РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№1
25.11.2014 г.
На основание чл. 148, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за
съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа с
комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант „Дарис“ ООД, гр. София, решение
№ 1 от протокол № 2/17.11.2014 г. от заседание на Областен експертен съвет по
устройство на територията и заявление с вх. № РР-12-3/28.10.2014 г. от възложителя ИА
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ гр. София, чрез Илиян В.
Крътов – упълномощено лице,
РАЗРЕШАВАМ НА :
ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ гр. София
ЕИК 131516795
С адрес: гр. София 1000, Столична община – район „Средец“, ул. „Генерал Й. В. Гурко“
№ 6, представлявана от Красимир Симонски, изпълнителен директор, да извърши
предвидените монтажни дейности за обект:
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура“, Обособена позиция № 1: Проектиране и изграждане на оптични
кабелни трасета в регион Северна България, трасе Ловеч – Ябланица – Тетевен –
Угърчин
при следните условия:
1. Да изпълни одобрения инвестиционен проект, който е неразделна част от разрешението
за строеж по следните проектни части: Технологична, Геодезия, Конструктивна, Временна
организация и безопасност на движението и Пожарна безопасност.
2. Преди започване на строежа възложителят е длъжен да представи информация в
Областна администрация Ловеч за заверена заповедна книга на строежа и протоколи за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(в тридневен срок от съставянето им).
3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ от ЗУТ строежът е трета категория –
електронна съобщителна мрежа и съоръжения, изграждани от магистрален тип на
национално ниво в не урбанизирана и урбанизирана територия и подлежи на въвеждане в
експлоатация след издаване на разрешение за ползване от ДНСК по реда на Наредба 1
/ДВ. бр. 72/2003 г./
4. След завършване на строежа възложителят е длъжен да регистрира пред Областна
администрация Ловеч въвеждането на обекта в експлоатация и да предаде екзекутивна
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документация по чл. 175 от ЗУТ (отразяващи несъществени отклонения от одобрените
проекти).
5. В процеса на строителството да се спазят изискванията на действащата нормативна
уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и
териториални
администрации,
на
специализираните
контролни
органи
и
експлоатационните дружества.
За одобряване на проекта е платена такса в размер на 3000.00 лева с преводно нареждане
от 20.11.2014 г. по сметката на Областна администрация Ловеч в Обединена Българска
Банка, а за издаване на разрешение за строеж – такса в размер на 1500.00 лева с преводно
нареждане от 20.11.2014 г. по сметката на Областна администрация Ловеч в Обединена
Българска Банка, съгласно Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от
областните управители (обн. ДВ бр.111/28.12.2001 г.).
Разрешението за строеж губи правно действие, ако в продължение на три години от
издаването му строежът не е започнал.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица, като жалбите се подават чрез Областен управител на област Ловеч
до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен
вестник.

МИЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
на област Ловеч

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

