
РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2019г. 

 

 

 

№ 

 

 

Дата 

 

Строеж 

 

Местонахождение 

324 17.01.2019г. „Жилищна сграда” – I
-ви

 етап: 

първи етаж на кота ±0,00 

УПИ V – 424 от квартал 

48 по плана на село 

Копривлен 

325 08.02.2019г. „Ваканционно селище”; 

Подобект: „Плътна ограда с 

височина до 2.20м” 

ПИ с пл. № 769 по 

кадастралния план на 

село Абланица 

326 15.02.2019г. „Авторемонтна работилница” ПИ с идентификатор 

00014.102.833 по 

кадастралната карта на 

село Абланица 

327 06.03.2019г. „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 

328 12.03.2019 г. „Склад за строителни материали” ПИ с пл. № 245 по плана 

на село Беслен 

329 15.04.2019г. „Преустройство на 

съществуваща МС – цех за саи в 

магазин и цех за обувки” 

УПИ XIX – 77 от 

квартал 73 по плана на 

град Хаджидимово 

330 28.05.2019 г. „Предприятие за пюрета и сокове 

от плодове” 

УПИ IX – 1038, 1039 от 

квартал 80 по плана на 

град Хаджидимово 

331 25.06.2019 г. „Селскостопанска постройка за 

съхранение на продукция и 

инвентар” 

ПИ с идентификатор 

38532.88.3, местност 

„Левадуде” по КККР на 

село Копривлен 

332 19.09.2019г. „Жилищна сграда” УПИ II - 542 от квартал 

55 по плана на село 

Абланица 

333 19.092019г. „Едноетажна масивна сграда – 

казан за варене на ракия” 

УПИ IX - 951 от квартал 

98 по плана на град 

Хаджидимово 

334 25.09.2019г. „Животновъдна ферма за 

отглеждане на овце и техните 

приплоди” 

УПИ XXI – 008019, 

местността 

“Воденицата/Бостанлък” 

в землището на село 

Лъки, съответстващ на 

ПИ с идентификатор 

44464.8.19 по КККР на 

село Лъки 

335 03.10.2019г. „Реконструкция и промяна на 

предназначението на 2ПС в кафе-

аперитив, магазин и жилищна 

част” 

имот с пл. № 121 по 

плана на село Теплен 



336 23.10.2019г. „Гараж” УПИ VII - 794 от 

квартал 62 по плана на 

село Абланица 

 


