, местност „Хано”, землище на гр.Сандански, община Сандански 

№105 10.10.2019 г. кв.100 XXIV – 2231 Сандански 

Нова жилищна сграда в УПИ XXIV – 2231, кв.100 по плана на гр.Сандански, 
поземлен имот с идентификатор 65334.300.2231 по КККР на гр.Сандански, етапно 
както следва: Първи етап – гаражен етаж, първи и втори жилищни етажи,  до кота 
+ 5.60 м. с временен покрив; Втори етап – използваемо подпокривно пространство 
с ателиета и покрив, от кота + 5.60 м. до кота + 9.70 м. 



№106 14.10.2019 г. м.Кънлийца  I-035021 с.Дамяница 

Преустройство и промяна предназначението на складова база с магазин за 
селскостопанска техника и препарати за растителна защита и работилница 
/разрешение за ползване №СТ-12-132/27.02.2006 год. на ДНСК–София/ в цех за 
производство и съхранение на храна за пчели и магазин за селскостопанска 
техника в УПИ I-035021, м.„Кънлийца“, землище на с.Дамяница, имот с 
идентификатор 20105.35.21 по КККР на с.Дамяница, община Сандански - 

Оттеглено със заповед №74/30.10.2019г 

№107 22.10.2019 г. кв.15 Х-115 с.Хотово 
Допълващо застрояване - селскостопанска постройка в УПИ Х-115, кв.15, по плана 
на с.Хотово, община Сандански - КПИИ 

№108 22.10.2019 г. кв.15 ХI-115 с.Хотово 
Допълващо застрояване - селскостопанска постройка в УПИ ХI-115, кв.15, по 
плана на с.Хотово, община Сандански - КПИИ 

№109 22.10.2019 г. кв.15 ХII-115 с.Хотово 
Допълващо застрояване - селскостопанска постройка в УПИ ХII-115, кв.15, по 
плана на с.Хотово, община Сандански - КПИИ 

№110 22.10.2019 г. кв.15  ХIII-115 с.Хотово 
Допълващо застрояване - селскостопанска постройка в УПИ ХIII-115, кв.15, по 
плана на с.Хотово, община Сандански - КПИИ 

№111 25.10.2019 г. м.Попин Дол 52370.9.14 с.Ново Ходжово 
Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52370.9.14 по КККР на с.Ново 
Ходжово, община Сандански в местност „Попин дол”, землище на с.Ново Ходжово, 
община Сандански 

№112 29.10.2019 г. кв.14 ХХІV с.Петрово 

МТП 1х160 кVа, 20/0.4 кV в УПИ ХХІV, кв.14 по плана на с.Петрово, община 
Сандански, Кабелна линия 20 кV с дължина L=123.80 м.л. и монтаж на ГЕТ – 
външно електро захранване на „Склад за съхранение на плодове и фотоволтаична 
инсталация до 30 кW, монтирана на покрива” в УПИ ХХІV, кв.14 по плана на 
с.Петрово, община Сандански  

№113 01.11.2019 г. кв.14 XV-184 с.Лиляново 
Преустройство, реконструкция, пристройка и промяна предназначението на 
жилищна сграда в къща за гости в УПИ XV-184, кв.14 по плана на с.Лиляново,  
община Сандански 

№114 01.11.2019 г. кв.28  ІІ-767 Сандански 

Подпорна стена за укрепване на терена в УПИ ІІ-767, кв.28 по плана на 
гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ ІІ-767, кв.28 по плана на гр.Сандански, 
имот с идентификатор 65334.300.767 по КККР на гр.Сандански, на основание 
Заповед №УТИ-238/15.11.2018 год. на Кмета на община Сандански 



№115 04.11.2019 г. с.Левуново 
43243.59.12 
43243.49.92 

с.Левуново 

Оптична свързаност на Базова Станция №2040 РСТ Петрич на „Теленор 
България” ЕАД на територията на община Петрич/ Разрешение за ползване на 
строеж №СТ-05-359/27.03.2017 год., издадено от ДНСК/ с трасе на територията на 
община Сандански: от съществуваща шахта на „ВЕСТИТЕЛ БГ”АД /Разрешение за 
ползване на строеж №СТ-12-512/19.07.2006 год., издадено от ДНСК/, намираща се 
на границата на сервитута на АМ Струма през поземлени имоти с идентификатори 
43243.59.12 /полски път/ и 43243.49.92 /полски път/  по КККР на с.Левуново, 
община Сандански до землищната граница на с.Левуново, община Сандански със 
с.Ново Кономлади, община Петрич 

№116 05.11.2019 г. кв.9 пл.№173 с.Лебница 
Стопанска постройка със селскостопанско предназначение с размери 6.00/10.00м. 
в поземлен имот пл.№173, кв.9, по плана на с.Лебница,  община Сандански 

№117 07.11.2019 г. кв.23 V-2916 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки с 
идентификатор 65334.301.6375.1.1 по КККР на гр.Сандански, находящ се в 
Обществено обслужваща сграда с магазини, снек-бар и офиси /Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация №21/14.04.2010 год./ в „Предприятие за производство 
на разфасовки и месни заготовки от свинско месо, едри преживни животни (ЕПЖ) 
и дребни преживни животни (ДПЖ)” и едноетажна пристройка на северозапад към 
него 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 КПИИ 

№118 08.11.2019 г. кв.12 VI-110 с.Джигурово 
Допълващо застрояване – стопанска постройка със селскостопанско 
предназначение в УПИ VI-110, кв.12, по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№119 08.11.2019 г. кв.12 XVI-110 с.Джигурово 
Допълващо застрояване – стопански постройки със селскостопанско 
предназначение – два броя в УПИ XVI-110, кв.12, по плана на с.Джигурово, 
община Сандански 

№120 08.11.2019 г. кв.12 V-110 с.Джигурово 
Допълващо застрояване – стопанска постройка със селскостопанско 
предназначение в УПИ V-110, кв.12, по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№121 19.11.2019 г. м.Кънлийца ПИ 20105.33.8 с.Дамяница 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с обща инсталирана 
мощност до 1 МW, монтирана върху покрива на Хипермаркет „ТЕХНОПОЛИС“, 
/Разрешение за ползване №ДК-07-26/28.03.2005 год./ в м.“Кънлийца“, в имот с 
идентификатор 20105.33.8 по КККР на с.Дамяница, община Сандански 

№122 19.11.2019 г. м.Тремошница ПИ 56839.102.103 с.Плоски 
Шахтов кладенец в поземлен имот с идентификатор 56839.102.103 по КККР на 
с.Плоски, община Сандански в местност „Тремошница”, землище на с.Плоски, 
община Сандански 



№123 19.11.2019 г. кв.19  ІV-92 с.Лозеница Жилищна сграда в УПИ ІV-92, кв.19 по плана на с.Лозеница, община Сандански 

№124 25.11.2019 г. м.Под Кръста ПИ 20910.3.4 с.Зорница 
Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ 20910.3.4, м.„Под кръста“ по 
КККР на землището на с.Зорница, община Сандански 

№125 26.11.2019 г. кв.115 ХІ - 1968 Сандански 

Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с 
дължина L=30.00 м.л. по регулационната граница на УПИ ХІ-1968 с УПИ ХІІ-1977, 
кв.115 по плана на гр.Сандански, изцяло разположена в УПИ ХІ-1968, кв.115 по 
плана на гр.Сандански 

№126 26.11.2019 г. кв.128 IV-3301 Сандански 
Допълващо застрояване – магазини за промишлени стоки и кафе - аперитив в УПИ 
IV-3301, кв.128 по плана на гр.Сандански, ПИ с идентификатор 65334.300.3301 по 
КККР на гр.Сандански 

№127 04.12.2019 г. кв.130А ІІІ-1059 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на партерен етаж на кота ±0.00 м. от 
Комплекс за търговско и делово обслужване (магазини и офиси) /Разрешение за 
ползване №ДК-07-6/27.01.2005 год., изменено със заповед №ДК-07-133/28.12.2009 
год. на ДНСК/ – сграда с идентификатор 65334.301.1059.1 по КККР на 
гр.Сандански  в „Офис, игрална зала за хазартни игри и склад” в УПИ ІІІ-1059, 
кв.130А по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.1059 по КККР 
на гр.Сандански 

№128 04.12.2019 г. м.Друма ПИ 57176.64.109 с.Поленица 
Автомивка и снек - бар в ПИ 57176.64.109, стопански двор „Мацкова градина“, 
м.“Друма“, землище на с.Поленица, община Сандански 

№129 05.12.2019 г. м.Чинар Куши 65334.102.570 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на офис А_О1 /обект с 
идентификатор 65334.102.570.3.56 по КККР на гр.Сандански/ с площ от 42.44 м2 в 
магазин за промишлени стоки А_М1 с площ от 42.44 м2, разположен на кота ±0.00 
м. в „Жилищна сграда с гаражи – блок А“, с идентификатор 65334.102.570.3 по 
КККР на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в експлоатация 
№60/10.12.2018 год./ в УПИ 000570, м. „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, 
имот с идентификатор 65334.102.570 по КККР на гр.Сандански 

№130 05.12.2019 г. кв.88  II – 1738 Сандански 

Промяна предназначението и вътрешно преустройство на офис с идентификатор 
65334.300.1738.1.7 и офис с идентификатор 65334.300.1738.1.8 на кота + 3.35 м. в 
жилища: ап.А_О2 и ап.А_О3 в сграда със смесено предназначение с 
идентификатор 65334.300.1738.1 – източна  част /разрешение за ползване №ДК-
07-34/03.08.2006 год./ в УПИ II – 1738 /имот с идентификатор 65334.300.1738 по 
КККР на гр.Сандански/, кв.88 по плана на гр.Сандански 



№131 09.12.2019 г. м.Синаница 43565.59.3 с.Лешница 

Автосервиз за тежкотоварни автомобили в поземлен имот с идентификатор 
43565.59.3 и подпорна стена с плътна част с височина h≤2.20 м спрямо по-ниския 
прилежащ терен и прогледна част с височина h=1.50 м по южната граница на 
поземлен имот с идентификатор 43565.59.3 с поземлен имот с идентификатор 
43565.59.4, разположена изцяло в имот 43565.59.3, м.„Синаница“ по КККР на 
землището на с.Лешница, община Сандански 

№132 09.12.2019 г. кв.168 65334.301.2835 Сандански 

Промяна предназначението на ПРУ и зимници в складове – 5 броя, разположени 
на кота -2.40 м. (сутерен–мазе) от жилищна сграда с идентификатор 
65334.301.2835.27 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж 
№167/21.07.1988 год./, бл.14, вход „Б”, кв.168 по плана на гр.Сандански в имот с 
идентификатор 65334.301.2835 по КККР на гр.Сандански 

№133 10.12.2019 г. кв.39  ІV-911 Сандански 
Жилищна сграда със заведение за бързо обслужване в УПИ ІV-911, кв.39 по плана 
на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.911 по КККР на гр.Сандански 

№134 11.12.2019 г. м.Валога 
ХХV-055025, 

055026 
с.Поленица 

Пристройка за стълба и надстройка на „Цех за производство на дърводелски 
изделия” с идентификатор 57176.55.26.2 по КККР на с.Поленица /Удостоверение 
за въвеждане в експлоатация №5/22.02.2016 год./ и допълващо застрояване – 
едноетажна работилница към „Дърводелски цех за преработка на дървен 
материал със склад за съхранение на фасонирани материали” с идентификатор 
57176.55.26.1 по КККР на с.Поленица /Разрешение за строеж №35/29.02.2016 год./ 
в УПИ ХХV-055025, 055026, местност „Валога”, землище на с.Поленица, община 
Сандански, имот с идентификатор 57176.55.26 по КККР на с.Поленица, община 
Сандански 

№135 16.12.2019 г. кв.154 XI-1539 Сандански 

Преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 
№65334.301.5125.1.2 по КККР на гр. Сандански за обособяване на три броя 
магазини за промишлени стоки, както следва: магазин М1, магазин М2 и магазин 
М3, разположени на кота ±0.00 /партер/ в „Жилищна сграда с магазин за 
промишлени стоки“ с идентификатор 65334.301.5125.1 по КККР на гр.Сандански 
/Удостоверение за въвеждане в експлоатация №59/19.08.2008 год./ в УПИ XI-1539, 
кв.154 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.5125 по КККР 
на гр.Сандански 

 


