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Община Угърчин,о6ласт Ловеч, Дирекция^СА" обнннва ма основание чл.124б, ал,2 от
ЗИД на ЗУТ\ във връзка с чл-134,ал.(1),т.1 от ЗУТ, че със Заповед № 824 от 08.09.2015
година на кмета на Община У|-ърчин е:
До пуснато- Разреш ц и о шпаботв а^ 1е и власяне на Комплексен проект за
инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строителство на обект: "Оптична кабелла линия
между структури на централната и местна власт" с трасе започващо от кметство с.Микр е
изходящо се н ПИ 48060.500.707, УПИ VII в кв. 51 по плана на с.Микре от 1950 г.т
продължава в сервитута на път 1У-ти клас № ШУ 2076 и достига до ГП 1-4 - София - Вирна
при моста ла входа на с.Микре, община Угърчин, област Ловеч .
КПИИ е необходимо да съдържа;
1. 11роскт за подробен устройствсл план- шпполшч-м шши ма трасе на оптична кабелна
линия между структори на централна т и местна власт обслужващо функциите на
Прокуратурата на Рслублика България и започващо от кметство с.Микре, находящо се н ПИ
43060.500.707, УПИ VII в кв, 51 по плана на с.Микре от 1990 г., продължава н сервитута на
Ш'Т IV-™ клас № ЬОУ 2076 и достига до ГП 1-4 - София - Варна при моста на ияода на
с.Микре, община Угърчин, област Ловеч, при спазване изискванията на Наред&а № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройспнени зони от
2003 г. и Наредба № 8 за обема н съдържанието на устройствените планове от 2001 г,
2. Технически инвестиционен проект *а строителство на обект: " Оптична кабелна линия
между структури на централната н местна власт" преминаваща по трасе започващо от
кметство с.Микре, изходящо се и ПИ 48060.500.707, УПИ VII в кв. 51 по плана на с,Мнкре
от 1990 г., продължава в сервнтрта на път 1У-ти клас № ЬОУ 2076 и достига до ГП 1-4 София - Варна при моста на входа на с,Микре, община Угърчин, област Ловеч .
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