
 

Протокол от ОБЕСУТ, назначен със Заповед № РД-15-35/06.02.2015 г. на Областен 

управител на област Шумен 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 6  
 

от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията, 

назначен със заповед № РД -15-35/06.02.2015 г. на Областен управител на област 

Шумен 
 

Днес, 12.02.2015 г. в 14.00 ч„ Областният експертен съвет по устройство на 

територията в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

арх. Живко Чапкънов 

СЕКРЕТАР: 

инж. Анна Миланова - Директор дирекция АКРРДС в OA гр. Шумен;  

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Николай Тодоров - Старши експерт в OA гр. Шумен; 

2. инж. Пенка Василева -Главен експерт в OA гр.Шумен; 

3. инж. Юмер Мустафа - Началник СГКК гр. Шумен; 

4. инж. Татяна Кънчева - Началник отдел „Превантивна дейност дирекция 

„Контрол и превантивна дейност" - РИОСВ гр.Шумен; 

5. г-н Якуб - Специалист ПС - Запад в „ЕНЕРГО ПРО Мрежи" АД; 

6. Гл. инспектор инж. Петър Тодоров - Началник сектор ППДК в РД ПБЗН гр. 

Шумен; 

7. инж. Миглена Горанова   - ст. специалист „Строителен режим и 

специализиран архив на ЕСМ" към БТК АД, Варна; 

8. инж. Димитрина Стефанова - представител на ОПУ Шумен; 

9. Цанко Цанков - Началник сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР 

10. Илияна Христова - представител на ЧТК Варна; 
 

в присъствие на представител на възложителя разгледа представения работен 

проект на обект: „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 - Върбица 
 

Представена е следната документация: 

1. Заявление вх. № 15-00-6/28.01.2015 г. от упълномощен представител на 

възложителя ИА „ЕСМИС" гр. София (Договор per. № 3/18.02.2014 г. и 

пълномощни: per. № 0094-1162/28.03.2014 г. и per. № 1381/07.04.2014 г.) 

2. Проектна документация в три екземпляра по части: Геодезия -трасировъчен 

план, разделен на три участъка и обща схема на трасето; Технологична; 

Временна организация на движението; Конструктивна; Пожарна безопасност ; 

План за безопасност и здраве и Комплексен доклад за оценка на 

съответствието. 

3. Договор BG161PO001/2.2-01/2011/001-U-25 от 09.06.2014 г. между 

възложителя ИА „ЕСМИС" и консултанта „Дарис" ООД гр.София; 

4. Удостоверение № РК-0283/12.09.2014 г. на ,Дарис" ООД, със срок на валидност 

до 12.09.2019 г., придружено със списък на правоспособните физически лица от 

различните специалности, застрахователна полица валидна до 12.03.2015 г. и 

удостоверение за актуално състояние; 
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5. Договор от 19.03.2014 г. за технически контрол на част „Конструктивна" на 

инвестиционния проект; 

6. Договор за упражняване на авторски надзор между възложителя и „Джи М 

Инженеринг" ООД, със седалище гр. Плевен; 

7. Декларация за строителната стойност на одобрявания проект, участък 2: трасе 

Шумен - Върбица; 

8. Разрешение от АПИ за специално ползване на пътищата № РСПП - 267 от 

23.12.2014 г. за изграждане на линейния обект, чието трасе е в обхвата на 

републикански път 1-7 „Силистра - Шумен - Ямбол"; 

9. Становище, per. № ПО-ПС-268 от 11.07.2014 г. от ГД ПБЗН към МВР, за 

съответствие на проекта с правилата и нормите за пожарна безопасност; 

10. Становище, per. № 5227/09.06.2014 г. от ОД на МВР-Шумен, сектор „Пътна 

полиция", по представения проект за временна организация и безопасност на 

движението; 

11. Съгласувателно писмо изх. № 322/09.07.2014 г. на Черноморска технологична 

компания АД; 

12. Становище, изх.№ 1550/01.07.2014 г. от „В и К - Шумен" ООД; 

13. Съгласувателно писмо изх.№ K-EPRG -2728/18.06.2014 г. на Енерго-Про 

Мрежи АД; 

14. Писмо изх. № 3372/02.07.2014 г. от РИОСВ, което уведомява, че проекта не 

попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 

не подлежи на процедури по ОВОС или екологична оценка и няма вероятност 

от отрицателно въздействие върху защитени зони от „Натура 2000"; 

15. Протокол от 09.05.2014 г. между възложителя и ОПУ за определяне на трасе за 

изграждане на оптична кабелна мрежа в участъка на път 1-7 Силистра - Шумен 

- Ямбол; 

16. Становище от Виваком - БТК-ЕАД, офис Варна; 

17. Договор за покупко-продажба на електронна съобщителна мрежа по чл.283, 

ал.2 от ЗЕС между „БТК" ЕАД гр. София и „Телелинк" ЕАД гр. София; 

18. От Община Върбица: а) Решение № 19 по протокол № 4 от 17.07.2014 г. на 

Общински съвет Върбица за учредяване на безвъзмездно право на прокарване 

през общински имоти; б) Заповед на Кмета на община Върбица за учредяване 

на безвъзмездно право на прокарване; в) Уведомително писмо, че проектното 

трасе не засяга общински проекти, финансирани по Европейски фондове; 

19. От Община Шумен: а) Решение № 856/30.10.2014 г. на Общински съвет Шумен 

за одобряване на проект за ПУП- Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от 

ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура за горе цитирания обект с 

трасета в урбанизираната територия на гр. Шумен и гр. Шумен-кв. Дивдядово; 

б) Решение № 857/30.10.2014 г. на Общински съвет Шумен за предварително 

съгласие за учредяване на право на преминаване за горе цитирания обект; в) 

Писмо, изх. № 26-00-5310/18.11.2014 г., от Кмета на община Шумен, с което 

уведомява за наличие на обекти и инвестиционни намерения в обхвата на 

трасето на разглеждания проект и строителството следва да бъде съгласувано с 

изпълнителите на проект „Реконструкция на междублокови пространства и 

рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен" в 

участъците, които са засегнати. 
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След приключване на обсъждането на проекта Областният експертен съвет по 

устройство на територията взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Предлага на Областен управител да одобри представения работен проект и да 

издаде разрешение за строеж. В разрешението за строеж да се впишат следните 

изисквания: 

1. При строителството следва да се съгласува изпълнението на строителните 

работи с изпълнителите на проект „Реконструкция на междублокови 

пространства и рехабилитация на между блокова улична мрежа и паркинги 

в гр. Шумен". 

2. Преди започване на строителството писмено да се уведомят всички 

експлоатационни дружества. 

3. Преди започване на изкопни работи да се искат разрешения за прокопаване 

от съответните общини. 

4. При унищожаване на точки от работната геодезическа основа в процеса на 

строителството, същите да бъдат възстановени.  
 

 
КОМИСИЯ: 

 

 
Председател:……… /п/ ………. 

/арх. Чапкънов/ 

 
Секретар:…… /п/………. 

/ инж. А.Миланова / 

 

Членове: 

1. Николай Тодоров……/п/……..  

2. инж. Пенка Василева……/п/…………. 

3. инж. Юмер Мустафа………/п/………….. 

5. инж. Татяна Кънчева……/п/……………  

6. Александър Кънев………/п/……………. 

7. гл. инспектор инж. Петър Тодоров……/п/……….. 

8. инж. Миглена Горанова………/п/…………. 

9. инж. Димитрина Стефанова……/п/………….  

10. Цанко Цанков…………/п/…………. 

11. Илияна Христова,ЧТК АД Варна……/п/………….. 

 


