
ОБЯВА 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: 

гр. София 1606, бул. „Македония № 3 

 

СЪОБЩАВА 

За следното инвестиционно предложение:  

 

Защита на горските територии срещу ерозия и порои в териториалния обхват на 

ТП ДГС „Рилски Манастир“, обект: Укрепителни и обезопасителни работи на 

републикански път III- 107 (о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила 

– Рилски манастир – Кирилова поляна при км 27+665, км 27+700 и км 27+755. 

Целта на инвестиционното предложение е изготвяне на задание за проектиране и 

работен проект на подобект: Защита на горските територии срещу ерозия и порои в 

териториалния обхват на ТП ДГС „Рилски манастир“, обект: Укрепителни и 

обезопасителни работи на републикански път III- 107 (о.п. Дупница – о.п. Благоевград) 

– Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна при км 27+665, км 27+700 

и км 27+755. 

Разработката е изготвена на основание Наредба № 4 от 19.02.2013 г. на 

Министерство на земеделието и храните за защита на горските територии срещу ерозия 

и порои и строеж на укрепителни съоръжения и Наредба 5 от 31.07.2014 г на 

Министерство на земеделието и храните за строителство в горските територии без 

промяна на предназначението им. 

Целта на проекта е да се определи обхватът, целта и необходимите дейности за 

борба с ерозията, да се локализират уязвимите участъци и да се посочат насоките за 

въздействие за тяхното стабилизиране, за да се осигури нормално функциониране на 

път III- 107 при км 27+665, км 27+700 и км 27+755 с оглед обезопасяване на 

движението. 

Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са 

представени в уведомлението на Агенция „Пътна инфраструктура“, което е достъпно 

на официалната й интернет страница: 

www.api.bg►раздел „Нормативна база“ ►подраздел „Документи”. 

 

Писмени становища могат да се представят в Агенция „Пътна 

инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3. 

Телефон за контакти: 02 / 9173 286 


