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 04.01.2019 г. в изпълнение на заповед № РД-07-151/19.12.2018 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. Цветелин Цоков – заместник-кмет на община Луковит, съгл. пълномощно,
издадено от кмета на община Луковит;
2. Станимир Петков – кмет на община Угърчин;
3. инж. Георги Грозданов – директор на Областно пътно управление – Ловеч;
4. инж. Иглика Игнатова – главен инженер на „В и К“ АД гр. Ловеч, съгл.
пълномощно с № ТОП-12572-1/03.01.2019 г.;
5. инж. Петър Петров – главен експерт – инвентаризация на ГТ и горско планиране
при Регионална дирекция по горите – Ловеч, съгл. пълномощно №1/03.01.2019
г.;
6. инж. Мария Димитрова – главен секретар на Областна дирекция „Земеделие“
Ловеч, съгл. пълномощно, издадено от директор на Областна дирекция
„Земеделие“;
7. инж. Николай Николов – ЧЕЗ Разпределение България АД – Ловеч;
8. главен експерт Петър Петров – началник сектор ПКД при РД ПБЗН Ловеч,
съгл. заповед с рег. № 921з-6/04.01.2019 г.;
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9. инж. Стефан Цанев – началник отдел „ПД“, дирекция „КПД“ при РИОСВ
Плевен, съгл. пълномощно с изх. № 5905;
10. инж. Анелия Лалева – главен експерт в отдел „ПУ“ към БД „Дунавски район“ –
Плевен, съгл. служебна бележка с изх. № ОБ-7574-1/02.01.2019 г.;
11. Соня Илиева – служител на „Напоителни системи“ ЕАД – Плевен, съгл.
пълномощно изх. № 02/02.01.2019 г.;
12. инж. Михаил Киров – началник на СГКК – Ловеч;
13. Дора Стоянова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС

Cъс задача да разгледа административна преписка с вх. № ДС-04-43/10.12.2018 г. и на
основание чл. 141, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията да се произнесе по
искане на ДЗЗД „АМ ХЕМУС – 2016 г. за съгласуване на ситуационно решение на директно
трасе, пътни възли и пресичания на общински и селскостопански пътища, във връзка с
изработването на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект „АМ
ХЕМУС“, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичане
с път III-3005 включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260“.
Възложител: Областна администрация Ловеч
Заседанието бе открито от г-н Илиян Тодоров– зам. областен управител на област Ловеч.
Проектът бе представен от инж. Венелина Борисова - представител на фирма Рутекс ДЗЗД
„АМ ХЕМУС – 2016“.
Бяха отправени уточняващи въпроси към представителя на фирмата ДЗЗД „АМ ХЕМУС –
2016 г., на които инж. Венелина Борисова даде изчерпателен отговор.
Областният експертен съвет по устройство на територията
РЕШИ:
Предлага на Областен управител на област Ловеч и на основание чл. 141, ал. 6, т. 1 от Закона
за устройство на територията да се произнесе по искане на ДЗЗД „АМ ХЕМУС – 2016 г. за
съгласуване на ситуационно решение на директно трасе, пътни възли и пресичания на
общински и селскостопански пътища, във връзка с изработването на технически проект по
следата на оптимизирано трасе за обект „АМ ХЕМУС“, участък от края на пътен възел
„Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичане с път III-3005 включително пътен възел
„Каленик“, от км 103+060 до км 122+260“
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