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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2 от 

27.07.2022 г. на община Хаджидимово 

ОБЕКТ ВОДЕН ОБЕКТ с обща площ от 109155 (сто и девет хиляди и 

сто и петнадесет) квадратни метра, образуван от Поземлен имот 
с идентификатор 14341.27.3 (четиринадесет хиляди триста 

четиридесет и едно точка двадесет и седем точка три) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри село 
Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, 

одобрени със Заповед № РД-18-1135/22.05.2018 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: 

местност „ЦИКАНДИЛКА“, с площ от 58075 (петдесет и осем 
хиляди и седемдесет и пет) квадратни метра, трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и 

водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар 
идентификатор няма, номер по предходен план: 027003 (нула, 

двадесет и седем хиляди и трети), и Поземлен имот с 

идентификатор 51860.8.161 (петдесет и една хиляди осемстотин 
и шестдесет точка осем точка сто шестдесет и едно) по  

кадастралната карта и кадастралните регистри село Нова Ловча, 

община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със 

Заповед № РД-18-1138/22.05.2018 год. на Изпълнителен 
директор на АГКК, с площ от 51080 (петдесет и една хиляди и 

осемдесет) квадратни метра, трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на 
трайно ползване: водоем, стар идентификатор няма, номер по 

предходен план: 000017 (нула, нула, нула, нула, седемнадесет), 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 

439/30.09.2019г., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев 
към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 3190, 

дв.вх.рег.№ 3188, акт № 81, том ХⅠⅠⅠ, партида № 64901 и 64903 

от 04.10.2019 г. 

ЦЕЛ НА ЗАЯВЕНОТО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ВОДИТЕ 

за аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други 

водни организми, както и получената по съответните 

технологии продукция от тях, напояване, спортно-

развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона 

Водно тяло, в което се 

предвижда използването 

на водите 

Целият имот 

Системи и съоръжения, 
чрез които ще се реализира 

водоползването 

Изграждане на плаващи мрежести съоръжения- садки, състоящи 
се от плаваща част, в повечето случай полиетиленови тръби или 

варели, рамки за закрепването им и една или няколко мрежи. 

Местност, 
административно-

териториална и 

териториална единица за 

съоръженията, ЕКАТТЕ 

Село Гайтаниново, ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово, 
област Благоевград, в местността “ЦИКАНДИЛКА” и село Нова 

Ловча, ЕКАТТЕ 51860, община Хаджидимово, област 

Благоевград 

   

 Възражения по издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 

2/27.07.2022 год. по смисъла на чл.64, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за водите, могат да се изпращат в 

14- дневен срок в Община Хаджидимово на адрес: град Хаджидимово 2933, ул.“Димо 

Хаджидимово“ 46, община Хаджидимово, област Благоевград, деловодство. 


