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№ 

на у-ние 

Вх.№ на 

искането 

Строеж Местонахожде- 

ние 

Лице, упражняващо СН 

№1 

06.01.2020г. 

94-С-2771 

23.12.2019г. 

Жилищна сграда с магазин УПИ ХІ-836, кв. 25, 

(65334.300.836),  гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански 

арх.В.Терзиева, 

№ РК-0595 от 12.04.2016г. 
№2 

06.01.2020г. 

94-С-2776 

23.12.2019г. 

94-С-19 

06.01.2020г. 

Преустройство и промяна 

предназначението на част от 

авторемонтна работилница в контролно-

технически пункт за периодични 

технически прегледи на автомобили 

УПИ І-036001, м.“Банята“, с.Левуново „ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, 

арх.В.Терзиева 

№  РК-0595 от 12.04.2016г. 

№3 

06.01.2020г. 

94-С-2 

02.01.2020г. 

Ловен дом, площадкови ВиК мрежи и 

сградно канализационно отклонение 
УПИ ІІ-65334.102.294, 65334.102.295 и   

ПИ 65334.102.151,  

м.“Чинар куши“, гр.Сандански 

“АРСИ - ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански 

инж.И.Аргиров 

№  РК-0233 от 05.06.2019г. 
№4 

10.01.2020г. 

94-С-24 

06.01.2020г. 

Тръбен кладенец ПИ52307.9.14, 

„Попин дол“,  

с. Ново Ходжово 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  инж. Я. 

Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№5 

10.01.2020г. 

94-С-29 

07.01.2020г. 

Магазин за продажба на пакетирани 

хранителни стоки, цигари,  

бутилирани алкохолни и безалкохолни 

напитки 

УПИ ІІ, кв.152 (65334.301.1577), 

гр.Сандански, 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  инж. Я. 

Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№6 

23.01.2020г. 

94-С-140 

20.01.2020г. 

Оптичен кабел от съществуваща кабелна 

шахта в път ІІІ-108 „І-1-Петрич” и  

улици на с.Дамяница 

ПИ № 000010, землище на 

с.Левуново, общ.Сандански; ПИ № 

000193, ПИ 055012, ПИ № 061004, 

ПИ № 000189, ПИ № 000183, ПИ 

№ 000220, землище на с.Дамяница, 

общ.Сандански; улици на 

с.Дамяница, община Сандански; 

ПИ № 000111, ПИ № 000116, ПИ 

№ 061001, ПИ № 000150, землище 

на с.Дамяница, общ.Сандански; ПИ 

№ 000276, землище на с.Лешница, 

общ.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански,  

инж. Я.Ангелов,  

№ ЛК – 000502 от 

11.05.2006г. 
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№7 

03.02.2020г. 

94-С-244 

30.01.2020г. 

Офис, игрална зала за хазартни игри и 

склад – 

преустройство и промяна 

предназначението на партерен етаж  на 

кота ±0.00м от  

Комплекс за търговско и делово 

обслужване - магазини и офиси  

(сграда с идентификатор 

65334.301.1059.1) 

УПИ ІІІ, кв.130А (65334.301.1059), 

гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  инж. Я. 

Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 

№8 

10.02.2020г. 

94-С-286 

04.02.2020г. 

Ремонтна работилница за собствени 

нужди към цех за хартиени кутии –  

Блок А и Блок ВІ“ - ПЪРВИ ЕТАП от 

строеж:  

“Пристройка, преустройство и промяна 

предназначението на съществуващи 

сгради №3 (43243.20.25.3)и №4 

(43243.20.25.4) и пристройка, 

преустройство и промяна 

предназначението на съществуващи 

сгради №8 (43243.20.25.8) и № 10 

(43243.20.25.10) в цех за хартиени кутии 

с ремонтна работилница за собствени 

нужди – Блок А, Блок B, Блок С и Блок 

D 

УПИ І-000201, 000204, м.“Киселица“ 

(ПИ 43243.20.25), с.Левуново, 

общ.Сандански 

 

№9 

11.02.2020г. 

94-С-321 

06.02.2020г. 

Жилищна сграда с магазини и  

подземно допълващо застрояване за 

мазета – източно петно 

УПИ ХVІІ-1648, кв.137 

(65334.301.1650),  гр.Сандански 

“ФИНЕС - Г” ЕООД, 

гр.Благоевград, инж.Михаил 

Новоселски 

№ РК-0018 от  

28.02.2018г. 
№10 

11.02.2020г. 

94-С-287 

04.02.2020г. 

Жилищна сграда – южна –  

пристройка и надстройка на 

съществуваща жилищна сграда 

УПИ VІІІ, кв.25 (65334.300.839), 

гр.Сандански 

“ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” 

ЕООД, гр.Благоевград, 

инж.Д. Шапшалов,  

№ РК-0254 

от 15.07.2019г. 
№11 

11.02.2020г. 

94-С-324 

07.02.2020г. 

Еднофамилна жилищна сграда УПИ 006070, м.“Мечкарката“ 

(43699.6.70), с.Лиляново 
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№12 

17.02.2020г. 

94-С-350 

10.02.2020г. 

Пристройка и надстройка на 

съществуваща жилищна сграда –  

западна половина 

УПИ ХХІ2265, кв.101 

65334.300.2265), гр.Сандански 

 

№13 

17.02.2020г. 

94-С-396 

14.02.2020г. 

Жилищна сграда с магазин, школа за 

езиково обучение и гаражи 
УПИ ІV-917, кв.27 (65334.300.918), 

гр.Сандански 

“АРСИ - ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански 

инж.И.Аргиров 

№  РК-0233 от 05.06.2019г. 
№14 

25.02.2020г. 

94-С-448 

21.02.2020г. 

Жилищна сграда УПИ VІІ24, кв.5, с.Склаве  

№15 

25.02.2020г. 

94-С-450 

21.02.2020г. 

Предприятие за производство на 

разфасовки и месни заготовки от 

свинско месо, едри преживни животни и 

дребни преживни животни и едноетажна 

пристройка към него – преустройство и 

промяна предназначението на магазин за 

хранителни стоки 

УПИ V2916,  кв.23, ж.к.“Изток“ 

(65334.301.6375), гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  инж. Я. 

Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 

№16 

28.02.2020г. 

94-С-517 

28.02.2020г. 

Селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и 

инвентар,  

в това число и помещение за обитаване 

ПИ 77565.67.17, м.“Тиклите“, 

с.Хърсово 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  инж. Я. 

Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№17 

09.03.2020г. 

94-С-591 

06.03.2020г. 

Жилищна сграда с допълващо 

застрояване – гараж и складове 
УПИ ІІ, кв.48  

(65334.300.642), гр.Сандански 

 

№18 

09.03.2020г. 

94-С-527 

02.03.2020г. 

Тръбен кладенец с помпена станция УПИ ІV705, кв.71,  с.Катунци, “СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,   инж. 

Я. Ангелов 

№ РК-0741 от 14.09.2017г. 
№19 

10.03.2020г. 

94-С-542 

04.03.2020г. 

ВТОРИ ЕТАП: Магазини за 

промишлени стоки и жилища в сграда 1-

северна 

Упи 051004а, М.“Целипут“, 

с.Поленица 

 

№20 

16.03.2020г. 

94-С-595 

09.03.2020г. 

Пристройка към хладилен склад УПИ ХVа, м.“Валога“, с.Поленица “ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева,  

№ РК-0595 от 12.04.2016г. 
№21 

20.03.2020г. 

94-С-671 

19.03.2020г. 

Авторемонтна работилница УПИ 083004, м.“Габеро“, 

гр.Сандански 
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№22 

13.04.2020г. 

94-С-736 

09.04.2020г. 

Вътрешно преустройство на апартамент 

11 (65334.300.1330.1.40) на кота +8.40м 

за обособяване на складово помещение и  

преустройство на апартамент 16 

(65334.300.1330.1.45) за обособяване на 

две самостоятелни жилища 

УПИ ХІІ2894,2895, кв.40 

(65334.300.1330), гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741от 

14.09.2017г. 

№23 

15.04.2020г. 

94-С-768 

15.04.2020г. 

Пристройка и надстройка на жилищна 

сграда 
УПИ ХІ216, кв.14, с.Дамяница  

№24 

21.04.2020г. 

94-С-770 

15.04.2020г. 

Жилищна сграда УПИ ІVз-2265,  

м. „Склавски път“  

(57176.29.32), с.Поленица 

 

№25 

30.04.2020г. 

94-С-819 

28.04.2020г. 

Еднофамилна жилищна сграда № 2 УПИ 134017, м.“Смилово“, 

(65334.134.17), 

гр.Сандански 

 

№26 

30.04.2020г. 

94-С-820 

28.04.2020г. 

Еднофамилна жилищна сграда №3 УПИ 134017, м.“Смилово“, 

(65334.134.17), 

гр.Сандански 

 

№27 

14.05.2020г. 

94-С-903 

12.05.2020г. 

Селскостопански постройки за 

съхранение на земеделска продукция и 

инвентар 

ПИ 20910.26.11, м.“Крушите“, 

с.Зорница, общ.Сандански   

“АРСИ - ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански 

инж.И.Аргиров 

№  РК-0233 от 05.06.2019г. 
№28 

05.06.2020г. 

94-С-1072 

01.06.2020г. 

Подпорни стени ПС1 и ПС2  

с височина до 3.20м спрямо по-ниския 

прилежащ терен и дължина 26.36м 

УПИ ХХІІІ1274, кв.75 

(65334.300.839),  гр.Сандански, 

разположени по границата на УПИ 

ХХІІІ1274 с УПИ Х1290  и по част от 

границата на УПИ ХХІІІ1274 с УПИ 

ХХІ1257, кв.75, гр.Сандански 

“ЕКСПРЕС КОНСУЛТ” 

ЕООД, гр.Благоевград, 

инж.Д. Шапшалов, 

 № РК-0254 

от 15.07.2019г. 

№29 

09.06.2020г. 

94-С-1136 

05.06.2020г. 

Учебен корпус по практика за 

професията „Изпълнител на термални 

процедури“ – преустройство и промяна 

предназначението на самостоятелен 

обект 

 с идентификатор 65334.300.3031.1.19 с 

предназначение „За обществено 

хранене“ 

УПИ ІІІ, кв.102 (65334.300.3031), 

гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, 

гр.Радомир –  

инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г.    
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ПЪРВИ ЕТАП: „Рецепция, коридор, 

антре, сервизен възел – 2 броя, котелно, 

тангетови вани, парна баня, сервизен 

възел – 2 броя, съблекалня жени, 

съблекалня мъже, джакузи,  

сауна със сервизен възел, масажно и два 

коридора“ 

№30 

10.06.2020г. 

94-С-1138 

05.06.2020г. 

Ателие с фитнес – 

допълващо застрояване 
УПИ ІІІ416, кв.43,  с.Джигурово  

№31 

15.06.2020г. 

94-С-1168 

10.06.2020г. 

Къща за гости и снек-бар ПИ 030001,  

м. „Бърдарката  

(ПИ 43565.30.1),  с.Лешница,  

 

№32 

15.06.2020г. 

94-С-1168 

10.06.2020г. 

Еднофамилна жилищна сграда УПИ 095012, м. „Нишан таши“   

(ПИ 65334.95.12), гр.Сандански 

 

№33 

22.06.2020г. 

94-С-1265 

19.06.2020г. 

Магазин за нехранителни, хранителни и 

пакетирани хранителни стоки – 

вътрешно преустройство на банков офис 

УПИ І-2214, кв.107, (ПИ 

65334.300.2214) гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева,  

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 
№34 

01.07.2020г. 

94-С-1330 

30.06.2020г. 

Снек – бар за 10 (десет) посетители и 

стаи за гости 4 (четири) броя 
УПИ 092001, м.“Корията“, 

с.Кърланово 

 

№35 

01.06.2020г. 

94-С-1328 

30.06.2020г. 

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 

УПИ І1014, кв.59 (65334.300.1014), 

гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741 от 

14.09.2017г. 

№36 

03.07.2020г. 

94-С-1342 

01.07.2020г. 

Хотел с 40 легла, СПА, фитнес и снек - 

бар“ 

(65334.94.39.1) 

ВТОРИ ЕТАП: „Хотел с 40 легла, 

фитнес и снек – бар 

ПИ 000039, м.“Нишан таши“ 

(65334.94.39) гр.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741 от 

14.09.2017г. 
№37 

15.07.220г. 

94-С-848 

04.05.2020г. 

Склад за съхранение на плодове и  

фотоволтаична инсталация до 30kW, 

монтирана на покрива 

УПИ ХХІV, кв.14, с.Петрово „Финес – Г“ ЕООД, 

гр.Благоевград, инж.Михаил 

Новоселски  

№  РК-0018 от 28.02.2018 
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№38 

10.08.2020г. 

94-С-158 

/29.07.2020г. 

Преустройство на магазин за 

промишлени стоки  

за обособяване на три броя магазини за 

промишлени стоки  

УПИ ХІ-1539, кв.154 

(65334.301.5125), гр.Сандански 

“ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева, 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 

№39 

10.08.2020г. 

94-С-1623 

03.08.2020г. 

Външно кабелно електрозахранване НН 

и монтаж на 2 броя ГЕТ (ГЕТ-1 и ГЕТ-2)  

за захранване на УПИ ХІІІ-2904, кв.40 

(ПИ 65334.300.2904), гр.Сандански 

от ТП „Оранжерии“ в ПИ 

65334.300.3219 през  

ПИ 65334.300.3734 и  

ПИ 65334.300.3219 до ГЕТ-1 и 

ГЕТ-2, монтирани на имотната 

граница на УПИ ХІІІ-2904, кв.40 (ПИ 

65334.300.2904) гр.Сандански 

„НИПРО-КОНТРОЛ“ ООД, 

гр.Благоевград инж.Михаил 

Новоселски 

№ РК-0474 от 07.04.2020г. 

№40 

10.08.2020г. 

94-С-1642 

06.08.2020г. 

Първи етап: “Жилищна сграда 

„Камелия“  

(обект с идентификатор 65334.102.618.1)  

от строеж: „Жилищна сграда „Мария“ и 

жилищна сграда „Камелия“ 

ПИ 65334.102.618, м. „Чинар 

куши“,   гр.Сандански 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 

№41 

10.08.2020г. 

94-С-1601 

30.07.2020г. 

Електронна съобщителна мрежа от 

с.Катунци, през с.Враня и с.Хърсово, 

общ.Сандански 

до границата със с.Кромидово, 

общ.Петрич 

шахта в с.Катунци -  в ляво на път 

ІІІ-198 при км. 48+230 през улици в 

с.Катунци; в сервитута на път ІІІ-

198 (ПИ 36693.0.107), с.Катунци в 

посока с.Враня; в сервитута на път 

ІІІ-198 (ПИ 12200.0.126), с.Враня; 

през улици в с.Враня; в сервитута 

на път ІV клас на Община 

Сандански – BLG2258 (ПИ 

12200.0.151), с.Враня в посока 

с.Хърсово; в сервитута на път ІV 

клас на Община Сандански – 

BLG2258 (ПИ 77565.0.300),  

с.Хърсово; през улици в с.Хърсово; 

в сервитута на път ІV клас на 

Община Сандански – BLG1150 (ПИ 

77565.0.300),  с.Хърсово до 

землищната граница на с.Хърсово, 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 
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общ.Сандански със с.Кромидово, 

общ.Петрич 
№42 

25.08.2020г. 

94-С-1759 

24.08.2020г. 

Жилищна сграда с басейн до 100м3 ПИ 010004, м.“Кръсто“ 

(20910.10.4), с.Зорница, 

общ.Сандански 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741 от 

14.09.2017г. 
№43 

25.08.2020г. 

94-С-1764 

21.08.2020г. 

Подпорна стена с височина до 2.50м и 

дължина 15.00м по уличната 

регулационна линия на улица с о.т. 34 – 

48 и тротоарна плоча пред УПИ ІІ-103, 

кв.13 по плана на с.Лешница 

на улица с о.т. 34 – 48 и тротоарна 

плоча пред УПИ ІІ-103, кв.13 по 

плана на с.Лешница 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, 

гр.Радомир - инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№44 

04.09.2020г. 

94-С-1874 

04.09.2020г. 

Апартаментен хотел с магазини за 

промишлени стоки, офиси и снек-бар 
УПИ ХІІІ-2904, кв.40 

(65334.300.2904), гр.Сандански 

“АРСИ - ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански 

инж.И.Аргиров 

№  РК-0233 от 05.06.2019г. 
№45 

04.09.2020г. 

94-С-1824 

28.08.2020г. 

ВТОРИ ЕТАП: “Основно обновяване, 

реконструкция и надстройка  

на съществуваща жилищна сграда“ 

УПИ ХІІІ-1344, кв.78 

(65334.300.1344), гр.Сандански 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 
№46 

15.09.2020г. 

94-С-1880 

08.09.2020г. 

Жилищна сграда УПИ ІІІ389, кв.4,  с.Ново Делчево “СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741 от 

14.09.2017г. 
№47 

29.09.2020г. 

94-С-2023 

24.09.2020г. 

Жилищна сграда с кафе (обект с 

идентификатор 65334.134.50.1) 

и гараж (обект с идентификатор 

65334.134.50.2) 

УПИ І-134012, м.“Смилово“ 

(65334.134.50), гр.Сандански 

 

№48 

29.09.2020г. 

94-С-2024 

24.09.2020г. 

Допълващо застрояване – склад 

 (65334.134.50.3) 
УПИ І-134012, м.“Смилово“ 

(65334.134.50), гр.Сандански 

 

№49 

29.09.2020г. 

94-С-2044 

25.09.2020г. 

Аптека – 

преустройство и промяна 

предназначението на магазин Б в 

жилищна сграда с магазини 

УПИ ХХХІ1360, кв.76, гр.Сандански “СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741 от 

14.09.2017г. 
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№50 

07.10.2020г. 

94-С-2125 

05.10.2020г. 

Външно кабелно електрозахранване НН  

за УПИ ІІ-2775, кв.120 (ПИ 

65334.300.2774), гр.Сандански 

от ТП „Общежитие“ в ПИ 

65334.300.2767 през ПИ 

65334.300.2767 и ПИ 

65334.300.3703 до ТЕ.1 на имотната 

граница на  

УПИ ІІ-2775, кв.120 

(ПИ65334.300.2774), гр.Сандански 

„НИПРО-КОНТРОЛ“ ООД, 

гр.Благоевград 

инж.М.Новоселски 

№ РК-0474 от 07.04.2020г. 

№51 

28.10.2020г. 

94-С-2275 

21.10.2020г. 

Вътрешно преустройство и промяна 

предназначението на магазин и склад в 

жилище 

УПИ Х-1291, кв.137 

(65334.301.5145), гр.Сандански 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 
№52 

28.10.2020г. 

94-С-2311 

26.10.2020г. 

Преустройство на тавански помещения  

(североизточно таванско помещение с 

тераса към него, северозападно таванско 

помещение с тераса към него, източна 

сушилня и северно антре)  

в жилище (обект с идентификатор 

65334.300.131.1.9) 

УПИ V-131,  кв.4 (65334.300.131), 

гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, 

гр.Радомир - инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№53 

28.10.2020г. 

94-С-2317 

27.10.2020г. 

Преустройство и промяна 

предназначението на гаражи  

с идентификатори 65334.300.3156.82, 

65334.300.3156.83, 65334.300.3156.84 и 

65334.300.3156.85  

в магазин за пакетирани хранителни 

стоки и напитки със склад 

УПИ І-3156, кв.120 (65334.300.3156), 

гр.Сандански 

АРСИ - ИНВЕСТ” ЕООД, 

гр.Сандански 

инж.И.Аргиров 

№  РК-0233 от 05.06.2019г. 

№54 

02.11.2020г. 

94-С-2307 

26.10.2020г. 

Магазин и складове за промишлени 

стоки, жилища и гаражи 
УПИ 051020А, м.“Целипут“ 

(57176.51.29), с.Поленица 

“СИЯ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр.Сандански,  

инж.Я.Ангелов 

№ РК-0741 от 

14.09.2017г. 
№55 

05.11.2020г. 

94-С-2345 

29.10.2020г. 

Автосервиз УПИ ХХІ3000, кв.132 

(65334.301.3000), гр.Сандански 

 

№56 

17.11.2020г. 

94-С-2457 

12.11.2020г. 

Допълващо застрояване - гараж ПИ 65334.302.6021, ж.к.“Спартак“, 

гр.Сандански 

 

№57 

18.11.2020г. 

94-С-2482 

16.11.2020г. 

Реконструкция на таван за жилище 

(обект с идентификатор 

65334.300.1872.1.5) 

УПИ ХV-1872, кв.110 

(65334.300.1872), гр.Сандански 
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  и ателиета – 2 броя в подпокривното 

пространство“ 

 (обекти с идентификатори 

65334.300.1872.1.9 и 

65334.300.1872.1.10) 

№58 

23.11.2020г. 

94-С-2494 

19.11.2020г. 

Плувен басейн, ограда с плътна част до 

0.60м и ажурна до 2.20м на границата на 

УПИ ХХ-268,269,270А с УПИ ХVІІ-162 и 

УПИ ХVІ-271 и плътна ограда с Н=2.20м 

на границата на УПИ ХХ-268,269,270А с 

УПИ ХVІІ-161, кв.15 по плана на 

с.Поленица 

УПИ ХХ-268,269,270А, кв. 15, 

с.Поленица 

 

№59 

08.12.2020г. 

94-С-2594 

07.12.2020г. 

Подпорна стена с височина до 2.50м и 

дължина 12.30м по уличната 

регулационна линия на улица с о.т. 1033 

– о.т. 1031 (ПИ 65334.94.41), 

гр.Сандански 

по уличната регулационна линия на 

улица с о.т. 1033 – о.т. 1031  

(ПИ 65334.94.41), гр.Сандански 

“ЙОКИ-2007” ЕООД, 

гр.Радомир - инж. Г.Стоев 

№ РК-0053 от 15.08.2018г. 

№60 

08.12.2020г. 

94-С-2505)1) 

07.12.2020г. 

Жилищна сграда и гараж УПИ VІ-65334.95.89, м.“Нишан таши“ 

(65334.95.94), гр.Сандански 

„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 
№61 

10.12.2020г. 

94-С-2527/1/ 

08.12.2020г. 

Пристройка към съществуваща жилищна 

сграда 

УПИ VІІІ191, кв.7, с.Дамяница  

№62 

15.12.2020г. 

94-С-2648 

10.12.2020г. 

Магазин за промишлени и пакетирани 

хранителни стоки, офис и склад 

УПИ 040011, м.“Друма“  

(ПИ  43565.40.11), с.Поленица 
„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 
№63 

18.12.2020г. 

94-С-2677 

16.12.2020г. 

Сграда с два апартамента УПИ V, кв.21а, гр.Сандански  

№64 

18.12.2020г. 

94-С-2564(1) 

08.12.2020г. 

Жилищна сграда с гаражи и магазини 

ПЪРВИ ЕТАП: „Кота ±0.00м, кота 

+3.20м, кота + 6.00м и  

временен покрив на кота +8.80м 

УПИ Х-2077, кв.118 (65334.300.2077), 

гр.Сандански 
„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 

№65 

18.12.2020г. 

94-С-2564(1) 

08.12.2020г. 

Допълващо застрояване - склад УПИ Х-2077, кв.118 (65334.300.2077), 

гр.Сандански 
„ТЕРА КОНСУЛТ” ЕООД, 

гр.Сандански, арх.В.Терзиева 

№ РК – 0595 от 12.04.2016г. 


