
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019г. 

 

 

№ 

по ред 

 

Дата 

 

Строеж  

 

Местонахождение 

1 21.01.2019г. „Външно електрозахранване HH 

на „Търговски обект и жилищна 

сграда” в ПИ 042016, местност 

„Вършилата” в землището на село 

Садово, община Хаджидимово” 

село Садово 

2 23.01.2019г. „Гараж за земеделска техника и 

офис сграда” 

УПИ I – 001037, 

находящ се в 

местността „Тумбите” 

в землището на село 

Ново Лески 

3 23.01.2019г. „Промяна на предназначението на 

част от 2МС в игрална зала за 

организиране на хазартни игри” 

УПИ II – 770 от 

квартал 52 по плана 

на град Хаджидимово 

4 23.01.2019г. „Цех за обработка на камък” ПИ с идентификатор 

38532.21.183 по КККР 

на село Копривлен 

5 23.01.2019г. „Селскостопанска постройка за 

съхранение на продукция и 

инвентар” 

ПИ с идентификатор 

38532.88.3, местност 

„Левадуде” по КККР 

на село Копривлен 

6 04.02.2019г. „Преустройство на съществуваща 

МС – цех за саи в магазин и цех за 

обувки” 

УПИ XIX – 77 от 

квартал 73 по плана 

на град Хаджидимово 

7 27.02.2019г. „Пристрояване и надстрояване на 

МС за обувен цех” 

ПИ с пл. № 4 по 

кадастралния план на 

село Абланица 

8 27.02.2019г. „Селскостопанска сграда за 

съхранение на селскостопанска 

продукция и техника” 

ПИ с идентификатор 

00014.172.1, местност 

„Бялеви круши” по 

КККР на село 

Абланица 

9 27.02.2019г. „Жилищна сграда” УПИ II от квартал 20 

по плана на село 

Тешово 

10 07.03.2019г. „Жилищна сграда” УПИ III - 323 от 

квартал 27 по плана 

на село Блатска 

11 02.04.2019г. „Цех за производство на дървени 

палети” 

Имот с номер 000740, 

находящ се в 

местността „Тъпане” 

по плана на село 

Абланица 

12 09.04.2019г. „Основен ремонт и преустройство 

на съществуваща 2МЖ в 

УПИ IX – 71 от 

квартал 2 по плана на 



ресторант и къща за гости” село Ново Лески 

13 09.04.2019г. „Плътна ограда с височина 2,20 м” УПИ XI – 357 от 

квартал 28 по плана 

на град Хаджидимово 

14 23.04.2019г. „Основен ремонт и промяна на 

предназначение на съществуваща 

МС в цех за обувки” 

УПИ II – 528 от 

квартал 20 по плана 

на град Хаджидимово 

15 23.04.2019г. „Жилищна сграда” ПИ с пл. № 694 по 

кадастралния план на 

село Абланица 

16 20.05.2019г. „Къща за настаняване на гости и 

ограда с височина 2,20 м спрямо 

котата на по-ниския прилежащ 

терен” 

УПИ VIII – 217, 218 

от квартал 26 по плана 

на село Ново Лески 

17 20.05.2019г. „Преустройство и реконструкция 

на помещения в спа център, 

надстрояване на тераса и 

пристрояване на закрит басейн” 

ПИ с идентификатор 

14341.26.1, местност 

„Свети Петър” по 

КККР на село 

Гайтаниново 

18 30.05.2019г. „Къща за гости с ресторант” УПИ I – 200233, 

съответстващ на ПИ с 

идентификатор 

38532.200.207, 

местност „Лялево” по 

КККР на село 

Копривлен 

19 11.06.2019г. „Къща за гости” ПИ с идентификатор 

55467.5.46, местност 

„Сейменска скала” по 

КККР на село Парил 

20 04.07.2019г. „Автомивка, кафе, магазин 

(преустройство на съществуваща 

МС) и ограда с височина 2,20 м” 

УПИ XXI по плана на 

стопанския двор на 

село Копривлен 

21 04.07.2019г. „Еднофамилна жилищна сграда” УПИ XIX - 37 от 

квартал 6 по плана на 

село Садово 

22 11.07.2019г. „Жилищна сграда” УПИ I – 267, 268, 270 

от квартал 25 по плана 

на село Блатска 

23 11.07.2019г. „Подпорни стени с височина до 2 

м над нивото на прилежащия в 

основата им терен” 

Имот с пл. № 300 по 

кадастралния план на 

село Илинден 

24 19.07.2019г. „Магазини и автомивка” УПИ X – 42 от 

квартал 3 по плана на 

село Блатска 

25 22.07.2019г. „Жилищна сграда” УПИ VII от квартал 

30 по плана на село 

Блатска 

26 22.07.2019г. „Гараж” УПИ VII - 794 от 

квартал 62 по плана 



на село Абланица 

27 27.08.2019г. „Външно електрозахранване HH 

на „Жилищна сграда” в УПИ VI – 

221 от квартал 22 по плана на село 

Ново Лески, община 

Хаджидимово” 

село Ново Лески 

28 27.08.2019г. „Външно електрозахранване HH 

на „Стаи за туристи с кафе-

аперитив и магазин за хранителни 

стоки” в УПИ X – 106 от квартал 6 

по плана на село Ново Лески, 

община Хаджидимово” 

село Ново Лески 

29 29.08.2019г. „Магазин за хранителни стоки” УПИ II - 574 от 

квартал 34 по плана 

на град Хаджидимово 

30 11.09.2019г. „Склад за обработка и съхранение 

на селскостопанска продукция” 

УПИ XXV по плана 

на стопанския двор на 

село Копривлен 

31 17.09.2019г. „Жилищна сграда” УПИ III от квартал 78 

по плана на град 

Хаджидимово 

32 07.10.2019г. „Автосервиз и автомивка” ПИ с идентификатор 

52101.1.44, местност 

„Тумбите” по КККР 

на село Ново Лески 

33 11.10.2019г. „Жилищна сграда” ПИ с пл. № 1110 по 

кадастралния план на 

село Абланица 

34 17.10.2019г. „Плътна ограда с височина 2,20 м” ПИ с идентификатор 

00014.169.34, 

местност „Слатина” 

по КККР на село 

Абланица 

35 04.11.2019г. „Навес за сено и слама” УПИ I – 93, 277 в 

землището на град 

Хаджидимово, 

идентичен на ПИ с 

идентификатор 

77058.5.154, местност 

„Петровата” по КККР на 

град Хаджидимово 

36 13.11.2019г. „Двуфамилна жилищна сграда” УПИ XIV – 414 от 

квартал 41 по плана 

на град Хаджидимово 

 


