
РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2020г. 

 

 

 

№ 

 

 

Дата 

 

Строеж 

 

Местонахождение 

340 17.01.2020г. „Гараж и навес”  УПИ IX – 230 от 

квартал 11 по плана 

на град Хаджидимово 

341 17.01.2020г. „Жилищна сграда” УПИ XI – 357 от 

квартал 28 по плана 

на град Хаджидимово 

342 22.01.2020г. „Двуфамилна жилищна сграда” ПИ пл. № 804 по 

кадастралния план на 

село Абланица 

343 27.01.2020г. „Селскостопанска постройка за 

съхранение на продукция и 

инвентар” 

ПИ с идентификатор 

00014.99.86, местност 

„Шатора” по КККР на 

село Абланица 

344 30.01.2020г. „Жилищна сграда” УПИ II – 721 от 

квартал 72 по плана 

на град Хаджидимово 

345 30.01.2020г. „Шивашки цех, склад, магазин и 

офисна сграда” 

УПИ I – 721 от 

квартал 72 по плана 

на град Хаджидимово 

346 11.02.2020г. „Офис сграда” - строеж пета 

категория, представляващ  

I-ви етап на обект: „Гараж за 

земеделска техника и офис сграда” 

УПИ I – 001037, 

местност „Тумбите” в 

землището на село 

Ново Лески 

347 21.04.2020г. „Навес за сено и слама” УПИ I – 93, 277 в 

землището на град 

Хаджидимово 

348 11.05.2020г. „Жилищна сграда” УПИ II от квартал 20 

по плана на село 

Тешово 

349 11.05.2020г. „Селскостопанска постройка” ПИ с идентификатор 

38532.93.1, местност 

„Фиталар дере” по 

КККР на село 

Копривлен 

350 11.05.2020г. „Рехабилитация и реконструкция 

на улица ”Александър 

Стамболийски”, тротоари и 

съоръжения и принадлежностите 

към тях в село Абланица, община 

Хаджидимово – от О.Т. 38 през 

О.Т. 69, през О.Т. 58, през О.Т. 57, 

през О.Т.  56, през О.Т. 55,  през 

О.Т. 50 до О.Т. 49” 

Улица „”Александър 

Стамболийски” от от 

О.Т. 38 през О.Т. 69, 

през О.Т. 58, през О.Т. 

57, през О.Т.  56, през 

О.Т. 55,  през О.Т. 50 

до О.Т. 49 по плана на 

село Абланица 



351 19.05.2020г. „Жилищна сграда” имот с планоснимачен 

номер 155 по плана на 

село Беслен 

352 19.05.2020г. „Пристройка и реконструкция на 

2МЖ с надстройка на МС” 

УПИ I – 456 от 

квартал 50 по плана 

на село Копривлен 

353 19.05.2020г. „Животновъдна ферма за 

отглеждане на кози и техните 

приплоди” 

ПИ с идентификатор 

51860.16.97, местност 

„Трохалето” по КККР 

на село Нова Ловча; 

(номер на имота по 

предходен план: имот 

с номер 016097, 

находящ се в 

местността 

„Трохалето” в 

землището на село 

Нова Ловча) 

354 19.05.2020г. „Селскостопанска сграда за 

съхранение на селскостопанска 

продукция и техника” 

ПИ с идентификатор 

00014.172.1, местност 

„Бялеви круши” по 

КККР на село 

Абланица; (номер на 

имота по предходен 

план: имот № 172001, 

местност „Бялеви 

круши” в землището 

на село Абланица) 

355 19.05.2020г. „Склад” – допълващо застрояване УПИ III – 473, 482 от 

квартал 45 по плана 

на село Илинден 

356 03.06.2020г. „Търговски център и стаи за 

гости” 

ПИ с идентификатор 

65108.42.16, местност 

„Вършилата” по 

КККР на село Садово, 

(номер на имота по 

предходен план: имот 

с № 042016, находящ 

се в местността 

„Вършилата” в 

землището на село 

Садово) 

357 05.06.2020г. „Цех за обработка на камък” ПИ с идентификатор 

38532.21.183 по КККР 

на село Копривлен 

358 16.07.2020г. „Жилищна сграда с магазин за 

промишлени стоки” 

УПИ VII – 183 от 

квартал 15 по плана 

на село Абланица 

359 03.08.2020г. „Животновъдна ферма за млечни 

овце и техните приплоди” 

ПИ с идентификатор 

38532.200.235, 



местност „Лялево” по 

КККР на село 

Копривлен; (номер на 

имота по предходен 

план: имот с номер 

200235, находящ се в 

местността „Лялево” в 

землището на село 

Копривлен) 

 


