
РС ДАТА КВ; М ПАРЦЕЛ Нас.място

№1 04.01.2021 г. ул.„Славянка“ 65334.301.6343 Сандански

№2 04.01.2021 г.
ул.„Кръстьо 

Хаджииванов“
65334.301.2619 Сандански

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

№4 05.01.2021 г. кв.31 УПИ ХVІІІ-279 с.Склаве

№5 06.01.2021 г. м.Нишан Таши
УПИ 094009 

65334.94.9
Сандански

№6 07.01.2021 г. м.Сухо поле

УПИ 

65334.202.130 Б 

65334.202.142

Сандански

№7 15.01.2021 г. м.Тъпан ПИ 35362.187.20 с.Калиманци

№8 18.01.2021 г. м.Кръсто УПИ ІІ-20910.9.12 с.Зорница

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

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

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

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

Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в УПИ ХVІІІ-279, кв.3 по 

плана на с.Склаве, община Сандански

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2021 год. 
ОБЕКТ

Реконструкция на водопровод на ул.„Славянка“, имот с идентификатор 65334.301.6343 по 

КККР на гр.Сандански, община 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

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



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

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

№11 26.01.2021 г. кв.2 УПИ ІІ с.Лозеница

№12 28.01.2021 г. м.Хойната
ПИ 000111 

77565.66.111
с.Хърсово

№13 28.01.2021 г. м.Синаница
УПИ 059027 

43565.59.27
с.Лешница

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

№15 02.02.2021 г. м.Соколовец ПИ 65334.202.42 Сандански

№16 15.02.2021 г.
канализация и 

водопровод
гр.Сандански Сандански

№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

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

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

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

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ, кв.2 по плана на с.Лозеница, община Сандански

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

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/

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

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



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

№19 18.02.2021 г кв.35 УПИ VІІІ-419 с.Катунци

№20 22.02.2021 г бул.Европа
ПИ 65334.202.28 и 

65334.159.246
Сандански

№21 24.02.2021 г кв.104 УПИ VI - 2582   Сандански

№22 24.02.2021 г кв.14 УПИ XVIII - 96 с.Склаве

№23 26.02.2021 г

Катунци – Враня/ 

Катунци – 

Златолист

с.Катунци

№24 01.03.2021 г.
над гробищен 

парк
 65334.227.7 Сандански

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

№26 04.03.2021 г.
м.Мацкова 

градина
УПИ XXV с.Поленица

№27 08.03.2021 г. кв.2 УПИ Х-309 с.Хърсово

№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 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

Жилищна сграда в УПИ VІІІ-419, кв.35 по плана на с.Катунци, община 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

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

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII - 96, кв.14 по плана на с.Склаве, община 

Сандански

Реконструкция на общински път BLG 1255/ІІІ-198, Катунци – Враня/ Катунци – Златолист от 

км 0+000 до км.6+860, община 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/

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

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

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

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х-309, кв.2 по плана на с.Хърсово, община Сандански



№29 08.03.2021 г. кв.8  УПИ ХХ-24 с.Ласкарево

№30 09.03.2021 г. кв.5 УПИ IV - 24 с.Склаве

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

№32 10.03.2021 г. кв.6 УПИ ІІ-356 с.Ново Делчево

№33 10.03.2021 г. 65334.300.233 Сандански

№34 22.03.2021 г.

Междурек – 

Стамов чукар – 

Джамията

ДГС Катунци

с.Пирин 

с.Голешево 

с.Бельово

№35 22.03.2021 г. кв.76 УПИ ІІ 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 

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

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

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

Жилищна сграда в УПИ ІІ-356, кв.6 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-24, кв.8 по плана на с.Ласкарево, община 

Сандански

Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV - 24, кв.5 по плана на с.Склаве, община Сандански



№36 22.03.2021 г.
АПИ - път А-3, км 

412+800
65334.65.290 Сандански

№37 22.03.2021 г.
АПИ - път А-3, км 

420+100
20105.28.136 с.Дамяница

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

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

№40 24.03.2021 г. кв.28 УПИ VIII с.Поленица

№41 26.03.2021 г. кв.69 УПИ IV-1193, 911 Сандански

№42 29.03.2021 г. м.Нишан Таши

УПИ I – 

65334.90.25, 

65334.90.26      ПИ 

65334.90.27

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

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

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

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/

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

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

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



№43 29.03.2021 г. м.Нишан Таши ПИ 65334.90.29 Сандански

№44 30.03.2021 г. м.Бангеица ПИ 57176.42.19 с.Поленица

№45 30.03.2021 г. м.Ранковец 57176.37.3 с.Поленица

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

№47 05.04.2021 г. кв.27 УПИ VІІ-244 с.Джигурово

№48 05.04.2021 г. кв.11 УПИ VI - 127 с.Вълково

№49 06.04.2021 г. кв.7 УПИ VІІІ-13 с.Хотово

№50 07.04.2021 г. м.Нишан Таши
УПИ 094009      

ПИ 65334.94.9
Сандански

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

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

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

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

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

Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 57176.42.19, м. „Бангеица“ по КККР на с.Поленица, 

община Сандански

Жилищна сграда в имот с идентификатор 57176.37.3 в местност „Ранковец” по КККР на 

с.Поленица, община Сандански

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

Жилищни сгради 3 /три/ броя – А, Б и В в УПИ VІІ-244, кв.27 по плана на с.Джигурово, 

община Сандански

Жилищна сграда в УПИ VI - 127, кв.11 по плана на с.Вълково, община Сандански


