
 
 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№  РД - 15 - 3 
 

гр. Шумен, 4.01.2021 г. 
 
В Областна администрация Шумен е постъпило заявление с вх. № 26-00-94 от    

21.12.2020 г. от „НЕТБОКС“ ЕООД с ЕИК 200908379, със седалище и адрес на 
управление: област Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, ул. „Вихрен“ № 1, представлявано 
от Вилдан Селим – управител, с искане за издаване на разрешение за изработване на 
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на 
територията на област Шумен“. Към заявлението са представени техническо задание по 
чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), придружено с информация за 
териториалния обхват, сроковете и етапите на изработването на проекта, както и 
доказателства, че дружеството-заявител е заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, 
ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 59 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ). 

От приложените към заданието материали се установява, че целите и задачите на 
проекта за изработване на ПУП – ПП за подземна оптична мрежа за електронни 
съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД е изграждане на трасе на подземен оптичен 
кабел с 12 влакна за електронни съобщения, преминаващ през неурбанизирана 
територия в землищата на населени места в общините Хитрино, Шумен и Смядово, 
област Шумен, с обща дължина от 34436 метра. Трасетата ще се изпълняват поетапно за 
всяка отделна община, както следва: етап 1 – Община Хитрино с дължина 17815 метра; 
етап 2 – Община Шумен с дължина 7604 метра; етап 3 – Община Смядово с дължина 
9017 метра. Засегнатите имоти са предимно общинска собственост. Преминаването през 
републиканската пътна мрежа ще се съгласува с ОПУ Шумен за получаване на 
констативен протокол за утвърждаване на трасе, а през водни обекти ще се извърши 
въздушно по съществуващи мостове, без да се нарушава предпазната дига или правят 
изменения в речното корито. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7, във връзка с чл. 124б, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията и искане с вх. № 26-00-94/21.12.2020 г. за 
разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  

 
РАЗРЕШАВАМ: 

 
На „НЕТБОКС“ ЕООД с ЕИК 200908379, със седалище и адрес на управление: 

област Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, ул. „Вихрен“ № 1, представлявано Вилдан 
Селим – управител, да възложи изработване на проект за подробен устройствен план – 
парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни 
съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на територията на област Шумен“ с 
териториален обхват на неурбанизирани територии в землищата на с. Висока поляна, с. 
Трем, с. Тимарево, с. Добри Войниково, с. Длъжко, община Хитрино, землища на с. 
Белокопитово, с. Лозево, с. Панайот Волово, община Шумен и землища на с. Бял Бряг, с. 
Янково, гр. Смядово, община Смядово. 



 
9700 Шумен, бул. ”Славянски” № 30 

тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 
E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 

 
Одобрявам представеното техническо задание за изработване на проект на ПУП - 

ПП на обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„Нетбокс“ ЕООД на територията на област Шумен“. 

Проектът на ПУП – ПП да бъде изработен, съгласно определените със заданието 
параметри, от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за 
устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за културното 
наследство, Закона за елетронните съобщения, Закон за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура, Закона за пътищата, Закона за водите, Наредба № 7 
от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове, Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата 
експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, 
както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП – ПП. 

Възложителят да съгласува проекта със заинтересованите централни и 
териториални администрации, община Шумен, община Хитрино, община Смядово, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

Проектът на ПУП – ПП за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни 
съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на територията на област Шумен“, следва да 
бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията 
на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна 
администрация Шумен https://oblastshumen.government.bg и да се изпрати на кметовете на 
Община Шумен, Община Хитрино и Община Смядово за разгласяване по реда на чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ. 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
 
 

 
 
 
 
 
СТЕФАН ЖЕЛЕВ  п (съгл. ЗЗЛД) 
Областен управител  


