РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
№
по
ред

Наименование
на обекта

1.

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за линеен
обект на техническата инфраструктура –
„Трифазно захранване на помпа за
поливане в имоти 110011 и 110012 в
землището на с. Ивански, община Шумен,
област Шумен“

2.

ПУП на обект: Главен довеждащ
водопровод към проект „Подобрение на
водния цикъл на гр. Шумен“
EUROPEAID/120223/D/SV/BG; мярка
2002/BG/16/Р/РЕ/018 – ново строителство“

3.

4.

ПУП на обект:
EUROPEAID/120223/D/SV/BG; ISPA мярка:
2002/BG/16/Р/РЕ/018 „ Подобряване на
водния цикъл – гр. Шумен“, България,
част: Водоснабдителна мрежа – тласкатели
от БПС до съществуващ черпателен водоем
на ПС „Мътница“
Съгласуване и одобряване на ПУП – ПП на
Външно кабелно електрозахранване на

Възложител

Заповед
одобряване
ПУП

Протокол
ОБЕСУТ

Влязъл в
сила

„Билдинг – строй
експрес“ ЕООД гр.
Шумен

няма

Протокол от 17.08.2006 г.

-

Община Шумен

Заповед № РД-1531 от 05.03.2009 г.
на Областен
управител на
област Шумен

Протокол № 1 от 23.10.2008 г;
20.03.2009 г.
Протокол № 2 от 20.02.2009 г.

Община Шумен

Заповед № РД-15131 от 28.07.2009
г на Областен
управител на
област Шумен

Протокол № 1 от 24.04.2009 г.;
Протокол № 2 от 08.07.2009 г ; 18.08.2009 г.
Протокол № 3 от 27.07.2009 г.

„КОСМО
БЪЛГАРИЯ

Заповед РД-15129 от 13.07.2010

Протокол №1 от 18.05.2010 г. 27.10.2010 г.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

базова станция на Глобул, преминаващо
през имоти в землището на с.Златна нива,
общ.Каспичан и с. Велино, общ. Шумен
/строеж ІІІ „б“ категория/
„Газопровод Набуко“ – ПУП – ПП –
предварителен проект /за избор на вариант
за трасе/
ПУП – ПП за обект: „Подмяна на
тласкателен водопровод от помпена
станция „Велино” до помпена станция
„Каменяк” на територията община Шумен
и община Хитрино
ПУП – ПП за линеен обект на техническата
инфраструктура: 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/
„Газопровод Набуко“ – ПУП – ПП –
предварителен проект /за становище –
съгласуван I вариант на трасе/
ПУП – ПП за одобряване на два подземни
електропровода всеки по 33 KV и оптичен
кабел от ветрогенератори разположени в 19
бр. ПИ в землището на с. Правенци, общ.
Нови пазар до подстанция в ПИ № 000085 в
землището на с.Върбяне, общ. Каспичан
„Газопровод Набуко“ – ПУП – ПП –
окончателен проект /за съгласуване /

МОБАЙЛ“ ЕАД

г. на Областен
управител на
област Шумен

„Набуко газ пайплан
България“ ЕООД

-

Протокол № 2 от 30.06.2010 г

-

„ВиК - Шумен“ ООД
гр. Шумен

Заповед РД-15214 от 16.12.2010
г. на Областен
управител на
област Шумен

Протокол № 4 от 26.10.2010 г.

-

Министерство на
земеделието и
храните чрез
"Североизточно
държавно
предприятие" ДПШумен и ТП
"Държавно горско
стопанство Преслав"

Заповед РД-15118 от 17.07.2012
г. на Областен
управител на
област Шумен

„Набуко газ пайплан
България“ ЕООД
"ПНЕ УИНД
ВЕНТУС
ПРАВЕНЦИ" ООД
ГР. СОФИЯ
„Набуко газ пайплан
България“ ЕООД

Заповед РД-15-3
от 07.02.2013 г. на
Областен
управител на
област Шумен
-

Протокол № 9 от 02.07.2012 г.

06.02.2013 г.

Протокол №10 от14.11.2012 г.

-

Протокол № 11 от 22.01.2013г.

-

Протокол № 12 от 07.05.2013г.
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11.

ПУП – ПП за обект: „Реконструкция на
довеждащ водопровод от яз. Тича до
напорен водопровод НВ 13000 – гр. Шумен“
– участък от РШ Търговище в ПИ
58222.501.5 по КК на гр. Велики Преслав,
местност „Боаза“ до ПС 1300 в ПИ
83510.555.2 по КК на гр. Шумен – местност
„Дърма“, преминаващ през землищата на:
гр.Шумен, с. Хан Крум, с. Миланово, с.
Троица, гр. Велики Преслав.

КОНСОРЦИУМ
Заповед РД-15-79
ДЗЗД
„РПИП от 27.06.2019 г. на
Протокол № 1 от 18.04.2019 г.
БУРГАС, СЛИВЕН,
Областен
Протокол № 2 от 24.06.2019 г
ШУМЕН“
управител на
област Шумен
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