РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ЗАПОВЕД
№ ДС-12-1
Монтана 23.04. 2014 г.

На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 124a, ал. 3, 5 и 7 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, и във връзка със заявление вх. №ДС-2954/09.04.2014 г. на “БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД гр. София и придружаващите го
документи

РАЗРЕШАВАМ:
Изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП - ПП/ за
елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии, за изграждане на обект “Оптична кабелна линия с. Расово – с. Комощица”,
разположен на територията на общините Медковец и Якимово, област Монтана.
Оптичното трасе да започне от кабелна шахта на съществуващ оптичен кабел с.
Расово – гр. Лом и да продължи в обхвата на полски път към с. Комощица, преминавайки
последователно през поземлен имот №000073 в землището на с. Расово и поземлени
имоти №000002, №000003, №200008 и №200009 в землището на с. Комощица, всички
публична общинска собственост, като завърши на границата на регулацията на с.
Комощица, където да се интегрира към оптичната мрежа на селото.
На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрявам заданието, съставено от Възложителя
“БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД гр. София по реда на чл.125 от същия закон.
Проектът на ПУП-ПП да се изработи в отделни части за всяка една от общините по
землища, в графичен и цифров вид, в съответствие със ЗУТ и изискванията на Наредба №
8/14.06.2001 г. / посл. изм. и доп. ДВ бр. 22/11.03.2014 г./ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
На основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ заповедта да се публикува на интернет
страницата на областна администрация Монтана и да се изпрати на общините Медковец и
Якимово за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, а също така и на “БЛИЗУ
МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД гр. София.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ /П/
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