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О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание  44,ал.2от Закона за местното самоуправление и местната администрация от 

ЗМСМА и чл. 210  от ЗУТ  обявяваме на заинтересованите граждани  във връзка с изграждането на 

Автомагистрала „Струма „ЛОТ“ 3-3 съгласно одобрените със Заповед № РД-02-15-134/09.05.2018 г. 

/обн. ДВ, бр. 41/18.05.2018 г./ на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството 

ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в 

землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване 

за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област 

Благоевград и изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-137/08.10.2015 г. на заместник-

министъра на регионалното развитие и благоустройството, ПУП-ПП за обект: Автомагистрала 

„Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ 

при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с. Ново Делчево - с. Дамяница, в 

землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община 

Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област 

Благоевград,с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” за определяне на обезщетение и 

учредяване сервитутно право по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията и 

допускане на предварително изпълнение на основание чл.60,ал.1 ат АПК за защита на особено 

важни държавни и обществени интереси за : 

-нова реконструкция ВЕП 20kV Сливница от км 404+580, L=65 м, землище с. Илинденци; 

Със ЗАПОВЕД № З-276 от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за учредяване на сервитут на 

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ „с.ЕИК 130277958,гр.София по реда на Закона за устройство на 

територията на основание чл.193,ал.3 от ЗУТ и Протокол от 30.08.2018год. на комисията по чл.210 от 

Закона за устройството на територията на община Струмяни , през ПИ № 091011 по КВС на 

с.Илинденци,местн.“Гладно поле“ с площ 41кв.м. собственост на н-ците на Димитър Стаменов 

Стоименов  за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София в качеството на Възложител. 

  -нова реконструкция на главен  напоителен тръбопровод ПЕВП ф160 и ПЕВП ф315 

,L=280м.землище с. Илинденци; от км.406+924 до км.407+150 : 

- Със ЗАПОВЕД №З-274 от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за  учредяване на сервитут 

на „Напоителни системи“АЕД с.ЕИК 831160078,гр.София  за нова реконструкция на главен  напоителен 

тръбопровод през ПИ № 025076 по КВС на с.Илинденци, местн.““Долно поле“ с площ 54 кв.м. 

собственост на н-ците на Георги Стефанов Дончев  за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

гр.София  

-Със ЗАПОВЕД № З-275 от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за  учредяване на сервитут 

на „Напоителни системи“АЕД с.ЕИК 831160078,гр.София за учредяване на сервитут на нова 

реконструкция на главен  напоителен тръбопровод  през ПИ 025051 по КВС на 

с.Илинденци,местн.““Долно поле“ с площ 47 кв.м. обственост на н-ците на Георги Маринов Башлиев  

за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София в качеството на Възложител. 

-новопроектиран преносен газопровод "АЛТ КО" АД Ф133х5мм, L=91м, землище с. Микрево,                                              

ЗАПОВЕД №З-277от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за учредяване на сервитут на 

 „АЛТ КО“АД с.ЕИК 831268730,гр.Банкя ,  за сервитут на газопровод „Алтко” – нова реконструкция от 

км. 404+650 до км 405+250 на Автомагистрала „Струма Лот 3.3”, намиращи се в землището на с. 

Микрево, община Струмяни през ПИ 028175 по КВС на с. Микрево, в местн.“Ормано“с площ 

76кв.м.собственост на н-ците на Димитър Андонов Донев за сметка на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ гр.София в качеството на Възложител. 

ЗАПОВЕД №З-278 от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за учредяване на сервитут на 

„АЛТ КО“АД с.ЕИК 831268730,гр.Банкя за сервитут на газопровод „АЛТ КО” – нова реконструкция от 
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км. 404+650 до км 405+250 на Автомагистрала „Струма Лот 3.3”, намиращи се в землището на с. 

Микрево, община Струмяни през ПИ 028177 по КВС на с. Микрево, в местн.“Ормано“с площ 5 кв.м. 

собственост на н-ците на Костадин Митов Тодоров за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

гр.София в качеството на Възложител. 

ЗАПОВЕД № З-279 от 22.10.2018 год. на Кмета на община Струмяни за учредяване на сервитут на 

„АЛТ КО“АД с.ЕИК 831268730, гр. Банкя, за сервитут на газопровод „АЛТ КО” – нова реконструкция 

от км. 404+650 до км 405+250 на Автомагистрала „Струма Лот 3.3”, намиращи се в землището на с. 

Микрево, община Струмяни през ПИ 028179 по КВС на с.Микрево,в местността “Ормано“ с площ 193 

кв.м. собственост на н-ците на Стоян Тренчев Стойков за сметка на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ гр. София в качеството на Възложител. 

ЗАПОВЕД № З-280 от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за учредяване на сервитут на 

„АЛТ КО“АД с.ЕИК 831268730, гр. Банкя за сервитут на газопровод „АЛТ КО” – нова реконструкция 

от км. 404+650 до км 405+250 на Автомагистрала „Струма Лот 3.3”, намиращи се в землището на с. 

Микрево, община Струмяни през ПИ 028078,по КВС на с. Микрево, в местността “Ормано“с площ 69 

кв.м. собственост на н-ците на Милуш Митов Донев за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

гр. София в качеството на Възложител. 

ЗАПОВЕД № З-281от 22.10.2018год. на Кмета на община Струмяни за учредяване на сервитут на 

„АЛТ КО“АД с.ЕИК 831268730, гр. Банкя за сервитут на газопровод „АЛТ  КО” – нова реконструкция 

от км. 404+650 до км 405+250 на Автомагистрала „Струма Лот 3.3”, намиращи се в землището на с. 

Микрево, община Струмяни през ПИ 028079, по КВС на с. Микрево,в местността“Ормано“с площ  

6.00 кв.м. собственост на н-ците на Васил Митрев Тошев за сметка на Агенция „Пътна  

инфраструктура“ гр.София в качеството на Възложител. 

  Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано в три-дневен срок от съобщаването на 

Заповедта пред Административен съд–Благоевград чрез кмета на община Струмяни. 

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ  в 14-дневен срок от нейното 

съобщаване пред Административен съд Благоевград. 
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