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№ 

по ред 

 

Дата 

 

Строеж  

 

Местонахождение 

1. 11.01.2023г. 

КПИИ 

„Торова  площадка  /лагуна/ “ 

заповед № 4/11.01.2022г. на кмета   на 

общ. Хаджидимово 

ПИ  *77058.5.285*, 

м.“Айлязето“, по КККР 

на гр  Хаджидимово 

2. 18.01.2023г. 

 

 Кабелна захранваща линия НН 1 Kv за 

нуждите стационарна на контролна 

единица АУЗПТ/СКТ № 1048 на Път II- 

19 ''Садово - Гоце Делчев"км 97+500, 

част от електронна система за събиране 

на таксите за ползване на 

републиканската пътна мрежа,на база 

изминато разстояние за превозни 

средства с обща технически допустима 

максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база 

време зa леки автомобили с обща 

технически допустима максимална маса 

до 3,5т. (електронна винетка)“                                                                                                                                         

 

  с. Садово, с ЕКАТТЕ 

65108,общ.Хаджидимово:                                                                   

От СБС № 16, ситуиран в 

тротоара на уличната 

мрежа пред 

северозападната граница 

на УПИ *I 3*, квартал 3 

по плана на село Садово, 

община Хаджидимово, 

трасето продължава на 

североизток към осова 

точка №2, пресича 

улицата и продължава на 

северозапад към осова 

точка №39 и осова точка 

№1, а след осова точка 

№1 излиза извън 

регулацията на 

населеното място на 

северозапад към 

републикански път II-19.-  

през ПИ № 65108.13.183,  

през ПИ № 65108.17.175,  

през ПИ № 65108.13.28,  

през ПИ № 65108.13.166,  

през ПИ № 65108.14.37,  

през ПИ № 65108.14.36,   

до ПИ № 65108.17.175,  

3. 18.01.2023г. 

КПИИ 

„Фотоволтаична  инсталация  с  

номинална  мощност  до  20 МW, БКТП 

20/0.8 КV/2500 KVA- 8 броя,  и  кабели  

ниско  напрежение“ 

заповед № 7/18.01.2022г. на кмета   на 

общ. Хаджидимово 

ПИ *04399.17.82*, 

м.“Попарата“, с.Блатска,   

4. 25.01.2023г. „Монтаж  на   фотоволтаична   

инсталация   с мощност  до 75.21 kw,    

върху  покривна  на  съществуваща  

сграда  /навес - сеновал/  за  собствени  

нужди”   

 

ПИ  *38532.200.235*,  

м.“Лялево,  с. 

Копривлен 

    

5. 26.01.2023г. „Външно електрическо  захранване  на  

обект „Втора  фабрика  за  хартиени  

опаковки“  и  БТКП  в имот с 

1.Кабелна линия 20 KV 

– преминаваща от 

съществуващ 
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идентификатор 52101.12.44, по КК и КР 

с.Ново Лески, община Хаджидимово 

 

Стоманорешетъчен 

стълб № 54-20 KV в 

имот с идентификатор 

52101.11.1, в сервитута 

на ВЕЛ 20 KV 

„Копривлен“ 

продължава  в обхвата 

на републикански път с 

идентификатор 

52101.11.380, до нов 

БКТП 20/04 KV в имот с 

идентификатор 

52101.12.44, всички по 

КК и КР на с.Ново 

Лески, общ. 

Хаджидимово, обл. 

Благоевград; 

 2.Бетонов Комплектен 

Трансформаторен Пост - 

БКТП 20/0,4 KV-250 

KVA в имот с 

идентификатор 

52101.12.44 по КК и КР 

на с.Ново Лески, общ. 

Хаджидимово, обл. 

Благоевград.  

6. 26.01.2023г. „Реконструкция  и  промяна  

предназначение  на  ПС –по КРП  

 ( ПЖ –по  нотариален  акт)  в   ГАРАЖ-  

допълващо  застрояване”                                                                                                                                                                 

УПИ  *V 221*, кв.-27, 

с.Копривлен 

7. 26.01.2023г. „ГАРАЖ-  допълващо  застрояване”                                                                                                                                                                 УПИ  *V  499*, кв.-17, 

с.Копривлен 

8. 08.02.2023г. „Преустройство на приемно-

предавателна станция № 2578“ 

разположена върху 

покрива на гараж и 

жилищна сграда, 

находящи се в ПИ с 

пл. № 595 по 

кадастралния план на 

село Абланица, 

община Хаджидимово 

9. 15.02.2023г. „Жилищна сграда” УПИ I – 118 от 

квартал 17 по плана 

на село Садово, 

община Хаджидимово 

10. 15.02.2023г. „Склад към дърводелска 

работилница” 

УПИ XXVIII по плана 

на Стопански двор на 

село Копривлен, 

община Хаджидимово 

11. 01.03.2023г. „Плътна ограда с височина 2,20 м” – 

изцяло разположена в имота на 

възложителя по регулационните 

УПИ III – 51, 52 от 

квартал 8 по плана на 

село Ново Лески, 
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линии между УПИ III – 51, 52 и УПИ 

II – 51 с дължина 17 метра, между 

УПИ III – 51,52 и УПИ IX – 53 с 

дължина 8 метра и между УПИ III – 

51, 52 и УПИ V – 55 от квартал 8 по 

плана на село Ново Лески, община 

Хаджидимово с дължина 5 метра 

община Хаджидимово 

12. 08.03.2023г. „Рехабилитация  и реконструкция на 

общински път: BLG 1330/ІІІ-1907/ 

Хаджидимово - Петрелик – Беслен 

участък от км. 0+000 до км. 3+379” 

Общински път: BLG 

1330/ІІІ-1907/ 

Хаджидимово - 

Петрелик – Беслен 

участък от км. 0+000 

до км. 3+379 

 

 


