РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД
№ 295 от 10.10.2016 г.
гр. Търговище
На основаниe чл. 124а, ал. 3 и ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и заявление с вх. №ТУ-01-02.10/14.09.2016 г. от Румен Тотев Атанасов – пълномощник на
„Телко Инфраструктури“ ЕООД, ЕИК 203470007, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Миле Попйорданов“ №18, ап. 16, представлявано от управителя – Свилен
Руменов Максимов, с приложено задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл.
110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
НАРЕЖДАМ
I.

Разрешавам изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план

(ПУП-ПП) на обект „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“ с възложител „Телко
Инфраструктури“ ЕООД, ЕИК 203470007, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. „Миле Попйорданов“ №18, ап. 16, представлявано от управителя – Свилен Руменов
Максимов, с цел бъдещо развитие и свързаности с други оператори и общински мрежи и
обхват съгласно представеното задание в общините Търговище и Омуртаг, област
Търговище;
II.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с настоящата заповед одобрявам внесеното от

възложителя задание по смисъла на чл. 125 от ЗУТ. Трасето на цитираната оптична
кабелна линия е с обща дължина 26 034 м и преминава през землищата на гр. Търговище,
с. Лиляк, с. Пайдушко и с. Божурка, община Търговище и гр. Омуртаг, с. Козма Презвитер,
община Омуртаг.
Проектът на ПУП-ПП да се изработи съгласно определените със заданието
параметри, с използване на актуални изходни данни относно предвижданията на
действащ

ПУП,

геоложка

характеристика

и

геодезическа,

картна,

планова

или

кадастрална основа, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на
вътрешните мрежи и инсталации на обекта с мрежите на техническата инфраструктура, и
при спазване на общите правила на ЗУТ и нормативните актове по неговото прилагане.
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Възложителят да съгласува проекта на ПУП-ПП със заинтересуваните централни и
териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето
му за разглеждане и одобряване от Областен експертен съвет по устройство на
територията по реда на чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ.
Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, заповедта да се публикува на интернет страницата
на Областна администрация Търговище и да се изпрати на общините Търговище и
Омуртаг, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

СВЕТЛИН БОНЕВ /П/
Областен управител на област Търговище
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