
 

 

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2020 год. 

РС ДАТА КВ; М ПАРЦЕЛ Нас.място ОБЕКТ 

№1 06.01.2020 г. кв.15 УПИ XI-59 
с.Ново 

Делчево 
Допълващо застрояване – гараж в УПИ XI – 59, кв.15 по плана на с.Ново Делчево, 
община Сандански 

№2 06.01.2020 г. м.Сухо поле 
УПИ III-

65334.202.67 
Сандански 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30kW, върху покрива на 
административна сграда с идентификатор 65334.202.132.1 по КККР на гр.Сандански 
в УПИ III-65334.202.67, м."Сухо поле", Промишлена зона на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.202.132 по КККР на гр.Сандански 

№3 06.01.2020 г. кв.111 XX /стар ХVІ/ Сандански 

Промяна предназначението на югоизточно мазе в ателие за творческа дейност в 
жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1929.1 по КККР на гр.Сандански 
/Разрешение за строеж №9/04.03.1966 год./ в УПИ XX, кв.111 по плана 
гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.1929 по КККР на гр.Сандански/ 

№4 21.01.2020 г. кв.4 УПИ III-389 
с.Ново 

Делчево 
Жилищна сграда в УПИ III-389, кв.4 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански 

№5 22.01.2020 г. кв.6 УПИ ХІІІ-96 с.Лиляново 

Плътна ограда с височина до 2.20 м. спрямо по-ниският прилежащ терен, с 
дължина L=63.19м.л. по регулационната граница на УПИ ХІІІ-96 с УПИ XVI-97 и УПИ 
ХІІ-97, кв.6 по плана на с.Лиляново, община Сандански и подпорна стена с 
височина до 2.50 м. над нивото на прилежащия в основата и терен, с дължина 
L=25.00м.л. по регулационната граница на УПИ ХІІІ-96 с УПИ ІV-94, кв.6 по плана на 
с.Лиляново, община Сандански, всички разположени изцяло в УПИ ХІІІ-96, кв.6 по 
плана на с.Лиляново, община Сандански, строеж V категория  

№6 22.01.2020 г. кв.22 УПИ XIа-196 
с.Ново 

Делчево 
Жилищна сграда в УПИ XIа-196, кв.22 по плана на с.Ново Делчево, община 
Сандански 

№7 23.01.2020 г. м.Сингировец ПИ 57176.10.3 с.Поленица 

Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар в поземлен имот с идентификатор 57176.10.3 по КККР на с.Поленица, 
местност „Сингировец”, землище на с.Поленица, община Сандански, строеж V 
категория  



№8 27.01.2020 г. кв.17 УПИ V-70 с.Лешница 
Надстройка на жилищна сграда /Удостоверение за търпим строеж изх.№АБ-02-
80/15.11.2019 год./ в УПИ V-70, кв.17 по плана на с.Лешница, община Сандански 

№9 03.02.2020 г. кв.71 УПИ IV-705 с.Катунци 
Тръбен кладенец с помпена станция в УПИ IV-705, кв.71 по плана на с.Катунци, 
община Сандански 

№10 03.02.2020 г. м.Сухо поле 
УПИ 

65334.202.130В  
65334.202.143 

Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда с 
идентификатор 65334.202.143.1 по КККР на гр.Сандански в "Цех за производство на 
абразивни инструменти" в УПИ 65334.202.130В, м."Сухо поле", Промишлена зона 
на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.202.143 по КККР на гр.Сандански 

№11 14.02.2020 г. 
м.Нишан 

Таши 
УПИ II-095032 Сандански 

Допълващо застрояване –складови помещения в УПИ II-095032, м."Нишан Таши", 
землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.38 по КККР на 
гр.Сандански 

№12 14.02.2020 г. кв.18 УПИ VІ-351 
с.Ново 

Делчево 
Жилищна сграда с гараж в УПИ VI-351, кв.18, по плана на с.Ново Делчево, община 
Сандански 

№13 18.02.2020 г. кв.40 
УПИ XII-

2894.2895 
Сандански 

Вътрешно преустройство на апартамент 11 /65334.300.1330.1.40/ на кота +8.46м. за 
обособяване на складово помещение  и преустройство на апартамент 16 
/65334.300.1330.1.45/ на кота +11.26 м. за обособяване на две самостоятелни 
жилища, както следва: апартамент 16А и апартамент 16Б с общо коридор към тях в 
Сграда със смесено предназначение - жилищна и смесена част - секция С3-С4 
/Разрешение за ползване №СТ-05-1521/27.10.2014 год./ в УПИ XII-2894.2895, кв.40 
по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1330 по КККР на 
гр.Сандански 

№14 24.02.2020 г. кв.134 
УПИ VІ 

65334.301.2336 
Сандански 

Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки в УПИ VI, кв.134 по плана на град 
Сандански /имот с идентификатор 65334.301.2336 по КККР на град Сандански/ 

№15 25.02.2020 г. м.Ушите 65334.109.18 Сандански 
Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.109.18 по КККР на 
гр.Сандански в местност “Ушите“ землище на гр.Сандански 

№16 25.02.2020 г. м.Чинар Куши 
УПИ XI-

65334.150.11, 
65334.150.20 

Сандански 

Жилищна сграда със СПА център, площадкови ВиК мрежи, външно осветление и 
газопроводно отклонение в УПИ XI-65334.150.11, 65334.150.20, м."Чинар Куши", 
землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.150.24 по КККР на 
гр.Сандански 



№17 25.02.2020 г. м.Сухо поле 
УПИ III-

65334.202.67 
Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на административна сграда с 
идентификатор 65334.202.132.1 по КККР на гр.Сандански в "Хотел, бистро, 
административни помещения за търговска цел" в УПИ III-65334.202.67, месност 
"Сухо поле", Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.202.132 по КККР на гр.Сандански 

№18 25.02.2020 г. м.Смилово 65334.245.3 Сандански 
Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.245.3 по КККР на 
гр.Сандански, местност “Смилово“ землище на гр.Сандански, община Сандански 

№19 26.02.2020 г. кв.40 УПИ XIV Сандански 

Водопровод за минерална вода за захранване на "Апартаментен хотел, магазини, 
СПА-център, ресторант, кафе-сладкарница и басейн" /Разрешение за строеж 
№44/21.02.2008 год./ в УПИ III-2849а,2849б, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.3200 по КККР на гр.Сандански, инсткалиране на помпа в 
"Помпена станция с резервоар за минерална вода" /Разрешение за ползване №СТ-
05-1803/16.12.2016 год./ в УПИ XIV, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот  с 
идентификатор 65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански и кабел НН - външно 
ел.захранване на същата: Трасе на водопровода: от помпена станция с резервоар 
за минерална вода в УПИ XIV, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот  с 
идентификатор 65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански през имоти с 
идентификатори по КККР на гр.Сандански:65334.300.3286 /УПИ XIV, кв.40 по плана 
на гр.Сандански/, 65334.300.3208 /Обществен парк, градина/, 65334.300.3210 
/Обществен парк-градина/ и 65334.300.3200 /УПИ III-2894а,2894б, кв.40 по плана на 
гр.Сандански/. Новоинсталирана помпа: в помпена станция с резервоар за 
минерална вода в УПИ XIV, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански. Трасе на кабел НН: от помпена станция с 
резервоар за минерална вода в  УПИ XIV, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот с 
идентификатор 65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански, изцяло в същия 
урегулиран поземлен имот до съществуващо ГЕТ, монтирано на имотната граница, 
от външната страна на оградата на УПИ XIV, кв.40 по плана на гр.Сандански. 

№20 26.02.2020 г. кв.120 УПИ II-2775 Сандански 

Външно кабелно електрозахранване НН за "Жилищна сграда с магазини и гаражи - 
секция В - втори етап" /Разрешение  за строеж №48/25.02.2008 год. и заповед 
№25/26.06.2013 год./ в УПИ II-2775, кв.120 по плана на гр.Сандански, имот с 
иднетификатор 65334.300.2774 по КККР на гр.Сандански с трасе от ТП 
"Общежитие" в имот с идентификатор 65334.300.2767 по КККР на гр.Сандански 
през имоти общинска собственост с идентификатори по КККР на гр.Сандански, 
както следва: 65334.300.2767 /за комплекно застрояване/ и 65334.300.3703 
/ул."Борис Сарафов"/ до ТЕ.1 на имотната граница пред УПИ II-2775, кв.120 по 
плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2774 по КККР на 
гр.Сандански  



№21 26.02.2020 г. ПИ 201 
УПИ 

69938.700.12 
с.Струма 

Двуетажна жилищна сграда УПИ 69938.700.12 /ПИ 201/ по плана на с.Струма, 
община Сандански 

№22 27.02.2020 г. кв.128 
имот с 

идентификатор 
65334.300.2973 

Сандански 
Улица за транспортен достъп с напречен профил 6.00м. в имот с идентификатор 
65334.300.2973 по КККР на гр.Сандански в кв.128 по плана на гр.Сандански 

№23 09.03.2020 г. кв.7 УПИ XV-18 с.Спатово 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на селскостопанска постройка  /Разрешение за строеж №87/02.09.2019 
год./  и на прилежащия терен в УПИ ХV-18, кв.7 по плана на с.Спатово, община 
Сандански и присъединителен кабел НН с трасе: през УПИ ХV-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 8.00 м.л 

№24 10.03.2020 г. с.Кърланово УПИ 45 с.Кърланово 
Плътна ограда с височина Н≤2.20 м. спрямо по-ниския прилежащ терен и дължина 
L=12.35 м.л. по границата на УПИ 45 с ПИ 46 и ПИ 47 по плана на с.Кърланово, 
община Сандански, разположена изцяло в УПИ 45 

№25 13.03.2020 г. м.Сухо поле 
УПИ III-

65334.202.67 
Сандански 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 150 kWp върху покрива на 
административна сграда с идентификатор 65334.202.132.2 по КККР на гр.Сандански 
в УПИ III-65334.202.67, местност „Сухо поле“, Промишлена зона на гр.Сандански, 
имот с идентификатор 65334.202.132 по КККР на гр.Сандански 

№26 19.03.2020 г. м.Площен 
 имот с 

идентификатор 
87446.48.6 

с.Яново 

Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция за глас и/или 
данни на „БТК” ЕАД №SO 1735 „Petrovo” /Разрешение за ползване изх.№СТ-12-
977/23.09.2008 год./ и нова приемо-предавателна станция на „А1 България” ЕАД 
BLG0314.A00 „Yanovo” в имот с идентификатор 87446.48.6 по КККР на с.Яново, 
община Сандански в местност „Площен”, землище на с.Яново, община Сандански 

№27 19.03.2020 г. кв.15 УПИ Х-115 с.Хотово 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на съществуваща сграда /Разрешение за строеж №107/22.10.2019 год./  и 
на прилежащия терен в УПИ Х-115, кв.15 по плана на с.Хотово, община Сандански 

№28 19.03.2020 г. кв.15 УПИ ХI-115 с.Хотово 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на съществуваща сграда /Разрешение за строеж №108/22.10.2019 год./  и 
на прилежащия терен в УПИ ХI-115, кв.15 по плана на с.Хотово, община Сандански 



№29 19.03.2020 г. кв.15 УПИ ХII-115 с.Хотово 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на съществуваща сграда /Разрешение за строеж №109/22.10.2019 год./  и 
на прилежащия терен в УПИ ХII-115, кв.15 по плана на с.Хотово, община Сандански 

№30 19.03.2020 г. кв.15 УПИ ХIII-115 с.Хотово 

Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на съществуваща сграда /Разрешение за строеж №110/22.10.2019 год./  и 
на прилежащия терен в УПИ ХIII-115, кв.15 по плана на с.Хотово, община 
Сандански 

№31 20.03.2020 г. кв.40 
УПИ ХІІІ-2904 

65334.300.2904 
Сандански 

Сградно канализационно отклонение за „Апартаментен хотел с магазини за 
промишлени стоки и офиси” /Разрешение за строеж №126/28.08.2015 год./ в УПИ 
ХІІІ-2904, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2904 по 
КККР на гр.Сандански с трасе от съществуващ градски канализационен колектор в 
имот с идентификатор 65334.300.3213, през имоти с идентификатор, както следва: 
65334.300.3213 /алея/, 65334.300.3217 /обществен селищен парк, градина/ и 
65334.300.3219 /обществен селищен парк, градина/ – публична общинска 
собственост и през имот 65334.300.2904 /УПИ ХІІІ-2904, кв.40/ по КККР на 
гр.Сандански 

№32 24.03.2020 г. м.Суракево 

до имоти 
77565.28.14 

77565.33.468 
11168.39.21 

с.Хърсово 

Обслужващи пътища за транспортен достъп до имоти с идентификатори 
77565.28.14 /местност „Суракево”/ и 77565.33.468 /местност „Бели брег”/ по КККР на 
с.Хърсово, община Сандански и до имот с идентификатор 11168.39.21 /местност 
„Суракево”/ по КККР на с.Виногради, община Сандански, подобект към Винарски 
комплекс „AYA WINE GALLERY”, както следва:Първи етап – От път ІV клас 
/с.Хърсово – с.Виногради/ на Община Сандански с идентификатор 77565.34.232 по 
КККР на с.Хърсово, община Сандански до имоти с идентификатори 77565.28.14 
/местност „Суракево”/ и 77565.33.468 /местност „Бели брег”/ по КККР на с.Хърсово, 
община Сандански с трасе през: имоти с идентификатори 77565.34.464, 
77565.34.25, 77565.34.26, 77565.34.27, 77565.29.24, 77565.29.107, 77565.34.22, 
77565.29.29, 77565.66.363, 77565.33.399, 77565.30.7, 77565.30.1, 77565.28.12, 
77565.33.468 и обслужваща алея в 77565.28.14 по КККР на с.Хърсово, община 
Сандански;Втори етап – От имот с идентификатор 77565.28.14 по КККР на 
с.Хърсово /местност „Суракево”/ до имот с идентификатор 11168.39.21 /местност 
„Суракево”/ по КККР на с.Виногради, община Сандански с трасе през: имоти с 
идентификатори 77565.28.5 и 77565.28.4 по КККР на с.Хърсово и през имоти с 
идентификатори 11168.39.368 и 11168.39.5 по КККР на с.Виногради, община 
Сандански 



№33 01.04.2020 г. кв.5 
УПИ I, жк."Изток" 
65334.301.3004 

Сандански 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради 
– сгради с идентификатори 65334.301.3004.1, 65334.301.3004.2 и 65334.301.3004.3 
по КККР на гр.Сандански в изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 – 2020” с местонахождение: имот с идентификатор 65334.301.3004 по КККР на 
гр.Сандански /УПИ І, кв.5, ж.к. „Изток” по плана на гр.Сандански/. 

№34 01.04.2020 г. кв.10 

жк."Спартак" 
65334.302.6221.1 
65334.302.6221.2 
65334.302.6221.3 

Сандански 

Въвеждане на мерки за енергийната ефективност за многофамилни жилищни 
сгради - сгради с идентификатори 65334.302.6221.1, 65334.302.6221.2 и 
65334.6221.3  по КККР на гр.Сандански“ в изпълнение на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020“, в имот с идентификатор 65334.6221 по КККР на 
гр.Сандански, /ПИ 2715, ПИ 2716 и ПИ 2717, кв.10 по плана на гр.Сандански/, с 
административен адрес: гр.Сандански, ж.к.”Спартак”, бл.6А, бл.6Б, бл.7А, бл.7Б  

№35 01.04.2020 г. кв.7 

жк."Спартак" 
65334.302.6051.1 
65334.302.6051.2 
65334.302.6051.3 

Сандански 

Въвеждане на мерки за енергийната ефективност за многофамилни жилищни 
сгради - сгради с идентификатори 65334.302.6051.1, 65334.302.6051.2 и 
65334.6051.3  по КККР на гр.Сандански“ в изпълнение на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020“, в имот с идентификатор 65334.6051 по КККР на 
гр.Сандански, /ПИ 2737 и ПИ 2738, кв.7 по плана на гр.Сандански/, с 
административен адрес: гр.Сандански, ж.к.”Спартак”, бл.18, вх.А, вх.Б и бл.17  

№36 01.04.2020 г. кв.106 
УПИ І-2561 

65334.300.2561.1 
Сандански 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради 
– сграда с идентификатор 65334.300.2561.1 по КККР на гр.Сандански в изпълнение 
на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” с местонахождение: имот 
с идентификатор 65334.300.2561 по КККР на гр.Сандански /УПИ І-2561, кв.106 по 
плана на гр.Сандански/ 

№37 02.04.2020 г. м.Зигвели 
ПИ 012004 
20910.12.4 

с.Зорница 
Къща за гости в поземлен имот №012004, местност „Зигвели”, землище на 
с.Зорница, община Сандански, имот с идентификатор 20910.12.4 по КККР на 
с.Зорница, община Сандански 

№38 02.04.2020 г. кв.61 УПИ І с.Катунци 

Промишлена газова инсталация за газифициране с компресиран природен газ 
(КПГ) на „Промишлена и административна база за производство на медицински 
изделия“ /Разрешение за ползване №СТ-05-953/07.08.2018 година на ДНСК – 
София/ и открит склад (нова бетонна площадка) за съхранение на бутилки с етилен 
оксид (ЕтО) в УПИ I, кв.61 по плана на с. Катунци, община Сандански  
 



№39 03.04.2020 г. кв.102 
УПИ III 

65334.300.3031.1 
Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с 
идентификатор 65334.300.3031.1.19 по КККР на гр.Сандански, с предназначение „За 
обществено хранене” в Учебен корпус по практика за професията „Изпълнител на 
термални процедури“ в сграда с идентификатор 65334.300.3031.1 по КККР на 
гр.Сандански в УПИ III, кв.102, по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.300.3031 по КККР на гр.Сандански 

№40 03.04.2020 г. м.Суракево 
в имоти 

77565.34.27 
77565.25.14 

с.Хърсово 

Тръбен кладенец, резервоар за питейно-битови и технологични нужди и резервоар 
за противопожарни нужди в имот с идентификатор 77565.34.27 по КККР на 
с.Хърсово, местност „Суракево”, землище на с.Хърсово, община Сандански, 
водопровод за питейно-битови и технологични нужди с дължина L1=74.20 м.л., 
водопровод за противопожарни нужди с дължина L2=74.72 м.л. за захранване на 
Винарски комплекс „AYA WINE GALLERY” /Разрешение за строеж №20/07.03.2019 
год./ в поземлен имот с идентификатор 77565.28.14 по КККР на с.Хърсово, община 
Сандански в местност „Суракево”, землище на с.Хърсово, община Сандански, 
водопровод за питейно-битови и технологични нужди за бъдещо инвестиционно 
развитие с дължина L3=172.27 м.л. и  кабелна мрежа НН с дължина L4=205.74 м.л. 
– външно ел.захранване на съоръженията в имот с идентификатор 77565.34.27 по 
КККР на с.Хърсово, местност „Суракево”, землище на с.Хърсово, община 
Сандански, 
Трасе на водопровод за питейно-битови и технологични нужди с дължина L1=74.20 
м.л.: от резервоар за питейно-битови и технологични нужди в имот с 
идентификатор 77565.34.27 по КККР на с.Хърсово през имоти с идентификатори 
77565.34.27, 77565.34.26, 77565.29.24, 77565.29.107 и 77565.28.14 по КККР на 
с.Хърсово, местност „Суракево”, землище на с.Хърсово, община Сандански; 
Трасе на водопровод за противопожарни нужди с дължина L2=74.72 м.л.: от 
резервоар за противопожарни нужди в имот с идентификатор 77565.34.27 по КККР 
на с.Хърсово през имоти с идентификатори 77565.34.27, 77565.34.26, 77565.29.24, 
77565.29.107 и 77565.28.14 по КККР на с.Хърсово, местност „Суракево”, землище на 
с.Хърсово, община Сандански; 
Трасе на водопровод за питейно-битови и технологични нужди за бъдещо 
инвестиционно развитие с дължина L3=172.27 м.л.: от резервоар за питейно-битови 
и технологични нужди в имот с идентификатор 77565.34.27 по КККР на с.Хърсово 
през имоти с идентификатори 77565.34.27, 77565.34.26, 77565.29.24, 77565.29.107 и 
77565.28.14 по КККР на с.Хърсово, местност „Суракево”, землище на с.Хърсово, 
община Сандански; 
Трасе на кабелна мрежа НН с дължина L4=205.74 м.л.: от кабелна шахта в имот с 
идентификатор 77565.28.14 по КККР на с.Хърсово, през имоти с идентификатори 
77565.28.14, 77565.29.107, 77565.29.24, 77565.34.26 и 77565.34.27 по КККР на 
с.Хърсово, община Сандански, местност „Суракево”, землище на с.Хърсово, 
община Сандански 



№41 10.04.2020 г. кв.12 УПИ V-110 с.Джигурово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на 
съществуваща сграда /разрешение за строеж №120/08.11.2019 год./ и прилежащия 
терен в УПИ V-110, кв.12 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№42 10.04.2020 г. кв.12 VI-110 с.Джигурово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на 
съществуваща сграда /разрешение за строеж №118/08.11.2019 год./ и прилежащия 
терен в УПИ VI-110, кв.12 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№43 10.04.2020 г. кв.12 XVII-110 с.Джигурово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на 
съществуваща сграда /разрешение за строеж №119/08.11.2019 год./ и прилежащия 
терен в УПИ XVII-110, кв.12 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№44 10.04.2020 г. кв.12 XVIII-110 с.Джигурово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на 
съществуваща сграда /разрешение за строеж №119/08.11.2019 год./ и прилежащия 
терен в УПИ XVIII-110, кв.12 по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№45 10.04.2020 г. кв.15 УПИ V-116 с.Хотово 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на 
жилищна сграда /удостоверение за търпимост на строеж №АБ-02-60/16.10.2019 
год./ и прилежащия терен в УПИ V-116, кв.15 по плана на с.Хотово, община 
Сандански и кабел НН от ГЕТ до РТ по улица с о.т.45 – о.т.46 и от РТ до инв.1 и 
инв.2 

№46 14.04.2020 г. м.Сухо поле ПИ 65334.148.5 Сандански 

МКТП 20/0.4 kV – 400 kVA, кабелна линия НН от ново МКТП до ГРТ /по разрешение 
за строеж №30/03.04.2019 год./ с дължина на кабелното трасе L=10.5 м. в ПИ 
65334.148.5, м. „Сухо поле“, землище на гр.Сандански и кабелни линии 20 kV от 
съществуваща шахта на съществуваща кабелна канална система през път IV клас 
– BLG1240 /I-1 Сандански – Кулата/ ж.п.Гара Сандански, имот с идентификатор 
65334.159.246 по КККР на гр.Сандански – общинска собственост с дължина на 
кабелното трасе L=15.12 м., от които 9.91 м. в ПИ 65334.159.246 и 5.21 м. в ПИ 
65334.148.5 – външно електро захранване на крайпътен ресторант „Хепи“ 
/разрешение за строеж №30/03.04.2019 год./ в ПИ 65334.148.5, м. „Сухо поле“, 
землище на гр.Сандански 



№47 24.04.2020 г. кв.40 УПИ XIІІ-2904 Сандански 

Външно кабелно електрозахранване НН на „Апартаментен хотел с магазини за 
промишлени стоки и офиси” /Разрешение за строеж №126/28.08.2015 год. и 
заповед №12/03.05.2016 год./ в УПИ XIІІ-2904, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот 
с идентификатор 65334.300.2904 по КККР на гр.Сандански с трасе от ТП 
„Оранжерии” в имот с идентификатор 65334.300.3219 по КККР на гр.Сандански през 
имоти общинска собственост с идентификатори по КККР на гр.Сандански, както 
следва: 65334.300.3734 /ул.„Христо Смирненски”/ и 65334.300.3219 /територии, 
зелени площи, широко обществено ползване / до ГЕТ-1 и ГЕТ-2 на имотната 
граница пред УПИ XIІІ-2904, кв.40 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 
65334.300.2904 по КККР на гр.Сандански 

№48 27.04.2020 г. кв.170 65334.301.2105 Сандански 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - 
фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана 
върху покрива на промишлена сграда с идентификатор 65334.301.2105.1 по КККР 
на гр.Сандански /Удостоверение за търпим строеж №АБ-02-40/01.08.2012 год./ в 
кв.170, поземлен имот с идентификатор 65334.301.2105 по КККР на гр.Сандански 

№49 27.04.2020 г. кв.40 УПИ IV-391 с.Джигурово Жилищна сграда в УПИ IV-391, кв.40, по плана на с.Джигурово, община Сандански 

№50 27.04.2020 г. 
м.Четвърти 
километър 

ПИ 125003 
57176.125.3 

с.Поленица 
Жилищна сграда в имот 125003 /поземлен имот с идентификатор 57176.125.3/, 
местност “Четвърти километър“, землище на с.Поленица, община Сандански 

№51 27.04.2020 г. м.Ушите 

УПИ I–
65334.67.2, 

65334.67.4 /ПИ 
65334.67.19/ 

Сандански 

Площадка за измиване на автомобили в УПИ I–65334.67.2, 65334.67.4 /ПИ 
65334.67.19 по КККР на гр.Сандански/, местност „Ушите“, землище на гр.Сандански 
и подпорна стена с H≤4.50 м. и L=94.00 м.л. по североизточната и северозападната 
граница на УПИ I–65334.67.2, 65334.67.4 /ПИ 65334.67.19 по КККР на гр.Сандански/, 
местност „Ушите“, землище на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ I–
65334.67.2, 65334.67.4 /ПИ 65334.67.19 по КККР на гр.Сандански/ 

№52 27.04.2020 г. м.Ушите  ПИ 65334.67.3 Сандански 

Площадка за измиване на автомобили в ПИ 65334.67.3, местност „Ушите“ по КККР 
на землището на гр.Сандански и подпорна стена с H≤3.00 м. и L=36.97 м.л. по 
североизточната граница на ПИ 65334.67.3, местност „Ушите“ по КККР на 
землището на гр.Сандански, разположена изцяло в ПИ 65334.67.3 

№53 28.04.2020 г. кв.134 
УПИ VI – 2336 

65334.301.2336 
Сандански 

Допълващо застрояване – магазин за промишлени стоки в УПИ VI – 2336, кв.134 по 
плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.301.2336 по КККР на 
гр.Сандански/ 



№54 04.05.2020 г. кв.134 УПИ ХІІ-211 с.Дамяница 

Инсталация за компресиран природен газ (КПГ, газорегулаторно и измервателно 
табло ГРИТ 200/0.1 bar и бутилкова батерия с обем 900L) за захранване на 
„Работилница за тестени изделия” /Разрешение за строеж №4/09.01.2002 год./ в 
УПИ ХІІ-211, кв.13 по плана на с.Дамяница, община Сандански 

№55 05.05.2020 г. кв.3 УПИ II – 204 Сандански 

Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на таван в ателиета в 
жилищна сграда с идентификатор 65334.300.204.1 по КККР на гр.Сандански 
/разрешение за строеж №14/21.02.1981 год./ в УПИ II – 204, кв.3 по плана на 
гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.204 по КККР на гр.Сандански/ 

№56 18.05.2020 г. м.Бели брег 77565.18.1 с.Хърсово 
Тръбен кладенец /ТК-1/ в поземлен имот с идентификатор 77565.18.1 по КККР на 
с.Хърсово, община Сандански, местност „Бели брег”, землище на с.Хърсово, 
община Сандански 

№57 18.05.2020 г. 
м.Бегова 
поляна 

77565.104.2 с.Хърсово 
Тръбен кладенец /ТК-2/ в поземлен имот с идентификатор 77565.104.2 по КККР на 
с.Хърсово, община Сандански, местност „Бегова поляна”, землище на с.Хърсово, 
община Сандански 

№58 18.05.2020 г. кв.69  УПИ ІХ Сандански 

Вътрешно преустройство – разделяне на жилище с идентификатор 
65334.300.1203.3.1 по КККР на гр.Сандански на първи жилищен етаж за 
обособяване на две самостоятелни жилища, както следва: западно жилище с площ 
от 58.06 м2 и източно жилище с площ от 65.72 м2 и общо входно антре към тях с 
площ от 2.92 м2 в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1203.3 по КККР на 
гр.Сандански /Разрешение за строеж №137/23.10.1985 год./ в УПИ ІХ, кв.69 по 
плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1203 по КККР на 
гр.Сандански 

№59 18.05.2020 г. 
м.Долна 
махала 

56839.800.17 с.Плоски 

Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници 
– фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 30kW, монтирана на 
покрива на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56839.800.17.1 по 
КККР на с.Плоски /Удостоверение за търпимост на строеж №АБ-02-36/14.05.2020 
год./  и на прилежащия терен в имот с идентификатор 56839.800.17 по КККР на 
с.Плоски, община Сандански, местност „Долна махала”, землище на с.Плоски, 
община Сандански и кабел НН от ГЕТ, монтиран на имотната граница с трасе, 
изцяло в имот с идентификатор 56839.800.17 по КККР на с.Плоски, община 
Сандански 

№60 19.05.2020 г. кв.107 УПИ I – 2214 Сандански 

Вътрешно преустройство и промяна предназначението на банков офис с 
идентификатор 65334.300.2214.1.67 по КККР на гр.Сандански /удостоверение 
№44/10.09.2012 год. за въвеждане в експлоатация/ в магазин за нехранителни, 
хранителни и пакетирани хранителни стоки в УПИ I – 2214, кв.107 по плана на 
гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.2214 по КККР на гр.Сандански/ 



№61 19.05.2020 г. кв.120 УПИ I-3156 Сандански 

Преустройство и промяна предназначението на гаражи с идентификатори 
65334.300.3156.82; 65334.300.3156.83; 65334.300.3156.84; 65334.300.3156.85 /акт за 
узаконяване №2/29.01.2013 год.; акт за узаконяване №26/24.11.2014 год.; акт за 
узаконяване №27/24.11.2014 год.; акт за узаконяване №28/24.11.2014 год./ в 
магазин за пакетирани хранителни стоки и напитки със склад в УПИ I-3156, кв.120 
по плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.3156 по КККР на 
гр.Сандански/ 

№62 26.05.2020 г. кв.39 УПИ ХІІІ с.Дамяница 
Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІІІ, кв.39 по плана на с.Дамяница, община 
Сандански 

 


