РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Одобрявам:
Георги Терзийски
Областен управител
на област Ловеч

Областен експертен съвет по устройство на територията

Протокол № 1

Днес 13.03.2018 г. в изпълнение на заповед № РД-07-30/07.03.2018 г. на Областен
управител на област Ловеч се проведе заседание на Областен експертен съвет по устройство
на територията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Тодоров – зам. областен управител на област Ловеч
СЕКРЕТАР: Християн Христов – специалист в дирекция АКРРДС
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Христина Ангелова, гл. експерт в отдел „РУТОС“ в Община Луковит, съгл.
Заповед № 96/ 12.03.2018 г. на кмета на община Луковит;
2. д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен;
3. Станимир Петков – кмет на община Угърчин;
4. инж. Иван Цаков – кмет на община Ябланица;
5. д-р Анелия Кърчева, н-к отдел „ДЗК“ в РЗИ – Ловеч, съгл. Заповед № РД-0997/12.03.2018г. на директора на РЗИ Ловеч;
6. инж. Иглика Игнатова, главен инженер при „В и К“ АД, Ловеч, съгл.
пълномощно ТОП-7373-3/13.03.2018 г. на изпълнителния директор на „В и К“
АД – Ловеч;
7. Николай Енев – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Ловеч;
8. инж. Петър Петров –началник сектор ‚ПКД“ в РД ПБЗН – Ловеч;
9. Анита Илиева – началник район КМ при „БТК“ ЕАД – Ловеч;
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10. инж. Христалина Илиева, главен експерт при ОПУ – Ловеч, съгл. Пълномощно
№ П-3/13.03.2018 г. на директора на ОПУ – Ловеч;
11. Дора Стоянова – старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС при ОА Ловеч.
Cъс задача да разгледа преписка с вх. № РР-09-1(6)/15.02.2018 г. и да се произнесе по
искането на „ЕТА-Желева“ ЕООД за одобряването на Подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за обект на техническа инфраструктура „Изграждане на междуселищна
оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване на
получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините
Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч.
Възложител: „ЕТА-Желева“ ЕООД
Заседанието бе открито от г-н Илиян Тодоров – зам. областен управител на област Ловеч и
председател на съвета.
Проектът бе представен от инж. Ирина Казначеева, представител на „ЕТА-Желева“ ЕООД.
Не бяха задавани допълнителни въпроси. Областният експертен съвет по устройство на
територията
РЕШИ:
Предлага на Областен управител на област Ловеч на основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ да
издаде заповед, с която да одобри разгледания ПУП – парцеларен план за обект на
техническа инфраструктура „Изграждане на междуселищна оптична кабелна
разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване на получаваните сигнали за
кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и
Ябланица, област Ловеч.
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