РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
З А П О В Е Д
№ РД-07-39
Ловеч, 27.03.2018 год.

В Областна администрация Ловеч е постъпило заявление с вх. № РР-091(6)/15.02.2018 г. от „ЕТА-Желева“ ЕООД, гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 20, ЕИК
BG 203271507, за одобряване на (ПУП) – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура - „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна
мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за
кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен
и Ябланица, област Ловеч.
Към преписката са приложени следните документи:
1. Заповед № РД-07-96/13.04.2017 г. на Областен управител на област Ловеч за
разрешаване за изработване на ПУП-парцеларен план за обекта;
2. Заповед № РД-07-30/07.03.2018 г. на Областен управител на област Ловеч за
назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на ПУП – парцеларен план за обекта;
3. Протокол № 1 от 13.03.2018 г. на Областен експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ);
4. Решение № 282/02.11.2017 г. на Общински съвет Ябланица, Решение №
616/05.10.2017 г. на Общински съвет Тетевен, Решение № № 316/21.09.2017 г.
и 323/24.10.2017 г. на Общински съвет Луковит, Решение № 433/30.01.2018 г.
на Oбщински съвет Угърчин.
5. Писма от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД – 22 бр.
6. Съгласувателно становище изх. № 95-Е-1220/24.10.2017 г. от „БТК“ ЕАД;
7. Писмо изх. № ТОП-7373-261/17.08.2017 г. на Изпълнителен директор на
„ВиК“ АД - Ловеч;
8. Протокол от 07.02.2018 г. на АПИ ОПУ Ловеч;
9. Становище изх. № 3019/08.08.2017 г. на Директор на РИОСВ Плевен, че не е
необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата
за ОС;
От представената преписка за одобрение на ПУП-парцеларен план за обекта е
видно, че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани централни и
териториални администрации и специализирани контролни органи и експлоатационни
дружества съгласно чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Предвид констатираното е установено, че са изпълнени изискванията на ЗУТ и
специалните нормативни актове и с оглед изложеното на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от
ЗУТ,

5500 Ловеч ,ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
за обект „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за
пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна
телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и
Ябланица, област Ловеч с възложител „ЕТА-Желева“ ЕООД, гр. София.
Настоящата заповед да се изпрати в 7 дневен срок за обнародване в „Държавен
вестник“ по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ.
На основание чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 129, ал. 5 от ЗУТ в 3 дневен срок,
настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация
Ловеч.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва относно
законосъобразността й чрез Областен управител на област Ловеч пред Административен
съд Ловеч в 30 дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник”.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
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