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№ 

 

 

Дата 

 

Строеж 

 

Местонахождение 

1. 26.01.2022г. „Жилищна сграда и магазин за 

строителни материали” – строеж пета 

категория 

УПИ III от квартал 19 по 
плана на село Абланица 

2. 16.02.2022г. „Еднофамилна жилищна” – строеж 

пета категория 

 

УПИ XIX - 37 от квартал 6 
по плана на село Садово 

3. 14.02.2022г. „Външно електрозахранване НН на 

„Жилищна сграда” в УПИ II – 12, кв. 

2 по плана на село Блатска, община 

Хаджидимово - строеж пета 

категория 

 

находящо се трасе на 
въздушна кабелна 

линия НН от 
съществуващ стълб 24 

(подлежащ на подмяна) 
по улици с осови точки 
О.Т.38 – О.Т.47 – О.Т.40 

– О.Т.41 по плана на 
село Блатска през нови 
стълбове 42.1 и 24.2 до 
ГЕТ на нов стълб 24.3 на 

имотна граница пред 
УПИ II – 12, кв. 2 по 

плана на село Блатска 

4. 30.03.2022г. „Жилищна сграда  и  плътна  ограда” 

– строеж пета категория 
ПИ с идентификатор 

00014.101.22, местност 
„Тъпане” по КККР на 

село Абланица 

5. 06.04.2022г. „Фабрика  за  производство  на  

хартиени  опаковки”- 

 строеж  четвърта  категория        

 

ПИ с идентификатор 
52101.12.44, местност 

„Eфендица” по КККР на 
село Ново Лески 

6. 06.04.2022г. „Рехабилитация  и  реконструкция  на  
улици,  тротоари и съоръжения и 
принадлежностите  към  тях  в  гр. 
Хаджидимово,  община  Хазжидимово 
Подобект: Улица „Пейо Яворов   от О.Т. 
309  до  О.Т. 314 ” – строеж четвърта 
категория 

Улица „Пейо Яворов   от 
О.Т. 309  до  О.Т. 314,  по  
плана  на  гр. 
Хаджидимово 

7. 13.04.2022г. Преустройство  на МЖ, пристройка и 
надстройка-строеж  пета  категория 

УПИ IX  63 от квартал- 6.  
село  Ново  Лески 

8. 13.04.2022г. „Жилищна сграда” – строеж пета 

категория 

 

ПИ  04399.9.7 /009007/ , 
м.”Кермит  дере”, 
с.Блатска 

9. 18.05.2022г. „Физкултурен  салон” – строеж пета 

категория 

 

УПИ  I- 529, 530, от кв.- 
20,  гр.Хаджидимово 

10. 06.07.2022г. „Жилищна сграда” – строеж пета 

категория 

 

УПИ  Х- 9, 530, от кв.- 3,  
с.Садово 
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11. 03.08.2022г. „Жилищна сграда” – строеж пета 

категория 

 

ПИ  00014.103.221 , 
м.”Лозята”, с.Абланица 

12. 21.09.2022г. „Жилищна сграда” – строеж пета 

категория 

 

ПИ  00014.167.48 , 
м.”Лeнища”, с.Абланица 

13.  „Жилищна сграда” – строеж пета 

категория 

 

УПИ  III , от кв.- 78,  
гр.Хаджидимово 

14. 26.10.2022г. „Селскостопанска  постройка  за  
съхранение  на селскостопанска  
продукция  и инвентар      и      
Селскостопанска  сграда  за  
отглеждане  на  животни “ 

 

ПИ с идентификатор                 
№ 77058.12.169, 
м.“Нишанлии“, по КККР 
на гр  Хаджидимово 

15. 26.10.2022г. „Основен  ремонт  и  преустройство  
на  съществуваща  масивна  сграда  в  
склад  за  и  търговия със  строителни  
материали  с  пристройка“ 
         Допълващо  застрояване 
 „Навеси  №1,  №2,  №3, за  търговия  
със  строитенни  материали  до  
плътни  огради“ 

 

УПИ-XXXIV, Стопански 
двор, с. Копривлен 

16. 23.11.2022г. „Работилница  за  производство на 
пирони” - строеж  пета  категория        

УПИ  *XIV-869*, кв.59, 
гр.Хаджидимово 

17. 23.11.2022г.  „Работилница  за  мебели“-  
    строеж  пета  категория   

УПИ- XI  112,  кв-16, с. 
Абланица 

18. 23.11.2022г. „Открит  паркинг”  -строеж  пета  
категория       

ПИ  00014.72.16,  
м.”Илезица”,  с.Абланица 

19. 30.11.2022г. „Жилищна  сграда с  магазин  за  

хранителни  стоки: 

 Втори  етап-първи  жилищен етаж, 

Трети  етап-втори  жилищен етаж  и  

таван” --строеж  пета  категория        

 

УПИ  *VIII*, кв.-6, с. 
Абланица 

20. 05.12.2022г. Цех за производство на дървени  

палети-строеж пета категория 

ПИ  000740,  м.”Тъпане”,  

с.Абланица 

 


