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РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 

№ 
по 
ред 

 
Наименование 

на обекта 

 
Възложител 

 
Разрешение за 

строеж № 

 
Влязло в 
сила РС 

 
Заповед за 

допълване на 
РС 

Влязла в 
сила 

Заповед за 
РС 

Обнародвано 
в Държавен 

вестник 

1. Оптична кабелна линия гр. Нови 
пазар - гр. Каспичан /строеж 

първа категория/ 

БТК-ЕАД, София, 
РУ 

"Далекосъобщения
“ Варна 

РС № 1/13.04.2004 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

14.05.2004 г. - - ДВ бр.36 от 
30.04.2004 г. 

2. Дълбок сондаж "Капитан Петко" 
- черпателен водоем, помпена 
станция, тласкател с. Боян, 

тласкател с. Байково /строеж 
първа категория/ 

Община Венец и 
Община Хитрино 

РС № 2/15.05.2004 
г. на Областен 

управител на област 
Шумен 

 
 

19.06.2004 г. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ДВ бр.48 от 
04.06.2004 г. 

3. Подземна тръбна мрежа за 
оптична свързаност на "Мобил 

Тел" ЕАД   /строеж първа 
категория/ 

"Мобил Тел" ЕАД 
гр.София 

РС № 3/26.05.2004 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

 
 

10.07.2004 г. 

 
 
- 

 
 
- 

 
ДВ бр.54 от 
26.06.2004г 

4. Ремонт на ВЛ 110 KV "Плиска" 
(п/ст "Каспичан" - п/ст 

"Балканстрой" )    /строеж първа 
категория/ 

НЕК ЕАД "Мрежи 
високо 

напрежение" 
Електропреносен 
район - Шумен 

РС № 1/27.01.2005 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

 
 

26.03.2005 г. 

 
 
- 

 
 
- 

 
ДВ бр.21 от 
11.03.2005г. 

5. Оптична кабелна линия от гр. 
Шумен, ПТС 3 до гара Хитрино, 
АТЦ/строеж първа категория/ 

БТК-АД, София РС № 1/19.02.2007 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

 
 

04.04.2007 г. 

 
 
- 

 
 
- 

 
ДВ бр.24 от 
20.03.2007 г. 

6. Рехабилитация на "Път ІІІ - 7003 
Пристое - Долина - Шумен" от 

Областно пътно 
управление - 

РС № 2/01.06.2007 
г. на Областен 

15.07.2007 г. - - не е 
обнародвано в 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Шумен 
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км. 20+122 до км.33+863 /стар 
"Път ІІІ - 3206 Шумен - 

Каолиново" от км. 15+348 до 
км.29+018//строеж ІІ категория/ 

Шумен управител на 
област Шумен 

ДВ 

7. Рехабилитация на „Път ІІІ – 7003 
Пристое – Долина – Шумен“ от 
км 33+863 до км 49+140 (стар 

„Път ІІІ – 3206 Шумен – 
Каолиново“ от км 0+000 до км 
15+277.16) одобрен проект на 

01.06.2007 г. 

Областно пътно 
управление - 

Шумен 

РС № 3/01.06.2007 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

 
 

15.07.2007 г. 

 
 
- 

 
 

- 

 
не е 

обнародвано в 
ДВ 

8. Рехабилитация на "Път ІІІ - 7005 
с. Изгрев - с. Тъкач - гр. 

Каолиново - с. Тодор Икономово"  
от км. 0+000 до км. 16+646    

/строеж ІІ категория/ 

Областно пътно 
управление - 

Шумен 

РС № 4/20.06.2007 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

 
 
05.08.2007 г. 

 
 
- 

 
 

- 

 
не е 

обнародвано в 
ДВ 

9. Път I-7  „Шумен-Велики 
Преслав-Върбица“ І етап  от км 

166+548 до км 180+232.80,  строеж 
І категория, разделен на подетапи 

І.1, І.2 и І.3 

АПИ чрез  
Пътинженеринг-

строй-Т“ ЕАД 
гр.Търговище по 

силата на одобрено 
Нареждане за 
изменение № 
VO/05/06 от 
18.08.2012 г. 

РС № 1/20.07.2009 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 
презаверено на осн. 
Чл.153, ал.3 от ЗУТ 

на 19.07.2012 г.; 

 
- 
 

 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

1) Заповед № 
РД-15-

126/01.07.201
3 г. за 

допълване на 
РС за етап І 

 
2) Заповед № 

РД-15-84/ 
23.06.2015 г. 
за изменение 
на Заповед № 

РД-15-
77/13.05.2015 
г. в частта и 

 
- 
 
 

1) 
Заповедта е 

в сила от 
05.10.2013г 

 
 

 
2) 

Заповедта е 
в сила от 

08.08.2015 
г. 

ДВ, бр.68 от 
25.08.2009г. 

 
 

1) ДВ, бр.82 
от 20.09.2013 

г. 
 
 
 
 

2) ДВ, бр. 56 
от 23.07.2015 

г. 
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относно 
разделянето 
на подетапи 
І.1, І.2 и І.3 

10. Път I-7  „Шумен-Велики 
Преслав-Върбица“ ІІ етап  от км 
122+300 до км 149+156.80, строеж 
І кат-я, разделен на     подетапи 

ІІ.1 и ІІ.2 

АПИ чрез 
Дружество по ЗЗД 
"Лена инженерия и 

конструсойш-
инжстройинженери
нг - пътища - лот 4" 

по силата на 
одобрено 

Нареждане за 
изменение № 
VO/04/004 от 

15.08.2012 

РС № 1/20.07.2009 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 
презаверено на осн. 
Чл.153, ал.3 от ЗУТ 

на 19.07.2012 г.; 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1) Заповед № 
РД-15-145 от 
02.09. 2013г. 
за допълване 
на РС, за етап 

ІІ 
 

2) Заповед № 
РД-15-44 от 
20.02.2015 г. 
за допълване 

на РС за 
разделяне на 
подетапи ІІ.1 

и ІІ.2 

 
 
 
 

1) 
Заповедта е 

в сила от 
05.10.2013г

. 
 
 
 

 
2) 

Заповедта е 
в сила от 

08.04.2015 
г. 
 

ДВ, бр.68 от 
2009 г. 

 
 

1) ДВ, бр.82 
от  

20.09.2013 г. 
 
 

 
 

2) ДВ, бр. 2 от 
24.03.2015 г. 

11. Външно кабелно 
електрозахранване на базова 

станция на Глобул, преминаващо 
през имоти в землището на 

с.Златна нива, общ.Каспичан и с. 
Велино, общ. Шумен   /строеж ІІІ 

"б" категория/ 

"КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 

МОБАЙЛ" ЕАД 

РС № 1/07.09.2010 
г. на Областен 
управител на 

Област Шумен 

 
 

27.10.2010 г. 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

ДВ, бр. 80 от 
12.10.2010 г. 

12. Трасе за оптичен кабел между гр. 
Каспичан и гр. Нови пазар в 

участъка на Път ІІІ-2006 от км 
13+843 до км 15+213   /строеж ІV 

"БДП НЕТУЪРК" 
ЕООД, гр.Нови 

пазар 

РС № 1/21.06.2011 
г. на Областен 
управител на 

Област Шумен 

 
 

27.07.2011 г. 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

ДВ, бр.53 от 
12.07.2011г. 
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категория/ 
13. Горски път "Тъпана" І етап от 

км 0+000 до км 1+120, 
преминаващ през имоти в 

землищата на с. Сушина, община 
Върбица и гр. Смядово, общ. 

Смядово /строеж ІV категория/ 

Министрерство на 
земеделието и 
храните чрез 

"Североизточно 
държавно 

предприятие" ДП-
Шумен и ТП 

"Държавно горско 
стопанство 
Преслав" 

 
 

РС № 1/09.10.2012 
г. на Областен 
управител на 

Област Шумен 

 
 

 
06.02.2013 г. 

 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 

ДВ, бр. 6 от 
22.01.2013 г. 

14. Горски път "Тъпана" І етап от 
км 0+000 до км 1+120, 

преминаващ през имоти в 
землищата на с. Сушина, община 

Върбица и гр.Смядово, общ. 
Смядово /строеж ІV категория/ - 

въвеждане в експлоатация 

Министрерство на 
земеделието и 
храните чрез 

"Североизточно 
държавно 

предприятие" ДП-
Шумен и ТП 

"Държавно горско 
стопанство 
Преслав" 

 
 

РС № 1/09.10.2012 
г.  на Областен 
управител на 

област Шумен 

 
 
06.02.2013 г. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

15. Изграждане на система за 
телеуправление и 

телесигнализация SCADA на 
тягова подстанция Дивдядово и 
секционен пост Каспичан, както 

и на газови разединители с 
дистанционно управление 

ДП „Национална 
компания 

железопътна 
инфраструктура“ 

РС № 2/14.12.2012 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

06.02.2013 г. - - - 

16. Рехабилитация на пътен възел 
при км 0+00 на път II -73 Шумен-

Карнобат и път I -7 Силистра-
Шумен-Ямбол, строеж І 

категория, 2014 г. 

АПИ гр. София РС № 1/03.07.2014 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

30.07.2014 г. - - ДВ бр.58 от 
15.07.2014 г. 

17. Проектиране и изграждане на 
оптични кабелни трасета с цел 

Възложител: ИА 
ЕСМИС 

РС № 2/24.11.2014 
г. на Областен 

20.12.2014 г - - ДВ бр.100 от 
05.12.2014 г. 
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развитие на високоскоростен, 
широколентов достъп в 
България, посредством 

изграждане на критична, 
защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ 
инфраструктура“, Обособена 
позиция № 1: „Проектиране и 

изграждане на оптични кабелни 
трасета в регион Северна 

България“, трасе Шумен – Венец,  
строеж трета категория 

управител на 
област Шумен 

18. Проектиране и изграждане на 
оптични кабелни трасета с цел 
развитие на високоскоростен, 

широколентов достъп в 
България, посредством 

изграждане на критична, 
защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ 
инфраструктура“, Обособена 
позиция № 1: „Проектиране и 

изграждане на оптични кабелни 
трасета в регион Северна 

България“, трасе Шумен – Венец 
- изменение,  строеж трета 

категория 

Възложител: ИА 
ЕСМИС 

РС № 2/24.11.2014 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

28.03.2015 г Заповед № 
РД-15-

46/26.02.2015 
г. за 

допълване на 
РС. 

- ДВ, бр.19 от 
13.03.2015 г. 

19. Проектиране и изграждане на 
оптични кабелни трасета с цел 
развитие на високоскоростен, 

широколентов достъп в 
България, посредством 

изграждане на критична, 
защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ 

Възложител: ИА 
ЕСМИС 

РС № 1/13.02.2015 
г. на Областен 
управител на 

област Шумен 

11.03.2015 г - - ДВ бр. 15 от 
24.02.2015 г. 
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инфраструктура“, Обособена 
позиция № 1: „Проектиране и 

изграждане на оптични кабелни 
трасета в регион Северна 

България“, трасе Шумен – 
Върбица 

 


