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 № 2
Днес 21.05.2015 г. в изпълнение на заповед № РД-07-211/30.04.2015 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. инж. Николай Стоянов – директор дирекция УТ в Община Ловеч;
2. инж. Иван Чулев – ръководител технически отдел на „ВиК“ АД Ловеч;
3. д-р Анелия Кърчева – началник отдел ДЗК в РЗИ Ловеч;
4. инж. Николай Е. Николов – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Ловеч;
5. инж. Петър Петров – гл. инспектор в РД ”Пожарна безопасност и защита на населението”
Ловеч;
6. инж. Светослав Събчев– представител на „Овергаз мрежи“АД;
7. инж. Анита Илиева – представител на „БТК“ ЕАД;
8. Ваня Иванова – главен юрисконсулт
9. инж. Десислава Дучева – ст. експерт в РИОСВ Плевен;
със задача да разгледа преписки с вх. № № ДС-99/22.04.2015 г. и ДС-103/28.04.2015 г. и да се
произнесе по искането на Община Ловеч за одобряване на ПУП който обхваща План за
регулация и застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура –
трасе на електропроводно отклонение за обект „Регионална система за третиране на неопасни
битови, строителни и растителни отпадъци“.
Възложител: Община Ловеч.
Проекта бе представен от инж. Николай Стоянов – директор Дирекция „Устройство на
територията“ в Община Ловеч.
След запознаване с графичната част на проекта и станалите разисквания, Областния
експертен съвет по устройство на територията

Р Е Ш И:
1. Предлага на Областен управител на област Ловеч на основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ да
издаде заповед с която да одобри разгледания ПУП който обхваща План за регулация и
застрояване на парцел I-70.133, 70-132, 70-126, 70-38, 70-78, землище на с. Пресяка, община
Ловеч и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на
електропроводно отклонение, попадащо в поземлени имоти с идентификатори 43952.201.76,
землище на гр. Ловеч и 58308.70.106, землище на с. Пресяка, община Ловеч за обект
„Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци“.
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