
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2018г. 

 

 

№ 

по ред 

 

Дата 

 

Строеж  

 

Местонахождение 

1 09.01.2018г. „Жилищна сграда” УПИ X – 52 от 

квартал 14 по плана 

на село Копривлен 

2 09.01.2018г. „Склад за промишлени стоки” имот с пл. № 248 по 

плана на село Беслен 

3 07.02.2018г. „Лятна кухня” – допълващо 

застрояване; Подобект: „Плътна 

ограда с височина 2,20 м” 

УПИ VII – 44 от 

квартал 98 по плана 

на град Хаджидимово 

4 07.02.2018г. „Жилищна сграда” УПИ III – 1084 от 

квартал 53 по плана 

на село Абланица 

5 15.02.2018г. „Плътна ограда с височина 2,15 м” УПИ I – 529, 530 от 

квартал 20 по плана 

на град Хаджидимово 

6 23.02.2018г. „Преустройство на съществуваща 

МЖ и надстройка” 

УПИ VI от квартал 57 

по плана на село 

Абланица 

7 23.02.2018г. „Склад” УПИ XVII по плана 

на стопански двор на 

село Копривлен 

8 14.03.2018г. „Ремонт и преустройство на 

съществуваща газстанция в 

газстанция, бензиностанция и 

пълнячка за бутилки” 

УПИ I – 072015, 

072014, местност 

„Илезица” в 

землището на село 

Абланица 

9 12.04.2018г. „Основен ремонт и модернизация 

на съществуващ дърводелски цех 

и ограда с височина 2,20 м” 

УПИ XXVIII по плана 

на стопанския двор на 

село Копривлен 

10 27.04.2018г. „Модулна газстанция и пълначно 

за бутилки” 

имот № 091003, 

местност „Фиталар 

дере” в землището на 

село Копривлен 

11 18.05.2018г. „Къщи за гости” имот № 012026, 

местност 

„Параспорка” в 

землището на  

с. Гайтаниново 

12 11.06.2018г. „Малък обект за дестилиране – 

пункт за изваряване на ракия и 

сграда за временно обитаване” 

УПИ I - 015027, 

местност „Зад баира” 

в землището на град 

Хаджидимово 

13 11.06.2018г. „Жилищна сграда” ПИ пл. № 687а по 

кадастралния план на 

село Абланица 



14 11.06.2018г. „Жилищна сграда” УПИ VI – 47 от 

квартал 5 по плана на 

село Садово 

15 11.06.2018г. „Селскостопанска постройка за 

съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар” 

имот № 007014, 

местност „Кури дере” 

в землището на село 

Блатска 

16 11.06.2018г. „Основен ремонт и модернизация 

на съществуваща МС – фурна и 

ограда с височина 2,20 м” 

УПИ VIII от квартал 

58 по плана на село 

Абланица 

17 20.06.2018г. „Външно електрозахранване HH 

на „Двуетажна масивна жилищна 

сграда” в УПИ V по плана на село 

Теплен” 

село Теплен 

18 22.06.2018г. „Дестилерия за производство на 

етерични масла от лечебно-

ароматни култури” 

УПИ V – 940 от 

квартал 81 по плана 

на град Хаджидимово 

19 22.06.2018г. „Шивашки цех, склад, магазин и 

офисна сграда” 

УПИ I – 721 от 

квартал 72 по плана 

на град Хаджидимово 

20 22.06.2018г. „Жилищна сграда” УПИ II – 721 от 

квартал 72 по плана 

на град Хаджидимово 

21 10.07.2018г. „Физкултурен салон” УПИ I – 529, 530 от 

квартал 20 по плана 

на град Хаджидимово 

22 12.07.2018г. „Гараж и навес” УПИ IX – 230 от 

квартал 11 по плана 

на град Хаджидимово 

23 31.07.2018г. „Басейн с обем до 100 м
3
” УПИ I – 12049, 

местността 

„Игрището” в 

землището на село 

Гайтаниново 

24 08.08.2018г. „Авторемонтна работилница” имот № 000833 в 

землището на село 

Абланица 

25 08.08.2018г. „Жилищна сграда” УПИ XI – 357 от 

квартал 28 по плана 

на град Хаджидимово 

26 08.08.2018г. „Ограда с височина 2,20 м” имот с № 042016, 

местност 

„Вършилата” в 

землището на село 

Садово 

27 28.08.2018г. „Реконструкция и разширение на 

2ПЖ” 

имот с пл. № 450 по 

плана на село 

Илинден 

28 19.09.2018г. „Плътна ограда с височина 2,20 м” УПИ VII – 139 от 

квартал 1 по плана на 



град Хаджидимово 

29 19.09.2018г. „Плътна ограда с височина 2,20 м” УПИ XI от квартал 40 

по плана на село 

Абланица 

30 08.10.2018г. „Склад за съхранение и сортиране 

на плодове и зеленчуци, 

селскостопански машини и 

инвентар” 

УПИ I – 167 от 

квартал 6 по плана на 

село Копривлен 

31 

оттеглено 

12.10.2018г. „Реконструкция на съществуваща 

2МС - училище” 

УПИ II – 326 от 

квартал 36 по плана 

на село Копривлен 

32 01.11.2018г. „Реконструкция на част от 

съществуваща 2МС - училище” 

УПИ II – 326 от 

квартал 36 по плана 

на село Копривлен 

 


