РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ЗАПОВЕД
№ ДС-33-1
Монтана 28.09. 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 150, ал. 1 и 2 и чл.
124a, ал. 3, 5 и 7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка с искане вх.
№ДС-39-1/25.09.2018 г. на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА, и
придружаващите го документи

РАЗРЕШАВАМ:
Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал.
2 от ЗУТ със следните самостоятелни съставни части: подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, и инвестиционен проект за обект „Интегрирана система за
ранно откриване на пожари на територията на РДГ – Берковица”, разположен на
територията на пет общини в област Монтана, както следва: автоматични наблюдателни
станции в поземлени имоти горска територия, държавна собственост – 22040.680.15
землище с. Долна Вереница община Монтана, 81390.103.6 землище гр. Чипровци община
Чипровци, 000212 землище с. Дълги дел община Георги Дамяново, 321045 землище с.
Черкаски община Вършец и контролен център в сградата на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО
ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА.
Обектът е предмет на проектно предложение, с което РДГ – Берковица, ще
кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-8.003
по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските
райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива да се изработи в графичен и
цифров вид при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията,
Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти и други нормативни актове по прилагането на ЗУТ, Закона за горите и Наредба
№ 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на
предназначението им и други, относими към естеството на обекта нормативни актове.
Настоящата заповед да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ и да се
изпрати на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.
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