
 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

1606 София, бул. “Македония” №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132  

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

 

 

За Обекти: АМ „Струма” ЛОТ 1 Долна Диканя – Дупница от  км 305+220 до км 

322+000” и  

 АМ „Струма” ЛОТ 4 „Сандански - Кулата“ от км 423+800 до км 438+500 

финансирани по Оперативна програма «Транспорт» с бенефициент Агенция 

„Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

 

 

І.  ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 

 

1. Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщава, че за обект: АМ „Струма” ЛОТ 1 Долна 

Диканя – Дупница от  км 305+220 до км 322+000”, от страна на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) е издадено Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011г., публикувано в 

ДВ бр. 76 от 30.09.2011г.  

С последващи Заповеди, Министърът на регионалното развитие и благоустройството е 

допълнил издаденото разрешение за строеж. 

 

1.1. На основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, Министърът на 

регионалното развитие и благоустройството, е издал Заповед № РД-02-14-1340 от 

22.05.2012г. за допълнение на Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011г. със 

забележка: за обект АМ „Струма“ ЛОТ 1 в участъка „Долна Диканя – Дупница от  км 

305+220 до км 322+000“, изменение на технически проект по част: „План за 

безопасност и здраве“ – раздели втори и трети, подобект: „Асфалтова база, 

разположена в поземлен имот с планоснимачен № 000055, землището на с. Долна 

Диканя, община Радомир“. Публикувана в ДВ бр. 44 от 12.06.2012г. 

 

 

1.2. На основание чл. 154, ал. 5 и чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, Министърът на регионалното 

развитие и благоустройството, е издал Заповед № РД-02-14-1376 от 23.05.2012г. за 

допълнение на Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011г. за обект: АМ „Струма“ 

ЛОТ 1 в участъка „Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000: 1. Надлез 

на път III-6041 „с. Долна Диканя – с. Гълъбник“ при км 307.910; 2. Подлез при км 

313+524; 3. Подпорни стени на подлез при км 313+523,72“. Публикувана в ДВ бр. 46 

от 19.06.2012г. 

 

1.3. На основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството, е издал Заповед № РС-23 от 12.06.2012г. за допълнение на 

Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011г. за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 1 в 

участъка „Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000: 1. Надлез на 

П.В. „Долна Диканя“ при км 305+469,175; 2. Многовидов надлез за опазване на 

мечки при км 314+070; 3. Многовидов подлез за опазване на вълци при км 

315+900. Публикувана в ДВ бр. 50 от 03.07.2012г. 

 

1.4. На основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството, е издал Заповед № РС-34 от 06.07.2012г. за допълнение на 

Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011г. за обект: „АМ „Струма“ ЛОТ 1 в 

участъка „Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000“ относно: 1. 

Надлез над жп линия при км 313+713. 2. Пътен възел „Дупница Север“ – Пътна 



връзка № 2 „София – Дупница“ от км 0+440 до км 0+852. Публикувана в ДВ бр. 56 от 

24.07.2012г. 

  

  

2. Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщава, че за обект: АМ „Струма” ЛОТ 4 

„Сандански - Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, от страна на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 145, ал. 2 от ЗУТ 

са издадени две Разрешения за строеж за два етапа:  

 

 

2.1. За етап І е издадено Разрешение за строеж № РС-10 от 04.04.2012г., в участъка  АМ 

„Струма” ЛОТ 4 „Сандански - Кулата“ от км 423+800 до км 424+640 и от км 435+560 

до км 438+500 (обхващащ землищата на с.Дамяница, община Сандански, с.Марино 

поле и с. Чучулигово, община Петрич) – основно трасе и изместване на засегнати 

елементи на техническата инфраструктура, публикувано в ДВ бр. 30 от 17.04.2012г. 

 

2.2. За етап ІІ е издадено Разрешение за строеж № РС-24 от 14.06.2012г., в участъка  АМ 

„Струма” ЛОТ 4 „Сандански - Кулата“ от км 424+640 до км 435+560 и етапна връзка 

при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780) – основно трасе и изместване на 

засегнати елементи на техническата инфраструктура, публикувано в ДВ бр. 50 от 

03.07.2012г. 

 

 

 

ІІ. Решения по ОВОС за Автомагистрала „Струма“. 

 

 

ІІІ. Информация за обществени обсъждания и проведени консултации със 

заинтересованата общественост за обсъждане на доклада за оценка на въздействието 

върху околната среда. 

 

 

 
  


