РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
З А П О В Е Д
№ РД-07-98
Ловеч, 01.08.2018 год.
На основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закон за устройство на територията във връзка с
чл. 142 от ЗУТ, Протокол № 2 /18.07.2018 г. на Областен експертен съвет по устройство
на територията, съгласно Заповеди №№ РД-07-86/10.07.2018 г и РД-07-91/17.07.2018 г.
на Областен управител на област Ловеч, както и Оценка за съответствието със
съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект фаза Технически
проект (ТП) за строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни ВитЛуковит”, I-етап / магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след
РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/, изготвена на основание чл. 142, ал. 4
и ал. 5 от ЗУТ от Консултант (Строителен надзор) „НИЕЛ 15“ ЕООД, ЕИК 203506784,
седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Александър Кусев № 21,
представлявано от инж. Дилка Василева Първанова, Удостоверение № РК0569/02.02.2016 г. издадено от ДНСК, писмо с вх. № РД-03-378/05.06.2018 г. на
Директор на РИОСВ Плевен, становище за съответствие на инвестиционен проект с
правилата и нормите за пожарна безопасност с № УРИ: 921000-320-01.06.2018 г. на
Директор РДПБЗН Ловеч
О Д О Б Р Я В А М:
Инвестиционен проект за строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/
„Черни Вит-Луковит”, I-етап / магистрален водопровод от въздушно преминаване на р.
Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/.
Предвиденият за реконструкция участък се разделя на 2 подучастъка:
Въздушно преминаване над р. Вит - РШ с. Златна Панега, Брестница, L = 1430 м,
с оразмерителни параметри съгласно проекта от 1975 г.: ø700 МНТ, Q = 390 l/s, v = 1.02
m/s и J=0.0018m/m;
РШ c. Златна Панега, с. Брестница - РШ с. Български извор, Галата, L = 1750 м, с
оразмерителни параметри съгласно проекта от 1975 год.: ø700 МНТ, Q = 360 1/s, v =
0.94 m/s и J = 0.00154rn/m.
Разработеният проект предвижда реконструкцията на предвидените
подучастъци да се реализира безтраншейно, чрез полагането на проектния водопровод
PEHD, тип РЕ 100 (SDR 17, PN 10 bar) с ø 400 във вътрешността на съществуващия по
метода „тръба в тръба" /"relining"/.
За кожух ще служи съществуващият магистрален водопровод ø 700, МНТ тръби.
Предвидени са за реконструкция и двете разпределителни шахти /РШ/, прилежащи към
проектното трасе:
- РШ за с. Златна Панега, с. Брестница /а от нея е и отклонението и за с.
Градежница/
- РШ за с. Български извор, с. Галата
Реконструкцията на РШ включва подмяна на всички спирателни и други арматури
в тях, фасонните части, както и на тръбните разводки.
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Дължимата такса за одобряване на инвестиционния проект, определена по реда
на Тарифа №14 /ДВ.бр.114 от 2003 г./ за таксите, които се събират в системата на МРРБ
от областните управители, на стойност от 500 лв. /петстотин лева/ е внесена в
банковата сметка на Областна администрация Ловеч на 26.06.2018 г.
Настоящата Заповед за одобряване на инвестиционния проект е основание за
издаване на разрешение за строеж в полза на възложителя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок по реда на АПК пред
Административен съд Ловеч.
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