Регистър на издадени Удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2021 г.
Удостоверение №

Заявление с вх. №

1/06.01.2021 г.

АСК-0132-94/23.12.2020 г.

2/07.01.2021 г.
3/08.01.2021 г.

Наименование на обекта (строеж)

Два броя жилищни сгради

АСК-0132-79/25.11.2020 г. и АСКАдминистративно-битова сграда и паркинг
0132-79-001/08.12.2020 г.
АСК-0132-95/23.12.2020 г.
Еднофамилна жилищна сграда

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

0134.33.245

местност "Пейчинска чука",
землище на с. Изгрев

356/27.09.2010 г.

29.12.2020 г.

местност "Зад Ридо", землище
на с. Зелен дол
с. Рилци

44/28.02.2018 г. и Заповед №
133/11.11.2020 г.
201/14.10.2019 г.

07.10.2020 г.

кв. Грамада, Благоевград

252/29.09.2017 г.

няма

04279.102.32

местност "Айдаровско дере"
по кадастрална карта на
Благоевград

273/17.08.2015 г.

няма

30702.18.2
УПИ XII-262, кв. 11
УПИ XII-608.157, кв. 209,
имот с идентификатор
04279.608.157

няма

4/08.01.2021 г.

АСК-0132-1/04.01.2021 г.

Надстройка на съществуваща двуетажна
жилищна сграда

5/11.01.2021 г.

АСК-0132-93/22.12.2020 г.

Жилищна сграда с височина до 10 м.

6/12.01.2021 г.

АСК-0132-80/30.11.2020 г.

Жилищна сграда от 2 етажа + Т/45/ с размери
5/9.55 м и H=8,05 м и допълващо застрояване
на един етаж-гаражи и склад

УПИ VII, кв. 17, имот с
идентификатор
04279.610.183

III микрорайон, Благоевград

122/04.06.2002 г.

няма

7/13.01.2021 г.

АСК-0132-73/23.11.2020 г.

Преустройство, промяна предназначението и
обединяване на самостоятелен обект с
идентификатор 04279.606.11.1.5
(жилище/апартамент), находящи се в сграда с
идентификатор 04279.606.11.1 в имот с
идентификатор 04279.606.11 по кадастрална
карта на Благоевград

УПИ VII, кв. 98, имот с
идентификатор
04279.606.11

V микрорайон, Благоевград

209/29.09.2020 г.

няма

8/15.01.2021 г.

АСК-0131-1/04.01.2021 г.

Ремонтна работилница и склад

124/29.05.2009 г.

няма

9/18.01.2021 г.

АСК-0132-2/07.01.2021 г.

Жилищна сграда-Г+2ет.+Т/45/

49.22.03.2002 г.

няма

10/19.01.2021 г.

АСК-0132-86/04.12.2020 г.

Жилищна сграда

264/10.10.2017 г.

няма

11/20.01.2021 г.

АСК-0132-3/12.01.2021 г.

Жилищна сграда

65/28.03.2018 г. и Заповед
83/18.10.2019 г.

няма

12/20.01.2021 г.

АСК-0132-4/13.01.2021 г.

Жилищна сграда от гаражи и 3 етажа

314/24.09.2004 г.

няма

13/21.01.2021 г.

АСК-0132-5/18.01.2021 г.

Жилищна сграда

41/22.02.2018 г.

няма

14/27.01.2021 г.

АСК-0132-6/19.01.2021 г.

Жилищна сграда и гаражи

153/17.06.2009 г.

няма

04279.39.41

местност "Герено-БКС" по
кадастрална карта на
Благеовград
с. Церово

УПИ IV, кв. 18
УПИ VIII-261, кв. 9а, имот с
идентификатор
III микрорайон, Благоевград
04279.610.398
местност "Чавеев чукар" по
04279.310.2115
кадастрална карта на
Благоевград
УПИ VIII, кв. 8
с. Покровник
местност "Въчевица",
27231.20.42
землище на с. Еленово
УПИ XXI-8092, кв. 1, имот с
идентификатор
кв. Баларбаши, Благоевград
04279.603.169

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

15/27.01.2021 г.

АСК-0132-7/19.01.2021 г.

Подпорна стена

16/27.01.2021 г.

АСК-0131-2/21.01.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелен обект с идентификатор
04279.610.385.1.18 от магазин за промишлени
стоки и офис в салон за красота

17/27.01.2021 г.

АСК-0132-8/21.01.2021 г.

Жилищна сграда

18/28.01.2021 г.

АСК-0131-4/25.01.2021 г.

Жилищна сграда с подземни гаражи

19/28.01.2021 г.

АСК-0131-3/25.01.2021 г.

20/28.01.2021 г.

АСК-0132-9/25.01.2021 г.

21/05.02.2021 г.

АСК-0131-5/29.01.2021 г.

22/05.02.2021 г.

АСК-0132-10/28.01.2021 г.

23/09.02.2021 г.

АСК-0131-6/02.02.2021 г.

24/11.02.2021 г.

АСК-0131-10/11.02.2021 г.

25/11.02.2021 г.

АСК-0132-13/08.02.2021 г.

26/12.02.2021 г.

АСК-0132-11/03.02.2021 г.

27/15.02.2021 г.

АСК-0132-14/09.02.2021 г.

28/15.02.2021 г.

АСК-0132-15/10.02.2021 г.

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

УПИ XXI-8092, кв. 1, имот с
идентификатор
04279.603.169

кв. Баларбаши, Благоевград

133/14.05.2012 г.

няма

УПИ V-262,344, кв. 9а,
имот с идентификатор
04279.610.385

III микрорайон, Благоевград

184/31.08.2020 г.

няма

27231.20.36

местност "Въчевица",
землище на с. Еленово

342/05.10.2015 г.

няма

57/15.02.2010 г.

няма

68/29/03/2018 г. и Заповед №
55/14.08.2019 г.

няма

84/28.03.2012 г.

няма

291/23.11.2020 г.

няма

38/06.02.2008 г.

няма

76/10.04.2018 г.

няма

97/05.05.2016 г.

няма

229/04.09.2017 г. и Заповед №
23/12.04.2019 г.

няма

420/21.10.2010 г.

няма

107/26.05.2020 г.

няма

232/24.08.2016 г.

няма

УПИ IV-9435, кв. 145, имот
с идентификатор
ЦГЧ, Благоевград
04279.614.351
УПИ V, кв. 16, имот с
Жилищна сграда
идентификатор
IV микрорайон, Благоевград
04279.602.235
Жилищна сграда с височина до 10 м.
УПИ V-38, кв. 8
с. Рилци
УПИ II-9004, кв. 118а, имот
Промяна предназначенито на офис в жилище
с идентификатор
V микрорайон, Благоевград
04279.606.335
УПИ XV-483,459,458,457 и
Жилищна сграда
с. Рилци
487, кв. 20
УПИ II-1130, кв. 83, имот с
Жилищна сграда
идентификатор
V микрорайон, Благоевград
04279.604.177
УПИ VII-8765, кв. 35, имот
Жилищна сграда вх. А и подпорна стена до
с идентификатор
IV микрорайон, Благоевград
кота 0,00 - I етап
04279.603.193
местност "Сивриите",
Жилищна сграда
07377.29.23
землище на с. Българчево
местност "Стара гара-Ш.14" по
Жилищна сграда
04279.26.22
кадастралната карта на
Благоевград
УПИ XVIII-8062, кв.11,
Преустройство и промяна предназначението
кв. "Бялата висота",
имот с идентификатор
на два броя гаража в склад"
Благоевград
04279.625.156
местност "Срещу
Жилищна сграда
35.502
кравефермата", землище на с.
Изгрев

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

29/15.02.2021 г.

АСК-0131-13/11.02.2021 г.

Преустройство, промяна предназначението и
разделяне на заведение за обществено
хранене на два нови самостоятелни обекта за обществено хранене и за търговска
дейност

04279.100.907

местност "Чуките" по
кадастралната карта на
Благоевград

188/04.09.2020 г.

няма

30/16.02.2021 г.

АСК-0131-14/11.02.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на офис в жилище"

УПИ IV-2884, кв. 103, имот
с идентификатор
04279.614.174

ЦГЧ, Благоевград

225/12.10.2020 г.

няма

31/16.02.2021 г.

АСК-0131-13/11.02.2021 г.

Сграда за производство на UV гел и козметика

04279.129.38

местност "Царевоселско шосеШ.8" по кадастралната карта
на Благоевград

21/19.02.2019 г.

04.04.2019 г.

32/17.02.2021 г.

АСК-0132-12/05.02.2021 г.

ЧЖС - Пристройка, надсттройка и
реконструкция"

III микрорайон, Благоевград

125/22.04.2013 г.

няма

ж.к. "Запад", Благоевград

233/14.10.2020 г.

няма

УПИ I, кв.4, имот с
идентификатор
04279.601.185

IV-ти микрорайон,
Благоевград

274/10.11.2020 г.

няма

УПИ VI, кв.13, имот с
идентификатор
04279.601.196

IV-ти микрорайон,
Благоевград

219/05.10.2020 г.

няма

Удостоверение №

33/23.02.2021 г.

АСК-0131-11/09.02.2021 г. и АСК- Преустройство и промяна предназначението
0131-11-001/19.02.2021 г.
на " офис" в " аптека"

УПИ XVII, кв. 8, имот с
идентификатор
04279.610.84
УПИ III-29, кв. 10, имот с
идентификатор
04279.609.55

34/23.02.2021 г.

АСК-0131-16/17.02.2021 г.

Преустройство, приобщаване на част от
тераса към жилище/апартамент и разделяне
на две нови жилища/апартамента

35/01.03.2021 г.

АСК-0131-15/12.02.2021 г.

Вътрешно преустройство на жилище

36/01.03.2021 г.

АСК-0131-17/19.02.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелен обект с предназначение "за
търговска дейност" в "лекарски кабинет"

УПИ I-117, кв.40, имот с
идентификатор
04279.611.1

III-ти микрорайон,
Благоевград

7/29.01.2019 г.

няма

37/05.03.2021 г.

АСК-0131-18/24.02.2021 г.

Преустройство и обединяване на два
самостоятелни обекта с предназначение
"жилище, апартамент" в нов самостоятелен
обект с предназначение "жилище,
апартамент"

УПИ XXX-2820, кв.114,
имот с идентификатор
04279.616.6

II-ри микрорайон,
Благоевград

313/15.12.2020 г.

няма

38/10.03.2021 г.

АСК-0132-20/26.02.2021 г.

Жилищна сграда

УПИ IV-17, кв.8

с. Зелен дол, община
Благоевград

325/11.11.2013 г.

30.10.2020 г.

39/10.03.2021 г.

АСК-0131-21/02.03.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на "административна, делова сграда-офис

"Промишлена зона",
Благоевград

312/11.12.2020 г.

няма

40/12.03.2021 г.

АСК-0131-21/08.03.2021 г.

Жилищна сграда - Блок Б

III микрорайон, Благоевград

454/18.12.2015 Г.

08.11.2016 г.

УПИ III-4366, кв.9, имот с
идентификатор
04279.619.60
УПИ I, кв.9, имот с
идентификатор
04279.610.407

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

41/12.03.2021 г.

АСК-0132-18/23.02.2021 г.

Жилищна сграда

42/12.03.2021 г.

АСК-0131-19/02.03.2021 г.

Жилищна сграда с подземно застрояване

43/12.03.2021 г.

АСК-0132-19/24.02.2021 г.

Пристройка към съществуваща
производствена база за безалкохолни
напитки и трапезна вода

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

УПИ II-43, кв.4

с. Зелен дол, община
Благоевград

278/19.08.2008 г.

няма

УПИ II, кв.9, имот с
идентификатор
04279.610.387

III микрорайон, Благоевград

381/28.10.2015 г.

няма

УПИ I-284, имот с
с. Еленово, общ. Благоевград
идентификатор 27231.21.7

255/23.10.2018 г.

няма

ж.к. "Ален мак", общ.
Благоевград

142/16.07.2020 г.

няма

III микрорайон, Благоевград

454/18.12.2015 г.

23.12.2020 г.

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

103/10.05.2018 г.

няма

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

160/26.07.2001 г.

11.01.2021 г.

45/12.03.2021 г.

АСК-0131-20/08.03.2021 г.

Жилищна сграда - Блок А

46/15.03.2021 г.

АСК-0132-22/05.03.2021 г.

Жилищна сграда

47/18.03.2021 г.

АСК-0132-23/10.03.2021 г.

Надстройка от 1 ет. + Т на двуетажна
жилищна сграда и надстройка от 2 ет. + Т на
съществуващ гараж

УПИ V-104, кв. 20, имот с
идентификатор
04279.625.104
УПИ I, кв.9, имот с
идентификатор
04279.610.407
УПИ XI-628.300, кв.18,
имот с идентификатор
04279.628.300
УПИ VII-4787, кв. 5, имот с
идентификатор
04279.628.89

48/18.03.2021 г.

АСК-0131-22/12.03.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелни обекти от "офис" в
"жилище, апартамент"

УПИ I-629.68, кв. 21, имот
с идентификатор
04279.629.172

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

297/27.11.2020 г.

няма

49/19.03.2021 г.

АСК-0132-24/17.03.2021 г.

Жилищна сграда от 2 етажа с гаражи

УПИ IX-483, кв.33

с. Покровник, общ.
Благоевград

202/16.07.2003

няма

50/19.03.2021 г.

АСАК-0131-25/18.03.2021 г.

Жилищна сграда

УПИ IX-2668, кв.105, имот
с идентификатор
04279.613.435

ЦГЧ, Благоевград

356/14.10.2015 г.

няма

51/19.03.2021 г.

АСК-0131-23/17.03.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелен обект с идентификатор
04279.602.276.3.56 от "спортна и
развлекателна дейност" в "офис"

УПИ VIII-602.276, кв. 4,
имот с идентификатор
04279.602.276

Стопански двор, Благоевград

203/23.09.2020 г.

няма

52/19.03.2021 г.

АСК-0131-26/19.03.2021 г.

УПИ XIII-2897. кв. 102,
имот с идентификатор
04279.614.185

ЦГЧ, Благоевград

305/13.12.2018 г.

няма

53/23.03.2021 г.

АСК-0131-24/17.03.2021 г.

285/19.11.2020 г.

няма

44/12.03.2021 г.

АСК-0132-17/11.02.2021 г. и АСКГараж
0132-17-001/04.03.2021 г.

Жилищна сграда с магазини, офиси, кафе
аперитив, фризьорски салони, АГ кабинет и
подземен паркинг
Външно кабелно електрозахранване НН на
жилищна сграда и подземен паркинг в имот с
идентификатор 04279.602.144, УПИ I-602.144,
кв.5 по плана на "Стопански двор",
Благоевград

УПИ I-602.144, кв.5, имот
с идентификатор
Стопански двор, Благоевград
04279.602.144

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

54/31.03.2021 г.

АСК-0131-27/25.03.2021 г.

Преустройство и преразделяне на
самостоятелни обекти с идентификатори
04279.613.276.5.5 (жилище/апартамент) и
04279.613.276.5.6 (жилище/апартамент) в два
нови самостоятелни обекта с предназначение
за "жилище/апаратмент"

УПИ XVII-1608, кв. 220,
имот с идентификатор
04279.613.276

ЦГЧ, Благоевград

152/30.07.2020 г.

няма

55/31.03.2021 г.

АСК-0132-252/22.03.2021 г.

3 /три/ броя жилищни сгради - I - ви етап от
строеж "3 /три/ броя жилищни сгради и
допълващо застрояване - гараж"

имот с №014002

местност "Кучкудерска нива",
землище на с. Изгрев

143/29.06.2016 г.

няма

56/06.04.2021 г.

АСК-0132-26/31.03.2021 г.

"Жилищна сграда "А" - I - ви етап от строеж
"2 /два/ броя жилищни сгради и перголи"

IV-ти микрорайон,
Благоевград

227/21.09.2018 г.

няма

57/08.04.2021 г.

АСК-0131-29/05.04.2021 г.

Жилищна сграда

III-ти микрорайон,
Благоевград

164/04.07.2018 г.

07.02.2021 г.

58/12.04.2021 г.

АСК-0132-27/07.04.2021 г.

Автосервиз
Авторемонтна работилница за товарни
автомобили и сервиз

318/23.12.2020 г.

06.04.2021 г.

168/23.08.2019 г.

няма

105/18.04.2012 г.

няма

V-ти микрорайон, Благоевград

242/12.10.2018 г.

няма

ЦГЧ, Благоевград

58/22.02.2021 г.

няма

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

181/24.08.2020 г.

няма

04279.95.4

местността "Баларбаши-Бл.1",
общ. Благоевград

128/04.07.2019 г.

04.02.2021 г.

УПИ VI, кв. 113, имот с
идентификатор
04279.612.211

ЦГЧ, Благоевград

252/23.10.2020 г.

няма

Удостоверение №

59/13.04.2021 г.

АСК-0132-29/08.04.2021 г.

60/13.04.2021 г.

АСК-0132-28/08.04.2021 г.

Жилищна сграда и гараж

61/13.04.2021 г.

АСК-0131-28/05.04.2021 г.

Преустройство и разделяне на самостоятелен
обект с идентификатор 04279.606.224.3.15
(жилище/апартамент) в два нови
самостоятелни обекта с предназначение за
"жилище/апартамент"

62/22.04.2021 г.

АСК-0132-32/14.04.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на "игрална зала с кафе бар" в "за търговска
дейност"

63/27.04.2021 г.

АСК-0132-34/16.04.2021 г.

Допълващо застрояване - гараж за два броя
коли

64/27.04.2021 г.

АСК-0132-33/14.04.2021 г.

Жилищна сграда

АСК-0131-31/14.04.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелен обект с идентификатор
04279.612.211.1.13 от "ателие за творческа
дейност" в "жилище/апартамент"

65/27.04.2021 г.

УПИ I-601.358, кв. 44,
имот с идентификатор
04279.601.358
УПИ IX, кв. 41, имот с
идентификатор
04279.611.89
04279.618.37
62699.30.24
УПИ XXVIII-20, кв. 2

УПИ IV, кв. 121, имот с
идентификатор
04279.606.224
УПИ III, кв. 26, имот с
идентификатор
04279.613.319
УПИ X-628.394, кв. 12,
имот с идентификатор
04279.628.394

местността "Над канала", по
КК на с. Рилци
с. Бело поле, общ.
Благоевград

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

66/27.04.2021 г.

АСК-0132-26/20.04.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на офис в жилище/апартамент

67/28.04.2021 г.

АСК-0131-34/27.04.2021 г.

Въвеждане на мерки за подобряване на
енергийната ефективност в сграда на отдел
"Държавен архив" - Благоевград

68/28.04.2021 г.

АСК-0132-35/16.04.2021 г.

Жилищна сграда

69/28.04.2021 г.

АСК-0132-31/14.04.2021 г.

Автосервиз

70/29.04.2021 г.

АСК-0131-32/22.04.2021 г.

Кабел НН и ГЕТ - Външно електрозахранване
на обект работилница за гуми

71/29.04.2021 Г.

АСК-0132-30/12.04.2021 Г.

Преустройство и промяна предназначението
на жилище в салон за красота

72/29.04.2021 г.

АСК-0131-35/27.04.2021 г.

Жилищна сграда

73/13.05.2021 г.

АСК-0132-37/28.04.2021 г.

Жилищна сграда

74/13.05.2021 г.

АСК-0131-36/28.04.2021 г.

75/13.05.2021 г.

АСК-0131-33/27.04.2021 г.

76/13.05.2021 г.

АСК-0132-38/28.04.2021 г.

77/14.05.2021 г.

АСК-0131-37/10.05.2021 г.

78/17.05.2021 г.

АСК-0131-38/10.05.2021 г.

79/17.05.2021 г.

АСК-0132-40/10.05.2021 г.

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

57159.504.50

промишлена зона "Струма", с.
Покровник, общ. Благоевград

45/05.02.2021 г.

няма

УПИ III-1716, кв. 5, имот с
идентификатор
04279.613.23

ЦГЧ, Благоевград

226/12.10.2020 г.

няма

УПИ III-320, кв. 22

с. Изгрев, общ. Благоевград

55/28.03.2019 г.

21.04.2021 г.

04279.17.2

местността "Чикуто-Ш.16",
общ. Благоевград

63/27.03.2017 г.

няма

04279.100.44

местността "Мутишица", общ.
Благоевград

186/03.09.2020 г.

няма

III-ти микрорайон,
Благоевград

9/12.01.2021 г.

няма

III-ти микрорайон,
Благоевград

39/12.03.2019 г.

няма

с. Дъбрава, общ. Благоевград

12/24.01.2012 г.

няма

47/14.02.2008 г.

няма

193/27.07.2017 г.

няма

99/24.03.2011 г.

няма

69/12.04.2016 г.

няма

5/08.01.2021 г.

няма

4/08.01.2021 г.

няма

УПИ XX, кв. 32, имот с
идентификатор
04279.611.168
УПИ XI-928, кв. 34, имот с
идентификатор
04279.611.52
имот с пл. №108

Жилищна сграда с обществено обслужващи
УПИ VIII-710, кв. 47, имот с
дейности - Етап 1 - Кота сутерен /-3.85 м/и
идентификатор
III микрорайон, Благоевград
партер /-0.55 м/
04279.610.206.2
Жилищна сграда с подземен гараж, кафеУПИ VI-602.134, кв. 5,
аперитив и офиси и допълващо застрояване имот с идентификатор
Стопански двор, Благоевград
закрит навес
04279.602.134.4
имот с идентификатор
местността "Момин
Автосервиз
04279.20.13
Кладенец", Благоевград
I-ви етап "Партер и сутерен" - Подземни
гаражи, магазини, офиси и заведение за
УПИ V-610.294, кв. 9б,
обществено хранене, като част от строеж:
имот с идентификатор
III микрорайон, Благоевград
"Жилищна сграда с подземни гаражи,
04279.610.294
магазини, офиси и заведение за обществено
хранене"
Внедряване на енергийно-ефективни мерки
на сгради с идентификатори 04279.615.240.1, УПИ II-520, кв. 128, имот с
II-ри микрорайон,
04279.615.240.2, 04279.615.240.3 и
идентификатор
Благоевград
04279.615.240.4 по кадастралната карта на
04279.615.240
Благоевград
Внедряване на енергийно-ефективни мерки
УПИ II-520, кв. 128, имот с
на сгради с идентификатори 04279.615.240.7
II-ри микрорайон,
идентификатор
и 04279.615.240.8 по кадастралната карта на
Благоевград
04279.615.240
Благоевград

Удостоверение №

Заявление с вх. №

80/19.05.2021 г.

АСК-0132-42/12.05.2021 г.

Водопроводно отклонение за парцел I, II и III

81/19.05.2021 г.

АСК-0132-39/10.05.2021 г.

Жилищна сграда

82/ 20.05.2021 г.

АСК-0132-43/19.05.2021 г.

Футболно игрище

83/20.05.2021 г.

АСК-0132-41/11.05.2021 г.

Вилна сграда

84/25.05.2021 г.

АСК-0131-39/17.05.2021 г.

Преустройство и разделяне на самостоятелен
обект с предназначение "жилище,
апартамент" на два нови самостоятелни
обекта с предназначение "жилище,
апартамент"

85/27.05.2021 г.

АСК-0132-46/26.05.2021 г.

Жилищна сграда

АСК-0131-40/20.05.2021 г.

1. Преустройство, промяна предназначението
и реконструкция на Сграда №3 с
идентификатор 57159.502.33.3 по КК на с.
Покровник от "Цех за метални конструкции" в
"Цех за дървопреработване и производство
на полуфабрикати и пелети". 2. "Пристройка
за котелно със сушилни, склад за трупи, склад
за отпадъчна дървесина и навес за
хоризонтален банцинг към сграда с
идентификатор 57159.502.33.3, в имот с
идентификатор 57159.502.33 по КК на с.
Покровник, община Благоевград. 3.
Монтиране на три броя пневмотранспортни
системи за отвеждане на отделените от
дървопреработващите машини дървесни
частици и прах.

86/27.05.2021 г.

87/31.05.2021 г.

АСК-0132-44/21.05.2021 г.

Наименование на обекта (строеж)

Производствена сграда с шоурум

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

урегулирани поземлени
имоти I, II и III

местността "Телкиево дере, с.
Рилци, Благоевград

234/28.06.2005 г.

няма

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

177/13.06.2014 г.

няма

жк. "Еленово-1", Благоевград

205/15.10.2019 г.

няма

имот с идентификатор
00134.500.17

местността "Чуката",
землището на с.
Изгрев,Благоевград

146/02.06.2017 г.

18.05.2021 г.

УПИ VI, кв. 120, имот с
идентификатор
04279.606.191

V-ти микрорайон, Благоевград

156/31.07.2020 г.

няма

171/07.07.2017 г.

27.04.2021 г.

УПИ XI-626.416, кв. 9,
имот с идентификатор
04279.628.416
УПИ V, кв. 35, имот с
идентификатор
04279.626.30

УПИ XIII-620.42, кв. 6, имот местността "Река Бистрица",
с идентификатор
по плана на "Промишлена
04279.620.48
зона", Благоевград

имот с идентификатор
57159.502.33

с. Покровник, общ.
Благоевград

320/23.11.2016 г.

няма

имот с идентификатор
04279.77.35, образуван от
имот с идентификатор
04279.77.7

местността "Джампалица",
общ. Благоевград

264/30.09.2016 г.

19.10.2018 г.

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

имот с идентификатор
04279.118.3

местността "Пенков чифлик Ш.39", общ. Благоевград

327/05.12.2017 г.

няма

Жилищна сграда с височина до кота-корниз
15 м. и плътна орада с височина до 2.20 м.

УПИ II-8162, кв. 12, имот с
идентификатор
04279.601.368

IV-ти микрорайон,
Благоевград

182/24/07.2018 г.

няма

АСК-0132-47/27.05. 2021 г.

Външно кабелно захранване НН на
"Фотоволтаична инсталация за производство
на енергия с обща инсталирана мощност до
30 KW върху покрив на съществуваща сграда
и прилежащия терен"

УПИ XI-553, кв. 33

с. Покровник, общ.
Благоевград

40/03.02.2021 г.

няма

91/07.06.2021 г.

АСК-0131-45/01.06.2021 г.

Жилищна сграда

УПИ XVI-356, кв. 12

с. Изгрев, общ. Благоевград

189/25.09.2019 г.

11.02.2021 г.

92/07.06.2021 г.

АСК-0132-51/02.06.2021 г.

Жилищна сграда

имот с идентификатор
04279.54.58

местността "Шейница-Ш.24

72/01.04.2020 г.

19.03.2021 г.

93/07.06.2021 г.

АСК-0131-44/28.05.2021 г.

Преустройство и разделяне на самостоятелен
обект с идентификатор 04279.602.124.5.10
(жилище,апартамент), на два нови
самостоятелни обекта с предназначение
"жилище, апартамент "

УПИ XII, кв. 5, имот с
идентификатор
04279.602.124

Стопански двор, общ.
Благоевград

31/30.01.2020 г.

няма

94/08.06.2021 г

АСК-0131-42/25.05.2021 г.

Жилищна сграда от 3 /три/ етажа + Т/45/

ж.к. "Еленово-2", общ.
Благоевград

150/30.05.2003 г.

16.05.2013 г.

95/08.06.2021 г.

АСК-0132-49/01.06.2021 г.

Административна сграда, гаражи и автомивка

"Промишлена зона",
Благоевград

158/13.06.2017 г.

няма

96/11.06.2021 Г.

АСК-0132-50/02.06.2021 г.

Жилищна сграда

местността "Река БистрицаШ.107", общ. Благоевград

123/18.05.2017 г.

04.06.2021 г.

97/11.06.2021 г.

АСК-0131-47/07.06.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелен обект с идентификатор
04279.602.167.1.12 от "Ателие за творческа
дейност" в "Жилище, апартамент"

УПИ XI-7655, кв. 9, имот с
идентификатор
04279.602.167

IV-ти микрорайон,
Благоевград

65/01.03.2021 г.

няма

98/11.06.2021 г.

АСК-0131-48/07.06.2021 г.

Жилищна сграда

УПИ VII-1182, кв. 99, имот
с идентификатор
V-ти микрорайон, Благоевград
04279.605.48

258/30.07.2015 г.

няма

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

88/31.05.2021 г.

АСК-0132-45/25.05.2021 г.

Жилищна сграда

89/01.06.2021 г.

АСК-0131-41/21.05.2021 г.

90/03.06.2021 г.

УПИ II, кв. 56 (9а по
предходен план), имот с
идентификатор
04279.627.85
УПИ III, кв. 5, имот с
идентификатор
04279.619.85
имот с идентификатор
04279.36.98

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

99/16.06.2021 г.

АСК-0131-50/10.06.2021 г.

Подмяна на покривна конструкция и
обособяване на тавански жилищен етаж на
сгради с идентификатори 04279.623.198.1 и
04279.623.198.8 по КК на Благоевград

100/21.06.2021 г.

АСК-0132-52/16.06.2021 г.

Жилищна сграда
Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелни обекти със специално
предназначение в арест и пробационна
служба

101/21.06.2021 г.

АСК-0131-51/17.06

102/28.06.2021 г.

АСК-0132-53/21.06.2021 г.

Жилищна сграда

103/29.06.2021 г.

АСК-0131-53/24.06.2021 г.

Жилищна сграда с височина до 15 м.

104/02.07.2021 г.

АСК-0131-54/01.07.2021 г.

Гробищен парк

105/05.07.2021 г.

106/08.07.2021 г.

АСК-0132-55/28.06.2021 г. и АСКЖилищна сграда
0132-55-001/01.07.2021 г.
Автосервиз, автомивка и промяна
предназначението на помещение в
АСК-0132-58/06.07.2021 г.
обслужваща сграда от "салон за клиенти" в
"салон за клиенти и кафе"

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

УПИ IV-3642, кв.30, имот с
идентификатор
04279.623.198

VII-ми микрорайон,
Благоевград

159/08.08.2019 г.

няма

имот с идентификатор
04279.119.16

местността "Под черквата",
Благоевград

30/14.02.2017 г.

няма

185/25.09.2019 г.

10.05.2021 г.

с. Изгрев, общ. Благоевград

73/23.04.2019 г.

няма

III микрорайон, Благоевград

446/16.12.2015 г.

05.02.2019 г.

310/11.12.2020 г.

23.06.2021 г.

204/15.10.2019 г.

16.04.2021 г.

УПИ VI-621.34, кв. 3, имот местността "Мандажи баир",
с идентификатор
по плана на кв. "Бялата
04279.621.34
висота", Благоевград
УПИ VIII-374, кв. 11
УПИ III-610.337, кв. 9Б,
имот с идентификатор
04279.610.337
имот с идентификатор
04279.151.1
имот с идентификатор
04279.27.54

местността "Колибите", общ.
Благоевград
местността "Стара гара-Ш.14",
общ. Благоевград

имот с идентификатор
04279.28.114

местността "Карамихайлов
бунар-Ш.44", общ.
Благоевград

78/13.04.2016 г.

няма

107/12.07.2021 г.

АСК-0132-57/06.07.2021 г.

Реконструкция, пристройка и надстройка на
съществуваща жилищна сграда

УПИ XVII-210.211, кв. 8,
имот с идентификатор
04279.610.85

III микрорайон, Благоевград

15/01.02.2019 г.

няма

108/13.07.2021 г.

АСК-0132-56/01.07.2021 г.

Реконструкция и пристройка на съществуваща
двуетажна жилищна сграда

имот с идентификатор
57159.1.208

с. Покровник, общ.
Благоевград

34/21.02.2017 г.

07.01.2021 г.

109/13.07.2021 г.

АСК-0131-55/08.07.2021 г.

Преустройство на самостоятелен обект с
идентификатор 04279.610.246.2.2 по
кадастралната карта на Благоевград

III микрорайон, Благоевград

174/17.08.2020 г.

няма

110/13.07.2021 г.

АСК-0132-63/08.07.2021 г.

Изграждане на детска площадка

УПИ XI-610.246, кв. 50,
имот с идентификатор
04279.610.246
УПИ X, кв. 29, имот с
идентификатор
04279.626.14

ж. к. "Еленово 1, общ.
Благоевград

169/16.06.2021 г.

няма

АСК-0132-60/07.07.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на 'Постройка на допълващо застрояване със
селскостопанско предназначение" в "Сграда
за техническа инфраструктура за разполагане
на оборудване на електронни съобщителни
мрежи'

с. Селище, общ. Благоевград

74/09.03.2021 г.

няма

111/13.07.2021 г.

УПИ XIII-140, кв. 15

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

АСК-0132-61/07.07.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на 'Постройка на допълващо застрояване със
селскостопанско предназначение" в "Сграда
за техническа инфраструктура за разполагане
на оборудване на електронни съобщителни
мрежи'

УПИ XI-140, кв. 15

с. Селище, общ. Благоевград

73/09.03.2021 г.

няма

АСК-0132-59/07.07.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на 'Постройка на допълващо застрояване със
селскостопанско предназначение" в "Сграда
за техническа инфраструктура за разполагане
на оборудване на електронни съобщителни
мрежи'

УПИ XII-140, кв. 15

с. Селище, общ. Благоевград

75/09.03.2021 г.

няма

114/21.07.2021 г.

АСК-0132-67/16.07.2021 г.

Вътрешно преустройство и разделяне на
самостоятелен обект с идентификатор
04279.602.392.1.1 (жилище, апартамент) в два
нови самостоятелни обекта с предназначение
за :жилище/апартамент" и 'пристройкавъншна стълба"

УПИ XVIII-7004, кв.157,
имот с идентификатор
04279.608.392

кв. "Грамада", общ.
Благоевград

203/20.07.2009 г.

19.07.2021 г.

115/21.07.2021 г.

АСК-0132/08.07.2021 г.

Жилищна сграда

имот с идентификатор
04279.54.71.2

местността "Шейница-Ш.24",
община Благоевград

21/25.01.2011 г.

15.12.2020 г.

116/21.07.2021 г.

АСК-0131-56/12.07.2021 г.

Външно кабелно електрозахранване НН на
"жилищна сграда"

УПИ VII-9221, кв.10, имот с
идентификатор
04279.601.197

IV-ти микрорайон,
Благоевград

235/14.10.2020 г.

няма

117/22.07.2021 г.

АСК-0132-65/15.07.2021 г.

Жилищна сграда

имот с идентификатор
57159.213.787

местността "Валого", с
Покровник, община
Благоевград

80/26.04.2017 г.

няма

118/22.07.2021 г.

АСК-0131-59/19.07.2021 г.

Жилищна сграда

УПИ II-602.635, кв.4, имот
с идентификатор
04279.602.635

"Стопански двор", община
Благоевград

28/06.02.2018 г.

няма

119/22.07.2021 г.

АСК-0131-57/19.07.2021 г.

Жилищна сграда с гаражи и магазини с
височина до 15 м. - III-ти етап от строеж:
"Жилищна сграда и магазини с височина до
15 м. и сграда /М+2 ет./ с ниско застрояване с
височина до 10 м. - за обществено
обслужване

УПИ III, кв. 26, имот с
идентификатор
04279.629.146

ж. к. "Струмско", общ.
Благоевбрад

243/22.07.2008 г.

няма

12023.07.2021 г.

АСК-0132-68/19.07.2021 г.

Складова база за козметика и медицински
изделия

УПИ XII-619.379, кв. 5,
имот с идентификатор
04279.619.379

"Промишлена зона",
Благоевград

75/10.04.2018 г.

няма

Удостоверение №

112/13.07.2021 г.

113/13.07.2021 г.

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

121/23.07.2021 г.

АСК-0131-58/19.07.2021 г.

Жилищна сграда

122/27.07.2021 г.

АСК-0132-69/22.07.2021 г.

Вилна сграда 1

123/27.07.2021 г.

АСК-0132-64/14.07.2021 г.

Жилищна сграда

124/05.08.2021 г.

АСК-0132-71/03.08.2021 г.

Скалд за фураж и офиси от 1 етаж

125/13.08.2021 г.

АСК-0131-60/05.08.2021 г.

Подетап I към етап II - "Заведение за
производство и реализация на място на
сладкарски и тестени изделия"

126/13.08.2021 г.

АСК-0131-61/06.08.2021 г.

Външно кабелно електрозахранване НН на
"Жилищна сграда"

127/13.08.2021 г.

АСК-0132-73/10.08.2021 г.

Жилищна сграда

128/13.08.2021 г.

АСК-0132-74/11.08.2021 г.

Жилищна сграда

129/13.08.2021 г.

АСК-0132-70/30.07.2021 г.

Реконструкция на оранжериен комплекс и
изграждане на нова оранжерия

130/19.08.2021 г.

АСК-0132-76/17.08.2021 г.

Група от пет броя гаражи с номера 1, 2, 3, 4 и
5

131/19.08.2021 г.

АСК-0132-77/18.08.2021 г.

132/30.08.2021 г.

133/31.08.2021 г.

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

УПИ II-629.143, кв. 26,
имот с идентификатор
04279.629.143

ж. к. "Струмско", общ.
Благоевбрад

52/18.02.2008 г.

няма

имот с идентификатор
00134.500.7 (стар 500007)

местността "Чуката",
землището на с.
Изгрев,Благоевград

345/21.12.2017 г.

няма

280/31.10.2002 г.

02.06.2021 г.

337/27.12.2001 г.

няма

216/29.08.2018 г.

няма

262/03.11.2020 г.

няма

44/23.02.2012 г.

няма

УПИ IV-4254, кв.163, имот
кв. "Грамада", общ.
с идентификатор
Благоевград
04279.608.369
имот с идентификатор
местността "Над канала", с.
62699.30.24
Рилци
УПИ V-651.199, кв.175,
II-ри микрорайон,
имот с идентификатор
Благоевград
04279.615.264
УПИ XII-2898, кв. 102,
имот с идентификатор
ЦГЧ, Благоевград
04279.614.186
имот с идентификатор
местността "При спирката", с.
57159.50.15
Покровник
имот № 77.923

местността "Габеро", с. Рилци

193/10.08.2018 г.

няма

имот с идентификатор
30702.78.623

местността "Крачаница", с.
Зелен дол

175/12.07.2017 г.

няма

УПИ IX, кв. 1

с. Изгрев, общ. Благоевград

248/07.07.2010 г.

няма

Жилищна сграда

УПИ XI-620.38,620.5, кв. 6,
имот с идентификатор
04279.620.38

Промишлена зона ", общ.
Благоевград

299/01.11.2016 г.

няма

АСК-0132-62/27.08.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на обект "за търговска дейност" в два нови
самостоятелни обекта с предназначение "за
друг вид самостоятелен обект"

УПИ VII-314, кв.19, имот с
идентификатор
04279.610.170

III-ти микрорайон,
Благоевград

261/02.11.2020 г.

22.02.2021 г.

АСК-0132-79/27.08.2021 г.

Надстройка на жилищна сграда

УПИ X-469, кв. 11, имот с
идентификатор
04279.620.38

с. Рилци, общ. Благоевград

111/18.06.2019 г.

20.08.2021 г.

Удостоверение №

134/31.08.2021 г.

135/01.09.2021 г.

136/02.09.2021 г.

137/03.09.2021 г.

Заявление с вх. №

АСК-0131-63/27.08.2021 г.

Наименование на обекта (строеж)
Външно кабелно електрозахранване НН на
"Жилищна сграда", находяща се в поземлен
имот с идентификатор 04279.602.635, УПИ II,
кв. 4 по плана на "Стопански двор",
Благоевград

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

УПИ II, кв. 4, имот с
идентификатор
04279.602.635

"Стопански двор", община
Благоевград

24/21.01.2021 г.

няма

ЦГЧ, Благоевград

142/23.07.2019 г.

няма

ж. к. "Еленово-1, общ.
Благоевград

131/21.04.2008 г.

няма

IV-ти микрорайон,
Благоевград

282/25.08.2014 г.

01.09.2021 г.

местност 'Цигларката",
Благоевград

330/06.12.2017 г.

няма

228/12.10.2020 г.

няма

117/13.05.2021 г.

няма

319/27.11.2017 г.

няма

212/26.07.2021 г.

няма

129/04.07.2019 г.

няма

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

180/03.07.2015 г.

няма

имот с идентификатор
04279.310.3425

местност "Делвинско дере",
Благоевград

77/25.04.2019 г.

20.07.2021 г.

УПИ V-320, кв. 22

с. Изгрев, общ. Благоевград

75/23.04.2019 г.

няма

УПИ XII-2898, кв. 102,
имот с идентификатор
04279.614.186
УПИ I-140, кв. 35, имот с
АСК-0132-78/20.08.2021 г. и АСКидентификатор
Две жилищни сгради от Г+2 ет. + Т 45
0132-78-001/01.09.2021 г.
04279.626.140
УПИ XI-7684, кв. 46, имот с
Заведение за обществено хранене с подземен
АСК-0132-81/31.08.2021 г.
идентификатор
паркинг и външна стълба
04279.601.521
АСК-0131-64/30.08.2021 г.

Жилищна сграда с търговски обекти и
подземен паркинг

АСК-0132-80/31.08.2021 г.

"Преустройсто и промяна предназначението
на селскостопанска сграда" в "Жилищна
сграда" и "Пристройка и надстройка към нея"

139/14.09.2021 г.

АСК-0131-66/08.09.2021 г.

Пристройка към съществуваща сграда с
идентификатор 04279.619.238.61(складова
база)

140/16.09.2021 г.

АСК-0132-82/14.09.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
от "за склад" в "за фризиорски салон"

141/17.09.2021 г.

АСК-0132-66/15.07.2021 г.

"Партаклис" и "Допълващо застрояване навес"

142/21.09.2021 г.

АСК-0131-67/17.09.2021 г.

Медицински център

143/21.09.2021 г.

АСК-0132-83/16.09.2021 г.

Офиси, магазин, склад за авточасти и
автосервиз

144/07.10.2021 г.

АСК-0132-85/01.10.2021 г.

Надстройка (с тавански жилищен етаж на кота УПИ VIII-4784, кв. 5, имот с
+6,60 над източната част) на жилищна сграда
идентификатор
с идентификатор 04279.628.88.1
04279.628.88

145/11.10.2021 г.

АСК-0132-87/04.10.2021 г.

146/12.10.2021 г.

АСК-0132-88/05.10.2021 г.

138/08.09.2021 г.

Жилищна сграда с височина до кота корниз
7,00 м.
Жилищна сграда с височина до кота корниз
10,00 м.

имот с идентификатор
04279.125.84

УПИ V-619.75,619.77,
кв.11, имот с
"Промишлена зона",
идентификатор
Благоевград
04279.619.238
УПИ VI-2738, кв.109, имот
с идентификатор
ЦГЧ, Благоевград
04279.613.378
имот с идентификатор
с. Покровник, общ.
57159.213.787 (пл.
Благоевград
000787)
УПИ III-7551, кв. 47, имот с
III-ти микрорайон,
идентификатор
Благоевград
04279.610.199
имот с идентификатор местност "Под Грамада-Ш.1304279.6.3
С", Благоевград

Удостоверение №

147/12.10.2021 г.

Заявление с вх. №

АСК-0131-69/05.10.2021 г.

Наименование на обекта (строеж)

УПИ, имот, квартал

Преустройсто и промяна предназаначението
на самостоятелен обект с идентификатор
УПИ II-7780, кв. 16, имот с
04279.601.199.1.21 по кадастралната карта на
идентификатор
Благоевград от "за склад" в "за
04279.601.199
жилище/апартамент"

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

IV-ти микрорайон,
Благоевград

317/23.12.2020 г.

няма

49/09.02.2021 г.

няма

имот с № 106.2063 по
плана на
с. Дъбрава, общ. Благоевград
новообразуваните имоти
на м. "Требница

148/12.10.2021 г.

АСК-0132-91/08.10.2021 г.

Вилна сграда

149/14.10.2021 г.

АСК-0132-94/11.10.2021 г.

Едноетажна селскостопанска постройка за
съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар

имот с идентификатор
04279.12.43

местност "Проевски чифликШ.21"

43/05.02.2021 г.

няма

150/14.10.2021 г.

АСК-0132-92/08.10.2021 г.

Пристройка към гараж

УПИ VI, кв. 94, имот с
идентификатор
04279.604.266

V-ти микрорайон, Благоевград

336/29.09.2012 г.

няма

151/14.10.2021 г.

АСК-0132-93/11.10.2021 г.

Жилищна сграда от 2 етажа

УПИ XII-276, кв. 20

с. Падеш, общ. Благоевград

112/11.04.2005 г.

няма

152/20.10.2021 г.

АСК-0132-95/12.10.2021 г.

Вилна сграда и допълващо застрояване за
лятна кухня"

имот с идентификатор
68792.234.52

местност "Юрто", с. Логодаж,
общ. Благоевград

145/22.05.2012 г.

няма

153/20.10.2021 г.

АСК-0131-71/13.10.2021 г.

Жилищна сграда с гаражи

395/17.12.2009 г.

05.04.2021 г.

154/20.10.2021 г.

АСК-0131-70/13.10.2021 г.

Фризьорски салон

167/15.06.2021 г.

няма

156/22.10.2021 г.

АСК-0131-72/19.10.2021 г.

Офис сграда и ограда

ЦГЧ, Благоевград

4/09.01.2012 г.

20.10.2021 г.

157/28.10.2021 г.

АСК-0132-97/21.10.2021 г.

Пристройка към жилищна сграда

кв. "Грамада", Благоевград

307/10.09.2014 г.

няма

158/01.11.2021 г.

АСК-0132-96/19.10.2021 г.

Вилна сграда

местност "Кури дере",
Благоевград

459/18.11.2014 г.

няма

159/02.11.2021 г.

АСК-0132-98/25.10.2021 г.

Жилищна сграда

УПИ XVI-376, кв. 3

с. Изгрев, общ. Благоевград

123/10.06.2020 г.

няма

Жилищна сграда

УПИ VIII-8335, кв. 1, имот с
идентификатор
04279.628.31

кв. "Струмско", общ.
Благоевград

88/19.004.2016 г.

няма

УПИ IV, кв. 92б, имот с
идентификатор
V-ти микрорайон, Благоевград
04279.604.62
УПИ XII-794, кв. 46, имот с
III-ти микрорайон,
идентификатор
Благоевград
04279.610.126

155/ - НЕ Е
ИЗДАДЕНО

160/02.11.2021 г.

АСК-0132-90/07.10.2021 г.

УПИ X, кв. 111, имот с
идентификатор
04279.612.186
УПИ VII-4046, кв. 168,
имот с идентификатор
04279.608.93
имот с идентификатор
04279.310.3444

Удостоверение №

Заявление с вх. №

Наименование на обекта (строеж)

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

389/13.10.2010 г.

няма

37/14.02.2018 г.

няма

308/18.12.2021 г.

няма

ЦГЧ, Благоевград

168/15.06.2021 г.

няма

УПИ XII, кв. 20, пл. № 276

с. Падеж, общ. Благоевград

349/04.10.2011 г.

няма

имот с идентификатор
04279.310.3424
имот с идентификатор
00134.500.177
УПИ II-610.354, кв. 31,
имот с идентификатор
04279.610.354
имот с идентификатор
04279.118.68

местност "Делвинско дере",
Благоевград
местност "Чуката", с. Изгрев,
общ. Благоевград

3/06.01.2017 г.

няма

376/27.10.2015 г.

17.11.2021 г.

211/09.08.2017 г.

няма

305/09.11.2016 г.

няма

61/10.04.2019 г.

няма

234/14.10.2021 г.

няма

254/12.12.2019 г.

24.11.2021 г.

УПИ, имот, квартал

УПИ VII-173, кв. 42, имот с
идентификатор
III-ти микрорайон,
04279.611.111 и
Благоевград
04279.611.112
УПИ XIV-3841, кв. 2, имот с
"Промишлена зона",
идентификатор
Благоевград
04279.618.58
имот с идентификатор
местност "Мутишица", общ.
04279.100.44
Благоевград

161/04.11.2021 г.

АСК-0132-99/26.10.2021 г.

Надстройка от трети етаж и тавански етаж на
жилищна сграда

162/08.11.2021 г.

АСК-0132-101/29.10.2021 г.

Складова база за строителни материали и
офиси

163/09.11.2021 г.

АСК-0132-102/01.11.2021 г.

Работилница за гуми

164/10.11.2021 г.

АСК-0132-100/28.10.2021 г.

Преустройство и преразделяне на
самостоятелни обекти с идентификатори
УПИ VI-3132, кв. 96, имот с
04279.614.321.1.3 (жилище/апартамент) и
идентификатор
04279.614.321.1.4 (жилище/апартамент) в два
04279.614.321
нови самостоятелни обекта с предназначение
за "жилище/апаратмент"

165/11.11.2021 г.

АСК-0132-103/03.11.2021 г.

Полуподземна работилница за сувенири и 2
броя гаражи на улична регулационна линия

166/15.11.2021 г.

АСК-0132-86/01.10.2021 г. и АСКВилна сграда
0132-86-001/11.11.2021 г.

Местност, район, населено
място

167/19.11.2021 г.

АСК-0132-104/12.11.2021 г.

Вилна сграда

168/23.11.2021 г.

АСК-0131-73/15.11.2021 г.

Жилищна сграда с магазини, офиси и
подземни гаражи

169/24.11.2021 г.

АСК-0132-105/15.11.2021 г.

Жилищна сграда

170/26.11.2021 г.

АСК-0132-107/16.11.2021 г.

Жилищна сграда и подпорна стена

УПИ XXI-238,239, кв. 30

171/26.11.2021 г.

АСК-0132-106/16.11.2021 г.

I-ви етап: "Автомивка, офис и допълващо
застрояване-навес"

172/01.12.2021 г.

АСК-0132-109/26.11.2021 г.

Едноетажна жилищна сграда

имот с идентификатор
04279.38.38
имот с идентификатор
62699.25.352

местност "Пенков чифликШ.39", Благоевград
с. Покровник, общ.
Благоевград
местност "Кури дере-Ш.22",
Благоевград
местност "Черниците", с.
Рилци, общ. Благоевград

173/02.12.2021 г.

АСК-0132-111/01.12.2021 г.

Допълващо застрояване - гараж

имот с идентификатор
57159.50.7

местност "При спирката", с.
Покровник, общ. Благоевград

157/12.06.2017 г.

няма

174/03.12.2021 г.

АСК-0131-75/26.11.2021 г.

Внедряване на енергийно-ефективни мерки
на ремонтен цех към ПСОВ - Благоевград,
заснета с идентификатор 04279.91.20.2

имот с идентификатор
04279.91.20

местност "Рибарниците", общ.
Благоевград

232/24.08.2018 г.

няма

III-ти микрорайон,
Благоевград

Удостоверение №

175/03.12.2021 г.

176/06.12.2021 г.

Заявление с вх. №

АСК-0131-74/26.11.2021 г.

Наименование на обекта (строеж)
Внедряване на енергийно-ефективни мерки
на административна сграда към ПСОВ Благоевград, заснета с идентификатор
04279.91.20.1

АСК-0132-108/22.11.2021 г. и АСКЖилищна сграда
0132-108-001/30.11.2021 г.

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

имот с идентификатор
04279.91.20

местност "Рибарниците", общ.
Благоевград

231/24.08.2018 г.

няма

47/02.03.2018 г.

няма

233/24.08.2021 г.

няма

УПИ X-237, кв. 12, имот с
идентификатор
с. Еленово, общ. Благоевград
27231.501.237
УПИ V-7175, кв. 15, имот с
IV-ти микрорайон,
идентификатор
Благоевград
04279.601.174

177/08.12.2021 г.

АСК-0131-76/26.11.2021 г.

Преустройство и разделяне на гараж на два
гаража и обособяване на предверие

178/08.12.2021 г.

АСК-0132-112/02.12.2021 г.

Два броя жилищни сгради с височина до кота
корниз - 8 м.; II-ри етап - Жилищна сграда № 2

179/08.12.2021 г.

АСК-0132-113/03.12.2021 г.

Пет броя жилищни сгради

180/13.12.2021 г.

АСК-0131-77/03.12.2021 г.

Преустройство и разделяне на самостоятелен
УПИ VIIобект с идентификатор 04279.614.231.1.15
2951,2952,2953,2954, кв.
(жилище, апартамент) на два нови
90, имот с идентификатор
самостоятелни обекта с предназначение
04279.614.231
"жилище/апартамент"

181/13.12.2021 г.

АСК-0132-118/09.12.2021 г.

Еднофамилна жилищна сграда

182/14.12.2021 г.

АСК-0131-80/10.12.2021 г.

Жилищна сграда - II-ри етап - жилищна сграда
блок 2, вх. А и вх. Б

183/16.12.2021 г.

АСК-0131-79/08.12.2021 г.

Преустройство и промяна предназначението
на самостоятелен обект с идентификатор
04279.609.15.5.22 от "телевизионен сервиз" в
"жилище,апартамент"

УПИ I-15, кв. 7, имот с
идентификатор
04279.609.15.5.22

184/16.12.2021 г.

АСК-0132-120/10.12.2021 г.

Многофамилна жилищна сграда

имот с идентификатор
04279.100.51

185/16.12.2021 г.

АСК-0132-119/10.12.2021 г.

Жилищна сграда

имот с идентификатор
07377.29.21

имот с идентификатор
04279.140.79

местност "Под черквата", общ.
Благоевград

230/02.10.2018 г.

няма

имоти с идентификатори
00134.6.76, 00134.6.77,
00134.6.78, 00134.6.79 и
00134.6.80

с. Изгрев, общ. Благоевград

25/10.02.2017 г.

01.12.2021 г.

ЦГЧ, Благоевград

66/01.03.2021 г.

няма

местност "Под черквата", общ.
Благоевград

207/24.10.2019 г.

няма

II-ри микрорайон,
Благоевград

216/29.08.2018 г.

01.07.2021 г.

ж.к. "Запад", Благоевград

109/15.05.2018 г.

няма

208/24.10.2019 г.

няма

293/06.11.2017 г.

няма

имот с идентификатор
04279.119.11
УПИ V-615.199, кв.175,
имот с идентификатор
04279.615.264

местност "Чуките" по
кадастралната карта на
Благоевград
местност "Сивриите",
землище на с. Българчево

Удостоверение №

Заявление с вх. №

186/16.12.2021 г.

АСК-0132-110/30.11.2021 г.

Жилищна сграда - подобект 1

187/21.12.2021 г.

АСК-0131-82/20.12.2021 г.

Жилищна сграда

188/23.12.2021 г.

АСК-0132-123/22.12.2021 г.

Пристройка и надстройка към съществуваща
едноетажна постройка - автосервизработилница"

189/31.12.2021 г.

190/31.12.2021 г.

Наименование на обекта (строеж)

АСК-0132-84/17.09.2021 г. и АСКЕднофамилна жилищна сграда
0132-84-001/16.11.2021 г.
АСК-0132-122/17.12.2021 г.

Надстройка от втори етаж +(45°) на МЖ -I-ви
етап - Надстройка от втори етаж

УПИ, имот, квартал

Местност, район, населено
място

имот с идентификатор местност "Чикуто-Ш.16", общ.
04279.17.105
Благоевград
УПИ III-7750, кв. 5, имот с
IV-ти микрорайон,
идентификатор
Благоевград
04279.602.32
имот с идентификатор
27231.21.38

местност "Ушите", с. Еленово,
общ. Благоевград

УПИ IV-256 кв. 3, имот с
идентификатор
с. Еленово, общ. Благоевград
27231.501.256
УПИ XXII-337, кв.20, имот с
II-ри микрорайон,
идентификатор
Благоевград
04279.610.221

Разрешение за строеж №

Заверена
екзекутивна
документация

125/19.05.2017 г.

14.12.2021 г.

167/26.06.2017 г.

13.10.2020 г.

166/06.06.2014 г.

няма

103/17.05.2016 г.

06.10.2021 г.

109/22.04.2003 г.

няма

