ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявяваме на заинтересованите граждани, във връзка с изграждането на Автомагистрала
„Струма“ Лот 3.3, съгласно одобрени 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 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и
етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна,
община Струмяни и община Сандански, област Благоевград за учредяване на безвъзмездно
сервитутно право, а именно:
Със Заповед № З-303/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК 130277958, град София
право на прокарване за възникнал сервитут от реконструкцията на инженерна мрежа - при
км 405+655 - нова реконструкция и изместване на ЕП 20kV и КНН при ПВ
"Струмяни" собственост на ЧЕЗ, L=890м в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни през поземлен имот в квартал 23А /двадесет и три А/, с. Струмяни /по
регулационния план на с Струмяни/, от о.т. 80-81-82-23-24-29-30-31-32-97 до о.т. 99, начин
на трайно ползване: УЛИЦА, със засегната площ 0,343 дка /триста четиридесет и три кв.
м./, собственост на ОБЩИНА СТРУМЯНИ.
Със Заповед № З-302/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „В И К - СТРИМОН“ ЕООД с ЕИК 101520193, с. Микрево, община
Струмяни, област Благоевград, право на прокарване за възникнал сервитут от
реконструкцията на инженерна мрежа – от км 402+670 до км 404+560 - Новопроектиран
довеждащ водопровод Ф90 ПЕВП, L=2000м в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни през поземлен имот в квартал 23 /двадесет и трети/ по плана за регулация на
село Струмяни, от о.т. 76 до о.т. 75, начин на трайно ползване: УЛИЦА, със засегната
площ 0,205 дка /двеста и пет кв. м./, собственост на ОБЩИНА СТРУМЯНИ.
Със Заповед № З-301/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД с ЕИК
831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул.
"Цариградско шосе"115и и на „ВАЙТЪЛ-И“ EООД, с ЕИК 811208462, със седалище и
адрес на управление ул. Македония № 41, гр. Сандански, община Сандански, област
Благоевград, право на прокарване за възникнал сервитут от реконструкцията на инженерна
мрежа при км 405+640 реконструкция на съобщителни кабели на БТК ЕАД и оптичен
кабел на Вайтъл-И, L=831м в землището на с. Микрево, общ. Струмяни през поземлен
имот в квартал 81 /осемдесет и първи/ по плана за регулация на село Микрево от о.т. 22 21 до о.т. 20, с площ 0,130 дка /сто и тридесет кв. м./, с начин на трайно ползване: УЛИЦА,
със засегната площ 0,007 дка /седем кв. м./, собственост на ОБЩИНА СТРУМЯНИ.
Със Заповед № З-300/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 130277958, със
седалище и адрес на управление гр. София, право на прокарване за възникнал сервитут от

реконструкцията на инженерна мрежа - при км 404+580, ново решение за реконструкция
на ВЕП 20 кV „Сливница“, L=65 м, в землището на с. Илинденци, община Струмяни
през поземлен имот с № 091009 /нула, дeвет, едно,нула, нула, девет/, /имот № 91.2 по
регистър към одобрен ПУП-ПП/ по КВС на село Илинденци, с ЕКАТТЕ 32665, намиращ се
в местността „Гладно поле”, с площ от 461 /четиристотин шестдесет и един кв.м./ с начин
на трайно ползване НИВА, със засегната площ 0,067 дка /шестдесет и седем кв.м./,
собственост на ОБЩИНА СТРУМЯНИ при съседи на имота: 091008, 091011, 000302,
000316.
Със Заповед № З-299/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 130277958, със
седалище и адрес на управление гр. София, право на прокарване за възникнал сервитут от
реконструкцията на инженерна мрежа - при км 405+655, нова реконструкция и
изместване на ЕП 20kV и КНН при ПВ "Струмяни" собственост на ЧЕЗ, L=126м в
землището на с. Микрево, общ. Струмяни през поземлен имот в квартал 81 /осемдесет
и едно/ по плана за регулация на с. Микрево от о.т. 22 - 21 до о.т. 20, с площ 0,130 дка /сто
и тридесет кв. м./, с начин на трайно ползване: УЛИЦА, със засегната площ 0,016 дка
/шестнадесет кв. м./, собственост на ОБЩИНА СТРУМЯНИ.
Със Заповед № З-297/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК 831160078, със седалище и адрес на
управление гр. София, право на прокарване за възникнал сервитут от реконструкцията на
инженерна мрежа - от км 406+924 до км 407+150-ново решение за реконструкция на
главен напоителен тръбопровод ПЕВП Ø160 и ПЕВП Ø315, L=280 м, землище с.
Илинденци, община Струмяни през поземлен имот с №025042 /нула,две,пет,нула,четири,
две/, имот № 25.30 по регистър към одобрен ПУП-ПП/ по КВС на село Илинденци, с
ЕКАТТЕ 32665, намиращ се в местността „Долно поле” с площ от 1,837 дка /хиляда
осемстотин тридесет и седем кв.м./, с начин на трайно ползване НИВА, със засегната площ
0,086 /осемдесет и шест кв. м./, със съседи: 025041, 025040, 025006, 025076, собственост на
ОБЩИНА СТРУМЯНИ.
Със Заповед № З-304/12.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни се учредява
безвъзмездно на „АЛТ КО“ АД, с ЕИК 831268730, със седалище и адрес на управление гр.
Банкя, право на прокарване за възникнал сервитут от реконструкцията на инженерна мрежа
- право на прокарване за възникнал сервитут от новопроектиран преносен газопровод
„АЛТ КО“ АД Ф133х5мм, L=91 м при км 406+440 в землището на с. Микрево, община
Струмяни през поземлен имот с № 028117 /нула,две,осем,едно,едно,седем/, /имот № 28.73
по регистър към одобрен ПУП-ПП/ по КВС на с.Микрево,с ЕКАТТЕ 49686, намиращ се в
местността „Ормано”, с площ от 718 /седемстотин и осемнадесет/ кв.м., с начин на трайно
ползване ПОЛСКИ ПЪТ, със засегната площ 0,074 дка /седемдесет и четири кв.м./, при
съседи на имота: ПИ с №№ 028179, 028076, 028075, 028074, 028063, 028072, 028177,
028175, 028118, собственост на ОБЩИНА СТРУМЯНИ.
Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано в 3-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.
Област Благоевград; община Струмяни, с.Струмяни 2825; тел./факс: 07434/31 05, тел: 31-08,
www.strumyani.org, е-mail: strumyani_oba@yahoo.com
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