РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Одобрявам:
Д-р Мадлена Бояджиева
Областен управител
на област Ловеч

Областен експертен съвет по устройство на територията
Протокол № 3
Днес 16.06.2015 г. в изпълнение на заповед № РД-07-226/05.06.2015 г. на Областен
управител на област Ловеч се проведе заседание на Областен експертен съвет по устройство
на територията в състав:
Председател: Драгомир Кавалски – заместник областен управител на област Ловеч;
Секретар: инж. Румен Райков - ст. експерт в дирекция АКРРДС;
и членове:
1. арх. Силвия Средкова – гл. архитект в община Ловеч;
2. инж. Георги Грозданов – директор на Областно пътно управление – Ловеч;
3. инж. Десислава Калчева – представител на СГКК – Ловеч;
4. инж. Павли Богдански – директор на Регионална дирекция по горите – Ловеч;
5. Галина Вълова – представител на ОД „Земеделие“ – Ловеч;
6. инж. Петър Петров – гл. инспектор в ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението”
Ловеч;
7. инж. Веселин Кръстев – ръководител група СР и СА при „БТК“;
8. инж. Анита Илиева – началник район КМ при „БТК“ ЕАД Ловеч;
9. Ваня Иванова – главен юрисконсулт в ОА Ловеч;
10. д-р Красимир Джонев – кмет на община Летница;
11. инж. Анелия Лалева – ст. експерт СКЗЗ в БД „Дунавски район“ Плевен
със задача да разгледа преписка с вх. № ДС-176(9)/02.06.2015 г. и да се произнесе по искането
на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за ново съгласуване на
идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Етап 2), разделен условно на
следните участъци:
- участък 3: от АМ „Хемус“ (А2) от път II-35 до път III-301 (Александрово – Летница), от
км 139+500 до км 163+800:
- участък 4: от път III-301 до път III-303 (Бутово – Павликени), от км 163+800 до км
188+214.
- участък 5: от път III-303 до път I-5 (Русе – Кърджали), от км 188+214 до км 220+885.
На заседанието не присъства представител на възложителя - Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“.
Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на
запад до коридор IХ в близост до гр. Велико Търново, като е предвидено да свързва източните
и западни части на Р. България с Трансевропейската мрежа. Изграждането на АМ „Хемус“
има стратегическа цел за ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на
регионално ниво. То ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови
работни места в регионалните икономики на Северозападен, Северен централен и

Североизточен район на Р. България. Проектът предвижда на територията на област Ловеч
изграждането на един пътен възел (на път III-301, Александрово – Летница), един мост – над
река Осъм и няколко надлеза над селскостопански пътища. Автомагистралата ще е от висок
клас, което ще позволява движение със скорост до 140 км/ч.
В началото на заседанието бе отбелязано, че ОЕСУТ разглежда за втори път идейния проект
поради констатирани забележки в предложения през месец януари 2015 г. проект и
направеното тогава предложение до Национална компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ в Етап 2 да бъдат проектирани още два пътни възела: на път ІІІ-3402 (Пордим Вълчетрън – Дойренци) и на път ІІІ-3011 (Летница – Горско Сливово). Обсъдено бе
становището на проектантите, че на този етап горепосочените два пътни възела няма да бъдат
включени в проекта поради слабото транспортно натоварване.
След приключване на разискванията, ОЕСУТ
Р Е Ш И:

1. Предлага на Областен управител на област Ловеч на основание чл. 141, ал. 6,
т. 1 от Закона за устройство на територията да съгласува втори вариант на идейния
проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Етап 2).
Забележка: ОЕСУТ препоръчва на проектанта да се съобрази с по-рано изложените
предложения за изграждане на втори пътен възел на път III- 3402 (Пордим-ВълчетрънДойренци).
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