РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-151
Ловеч, 19.12. 2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 4, ал. 2,
чл. 6, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за устройство на територията и административна
преписка с вх. № ДС-04-43/10.12.2018 г.
I. НАЗНАЧАВАМ:
ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Тодоров – зам. областен управител на област Ловеч
СЕКРЕТАР: Християн Христов – специалист в дирекция АКРРДС
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Грънчаров – кмет на община Луковит;
2. Станимир Петков – кмет на община Угърчин;
3. инж. Георги Грозданов – директор на Областно пътно управление - Ловеч;
4. инж. Данаил Събевски – изпълнителен директор на „В и К“АД гр. Ловеч;
5. инж. Павли Богдански – директор на Регионална дирекция по горите - Ловеч:
6. Дияна Рускова – директор на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч;
7. инж. Николай Е. Николов – ЧЕЗ Разпределение България" АД - Ловеч:
8. инж. Владимир Кацарски – директор на РД ПБЗН Ловеч;
9. Габриел Савов – директор на РИОСВ Плевен;
10. инж. Петър Димитров – директор на БД „Дунавски район" - Плевен;
11. Иваничка Райчева – управител на „Напоителни системи" ЕАД - Плевен;
12. Инж. Михаил Киров – Началник на СГКК - Ловеч;
13. Дора Стоянова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС.
II.

НАРЕЖДАМ:

1. Областният експертен съвет да разгледа административна преписка с вх. № ДС-0443/10.12.2018 г. и на основание чл. 141, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на
територията да се произнесе по искането 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 пресичането с път III-3005,
включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260“.
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2. Заседанието на Областния експертен съвет да се проведе на 04.01.2019 г. /петък/
от 11:00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч.
Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на Областния експертен съвет
по устройство на територията за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Областен управител
на област Ловеч

Съгласували:
Ваня Събчева
Главен секретар
Нели Митева
Директор на дирекция АКРРДС

Изготвил:
Дора Стоянова
Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
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