
ОБЩИНА   ХАДЖИДИМОВО 
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№ 

по ред 

 

Дата 

 

Строеж  

 

Местонахождение 

1. 19.01.2022г 

КПИИ. 

1.„Основен  ремонт, реконструкция  и  
преустройство  на  паянтова  сграда  и  
навес  за  лятна  кухня“ –допълващо  
застрояване   
по  чл.147 ал.1,т.1 от ЗУТ 
2. .„Основен  ремонт  и   реконструкция  
на  подпорна  стена“ – по  чл.147 ал.1,т.5 
от ЗУТ 
заповед № 10/19.01.2022г. на кмета   на 

общ. Хаджидимово 

ПИ   № 465, с. Илинден 

2. 19.01.2022г. „Автомивка- допълващо  застрояване” ПИ № 52101.8.1 /стар № 
008001/, м.“Варадите“,  
с.Ново Лески,   

3. 23.02.2022г.  „Жилищна  сграда” 
 Гараж-допълващо застрояване –
чл.147,ал1.т.1  ЗУТ 
 Плътна  ограда  по  вътрешни  
имотни  граници- чл.147,ал1,т.7  ЗУТ                                                                                                                                          

УПИ- I  84 , кв.-11 , с. 
Блатска 

4. 02.03.2022г. „Рехабилитация  и  реконструкция  на  
улици,  тротоари и съоръжения и 
принадлежностите  към  тях  в  гр. 
Хаджидимово,  община  Хазжидимово 
Подобект I –улица „Младост”  от О.Т. 281,  
О.Т. 284,  О.Т. 289,  О.Т. 290,  до  О.Т. 297, 
гр. Хаджидимово 

улица „Младост”  от О.Т. 
281,  О.Т. 284,   О.Т. 289,  
О.Т. 290,  до  О.Т. 297, гр. 
Хаджидимово 

 

5. 23.03.2022г. „Селскостопанска  постройка  за  
съхранение на селскостопанска 
продукция  и  инвентар ”        
зап.№1/05.04.2022г. гл.арх. общ.Х-во                                                                                                                                                          

ПИ № 00014.84.30, 
м.”Диково”,  с. Абланица 

6. 30.03.2022г. „Монтаж  на  автономна  фотоволтаична  
(соларна)  инсталация  за  производство  
на  електрическа  енергия  върху  покрива  
на  съществуваща сграда  за 130 kw”   
 

УПИ  ХVIII -1021, 1046,  
кв.73,  гр. Хаджидимово 

7. 18.04.2022г. 

КПИИ. 

„Монтаж  на  Фотоволтайчна инсталация 
за  производство  на електрическа 
енергия  към  съществуваща сграда / в 
т.ч. върху покриви, фасади  и  
поземления имот/  с  мощност  200 
киловата”  
заповед № 70/18.04.2022г. на кмета   на 
общ. Хаджидимово 

УПИ  III-509, кв.73A, 
гр.Хаджидимово 

    

8 18.04.2022г 

КПИИ. 

„Монтаж  на  Фотоволтайчна инсталация 
за  производство  на електрическа 
енергия  към  съществуваща сграда / в 

 УПИ  XIV-990, кв.50, 
гр.Хаджидимово 
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т.ч. върху покриви, фасади  и  
поземления имот/  с  мощност  200 
киловата” 
заповед № 71/18.04.2022г. на кмета   на 
общ. Хаджидимово 

9. 26.04.2022г. „Външно електрическо  захранване  с 
кабели 20кv и БКТП за обект „Автосервиз 
и автомивка“ в имот с идентификатор 
52101.1.44, по КК и КР с.Ново Лески, 
община Хаджидимово 

От Стъб  в ПИ 52101.1.14 
до 
2.Бетонов Комплектен 
Трансформаторен Пост – 
БКТП 20/0,4 KV-250 KVA в 
имот с идентификатор 
52101.1.44 по КК и КР на 
с.Ново Лески, общ. 
Хаджидимово, обл. 
Благоевград 

10. 27.04.2022г. „Жилищна  сграда”                                                                                                                                                             УПИ- VI 63 , кв.-9 ,с. 
Блатска 

11. 28.04.2022г. 

КПИИ. 

„Монтаж  на  Фотоволтайчна инсталация 
за  производство  на електрическа 
енергия  към  съществуваща сграда / в 
т.ч. върху покрив   и  поземления имот/  с  
мощност  30 киловата”  
заповед № 80/28.04.2022г. на кмета   на 
общ. Хаджидимово 

УПИ  VII 253, кв.-33А,  с. 
Копривлен 

12. 11.05.2022г. „Външно кабелно електрозахранване НН 
на „Комплексна автоснабдителна станция  
за светли  горива, пропан-бутан и 
обслужваща сграда” в УПИ   I-1055, 1046, 
с. Абланица, община Хаджидимово 
 

Трасе на кабел НН по 

улица с ОТ 502 – ОТ 

503 по плана на с. 

Абланица /имот с 

идентификатор 

00014.98.198 по КК на 

с. Абланица/ от 

съществуваща улична 

касета  УК-1, кл. „Б“, 

захранена от 

кабелната мрежа на 

ТП “Абланица 1” 

разположена на 

тротоара до граница с 

югозападната част на 

ПИ с пл.№ 552, 

продължава  по 

тротоара от западната 

страна на ПИ с пл.№ 

552 до ГЕТ 

разположен на 

тротоара на уличната 

регулация /лице/ на 

УПИ I-1055, 1046 по 

плана на с. Абланица, 

общ. Хаджидимово. 

13. 11.05.2022г. „ГАРАЖ-  допълващо  застрояване”                                                                                                                                                                 УПИ  ХI  578, кв.-32, 
гр.Хаджидимово 
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14. 11.05.2022г. „Монтаж  на   фотоволтаична    
инсталация  за  производство  на  
електрическа  енергия  върху  покрива  на  
съществуваща сграда  с мощност  20 kw”   

„Монтаж  на   
фотоволтаична    
инсталация  за  
производство  на  
електрическа  енергия  
върху  покрива  на  
съществуваща сграда  с 
мощност  20 kw”   

15. 27.05.2022г. 

КПИИ 

„Цех  за  хартия“      
   заповед № 98/27.05.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ-XVI, кв.-Стопански 
двор,  с. Копривлен 

16. 01.06.2022г. „Жилищна  сграда”                                                                                                                                                             УПИ- IV 172 ,  кв.-24 , 
с. Блатска 

17. 08.06.2022г. „Модернизация на технологично 
оборудване  в съществуваща  
животновъдна  ферма  с  до  100  млечни  
крави   и  изграждане  на  нова силажна  
яма“                                                                                                                                                                    

УПИ- X,  кв.-17, с. Нова  
Ловча 

18. 15.06.2022г. 

КПИИ 

„“Сграда  с  модулно  оборудване  за  
производство  на  зелен  фураж 
„тревомат““ 
   заповед № 108/15.06.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ-I  245, кв.-20, с. Лъки, 
общ. Хаджидимово 

19. 15.06.2022г. „Монтаж  на  Фотоволтайчна инсталация 
за  производство  на електрическа 
енергия  към  съществуваща сграда / в 
т.ч. върху покиви фасади и  поземления 
имот/“  по  чл. 147 ал.1,т.14 от ЗУТ  
/автономна/ 
    заповед № 108/15.06.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ-I  245, кв.-20, с. Лъки, 
общ. Хаджидимово 

20. 15.06.2022г.  „Цех  за  преработка  на  камък   и  
Офис-допълващо  застрояване  към   
основно  застрояване“                                                                                                                                                          

ПИ 72268.28.8 /028008/, 
м.”Карамитьов байр”,   
с. Теплен,  

21 22.06.2022г. „ Предприятие  за  производство  на  
сокове “ 
 

ПИ 32648.17.166  / 
000166-стопански  двор 
/, м.“Кавак“, с. Илинден 

22 27.06.2022г. „Фотоволтаична  централа  за  
производство  на  електрическа  енергия  
върху  покрива  на  съществуваща  
сграда  до  30 кw“ 
   заповед № 118/27.06.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

ПИ № 51860.16.97, 
м.“Трохалето“, с. Нова 
Ловча,  
 

23. 27.06.2022г „“Сграда  с  модулно  оборудване  за  
производство  на  зелен  фураж 
„тревомат““ 
   заповед № 118/27.06.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

ПИ № 51860.16.97, 
м.“Трохалето“, с. Нова 
Ловча,  
 

24. 29.06.2022г.  „ЛЯТНА  КУХНЯ-  допълващо  
застрояване”                                                                                                                                                                 

УПИ- VIII 133,  кв-5 
с. Копривлен 
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25. 06.07.2022г. 

КПИИ 

„Гараж“ –допълващо  застрояване   
   заповед № 132/06.07.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ   VI  728, кв-52 
с. Абланица 

26. 06.07.2022г. 

КПИИ 

„Гараж“ –допълващо  застрояване   
   заповед № 132/06.07.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ  XII  728, кв-52 
с. Абланица 

27. 13.07.2022г. 

КПИИ 

„Жилищна  сграда” 
   заповед № 138/13.07.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ   *III-38*, кв.-17, с. 
Ново Лески 

28. 20.07.2022г. „Монтаж  на   фотоволтаична    
инсталация  за  производство  на  
електрическа  енергия,  върху  покрива  
на  съществуваща сграда  с мощност 15 
kw”   

УПИ  *IХ*,  кв.-
Стопански  двор,   
с. Копривлен 

29. 27.07.2022г. „Жилищна  сграда”                                                                                                                                                             УПИ- *XIV  130*, кв.-
100 , гр. Хаджидимово 

30. 03.08.2022г. „Бензиностанция  и  газостанция“ 
зап.№5 /22.08.2022г. гл.арх. общ.Х-во                                                                                                                                                          

имот с идентификатор 
52101.1.44, по КК и КР 
с.Ново Лески 

31. 10.08.2022г. „Външно кабелно електрозахранване НН 
на „Работилница за производство на 
пирони” в УПИ   XIV  869, кв.-59, гр. 
Хаджидимово 

гр.Хаджидимово 

32. 10.08.2022г. „Монтаж  на  Фотоволтайчна инсталация 
за  производство  на електрическа 
енергия  към  съществуваща сграда / в 
т.ч. върху покиви фасади и  поземления 
имот/  с  мощност  30 киловата“   

УПИ-*XXXIV*, кв.-
Стопански  двор,  с. 
Копривлен 

33. 10.08.2022г. „Жилищна  сграда”                                                                                                                                                              УПИ- *V 842* , кв.-53 
,гр.Хаджидимово 

34. 10.08.2022г. „ГАРАЖ-  допълващо  застрояване”                                                                                                                                                                 УПИ  *VII  165*, кв.-5, 
гр.Хаджидимово 

35. 17.08.2022г. 

КПИИ 

„Монтаж  на  Фотоволтайчна инсталация 
за  производство  на електрическа 
енергия  към  съществуваща сграда / в 
т.ч. върху покиви фасади и  поземления 
имот/ с  мощност  30 киловата“  
    заповед № 160 /17.08.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 
 

УПИ-*III*, кв.-11, 
с.Абланица 

36. 30.08.2022г. „Външно  електрозахранване НН на 
„Масивна сграда” в УПИ   XХХV, по  
плана на Стопански двор,  с. Копривлен 

Трасе  от ТП „АПК“(ТП 6)  
в УПИ  XXXIII / в 
съществуващ сервитут/, 
по улица  до ТЕ 1,  на 
имотна граница пред  
УПИ  XXXV, по  плана  на  
Стопански двор,  с. 
Копривлен 

37. 14.09.2022г. „Рехабилитация  и  реконструкция  на  
улици,  тротоари и съоръжения и 

улица „Отец Пайсии”  от 
О.Т. 306 до О.Т. 318, от  
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принадлежностите  към  тях  в  гр. 
Хаджидимово,  община  Хаджидимово 
Подобект I –улица „Отец Пайсии”  от О.Т. 
306 до О.Т. 318, от  О.Т. 317 до О.Т. 271,  
гр. Хаджидимово 
 

О.Т. 317 до О.Т. 271,  
гр. Хаджидимово 
 

38. 14.09.2022г. „Монтаж  на   фотоволтаична    
инсталация  за  производство  на  
електрическа  енергия,  към  
съществуваща сграда  /в  т.ч.  покрив,  
фасади  и  прилежащ  терен /  с мощност  
30 kw”   
 

УПИ-  *VI  154*,  кв.-20,  с. 
Садово 

39. 12.10.2022г. „ГАРАЖ-  допълващо  застрояване”                                                                                                                                                                 УПИ  *VI  897*, кв.-54, 
гр.Хаджидимово 

40. 26.10.2022г. „Жилищна  сграда”                                                                                                                                                            ПИ идет. 52101.12.18,   
м. „Ефендица“ ,  
с. Ново Лески 

41. 09.11.2022г. „Жилищна  сграда”                                                                                                                                                             УПИ- *XXI  284* , кв.-29 

,с. Копривлен 

42. 16.11.2022г. „Рехабилитация  и  реконструкция  на  
улици,  тротоари и съоръжения и 
принадлежностите  към  тях  в  гр. 
Хаджидимово,  община  Хаджидимово 
Подобект : Улица „Ореляк”  от О.Т. 40 ,  
О.Т. 178,   О.Т. 177,  О.Т. 176,  О.Т.175,  
О.Т.173,    О.Т.172,  О.Т.171 до  О.Т. 199 
гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово 
 

улица „Ореляк”  от от 
О.Т. 40 ,  О.Т. 178,   О.Т. 
177,  О.Т. 176,  О.Т.175,  
О.Т.173,    О.Т.172,  
О.Т.171 до  О.Т. 199 
гр. Хаджидимово, общ. 
Хаджидимово 

43. 16.11.2022г. „Рехабилитация  и  реконструкция  на  
улици,  тротоари и съоръжения и 
принадлежностите  към  тях  в  с. 
Копривлен,  община  Хаджидимово 
Подобект : Улица „Драма”  от О.Т. 4 ,  О.Т. 
6,   О.Т. 36,   О.Т. 37,   О.Т.53,    О.Т.52,   
О.Т.51,  О.Т. 50,   О.Т. 49  до  О.Т. 85 
с.Копривлен,  общ. Хаджидимово 

Улица „Драма”  от О.Т. 4 ,  
О.Т. 6,   О.Т. 36,   О.Т. 37,   
О.Т.53,    О.Т.52,   О.Т.51,                          
О.Т. 50,   О.Т. 49  до  О.Т. 
85    с.Копривлен,  
 общ. Хаджидимово 

44. 16.11.2022г. „ГАРАЖ-  допълващо  застрояване”                                                                                                                                                                 УПИ  *I*, кв.-42, 
с.Абланица 

45. 07.12.2022г. 

КПИИ 

„Монтаж  на  Фотоволтайчна 

инсталация за  производство  на 

електрическа енергия  към  

съществуваща сграда / в т.ч. върху 

покиви фасади и  поземления имот/“  

мощност  15  киловата 

    заповед № 266 /07.12.2022г. на кмета   
на общ. Хаджидимово 

УПИ-*ХIХ  77*, кв.-73, 

гр. Хаджидимово 

46. 14.12.2022г.  „Монтаж  на    фотоволтаична    

инсталация  за собствено ползване  с 

мощност  до  100  kw,   за  производство  

ПИ  *77058.5.329*,  

м.Петровата,  гр. 

Хаджидимово 
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на  електрическа  енергия,  върху  

покривна  конструкция  на  

съществуваща  сграда”   

 

 


