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З А П О В Е Д  

№ 106 

Търговище, 21.03.2015 г. 

На основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във 

връзка със заявление вх. №04.06-2/16.03.2015г. от Валентин Трохаров – упълномощен 

представител на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи” гр. София, съгласно Пълномощно рег. №0094-1159/28.03.2014г. 

на нот. с рег. №358 в район Р.С. София, придружено с проекти по части „Технологична“ и 

„Геодезия“  

Д О П У С К А М :  

Промени по време на строителството към Разрешение за строеж 

№001/05.01.2015г. на Областен управител на област Търговище, на основание одобрен 

със Заповед №102/20.03.2015г. на Областен управител на област Търговище 

инвестиционен проект по части „Технологична“ и „Геодезия“ на строеж:  

„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България 

посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ инфраструктура”, подобект: „Оптична кабелна линия Търговище 

– Омуртаг и селищна мрежа на територията на Община Омуртаг“.  

Местонахождение: на територията на община Търговище и община Омуртаг; 

Обхват: в обхвата на одобрения със Заповед №417/01.12.2014г. на Областен 

управител на област Търговище комплексен проект за инвестиционна инициатива;  

 

поради промяна на инвестиционното намерение, състоящо се в промяна на трасето, а 

именно: 

- „Изменение на трасето на ОКЛ на Път I-4 в участъка Презвитер Козма – 

Омуртаг от км 207+962 до км 206+063“. 

За проекта е изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите от „ДАРИС“ ООД, ЕИК 

130125861, удостоверение №РК-0283/12.09.2014г. на МИП-ДНСК, валидно до 

12.09.2019г., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „22-ри Септември“ 

№12-14, с управител инж. Божидар Динков Давидов. 
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Възложител на строежът е Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи”, гр. София, с административен адрес гр. София, 

Столична община – район „Средец“, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №6, ЕИК 131516795, 

представлявана от Красимир Йорданов Симонски – изпълнителен директор. 

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з” от ЗУТ и чл. 

6, ал. 7 от Наредба №1/30.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за номенклатурата на видовете строежи. 

За одобряване на проекта е платена такса в размер на 395,44 лв. по сметка на 

Областна администрация Търговище, съгласно Инструкция №3/17.12.2001 г. на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на раздел IV 

от Тарифа №14 за таксите, събирани в системата на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и областните управители. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по законосъобразност съгласно чл. 

156, ал. 1 от ЗУТ пред началника на РДНСК-Североизточен район в 14-дневен срок от 

съобщаването й по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ и е неразделна част от Разрешение за 

строеж №001/05.01.2015г. 

 

 

СВЕТЛИН БОНЕВ  /П/ 

Областен управител на област Търговище 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


