
РЕШЕНИЕ № 6 
27.01.2022 год. 

 
Учредяване на право на прокарване през имоти, общинска собственост, на трасета на 

подземна оптична кабелна разпределителна мрежа в град Габрово, ведно със 
сервитутите в полза на оператора на електронни съобщителни мрежи - „Уникс“ 

ЕООД, със седалище: гр. Габрово, ул. „Христо Ботев“ № 14, ЕИК 107522258, 
представлявано от управителя Пламен Радев 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона за общинска собственост, чл. 30, ал. 1, т.1 и ал. 
5 и чл. 31, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 32, т. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Да се учреди безвъзмездно право на прокарване за срок до 10 години през 

имоти, публична общинска собственост, на трасета на подземна оптична кабелна 
разпределителна мрежа в град Габрово, ведно със сервитутите, в полза на оператора 
на електронни съобщителни мрежи - „Уникс“ ЕООД, със седалище: гр. Габрово, ул. 
„Христо Ботев“ № 14, ЕИК 107522258, за изграждане на „Подобект: Подземна 
оптична кабелна разпределителна мрежа на „Уникс“ ЕООД в Северна индустриална 
зона, кв. Стефановци, кв. Златари, кв. Бойката, кв. Тончевци, м. Мальова клада, кв. 
Чехлевци, кв. Гачевци и с. Трънето“, с обща дължина -  14 482 л. м (в т. ч. 14162 л. м в 
урбанизирана и 320 л. м – в неурабанизирана територия) и сервитут от от двете 
страни от оста на провода с обща площ - 5 793 кв. м (в т. ч. 5 665 кв. м в урбанизирана 
и 128 кв. м – в неурабанизирана територия), съгласно приложения регистър на 
засегнатите имоти, публична общинска собственост. 

 
Приложение:  

1. Искане вх. № АУ-02-24-52/28.10.2021 г. от „Уникс“ ЕООД, гр. Габрово; 
 2. Удостоверение № 217-05758/10.08.2005 г. за регистрация по Обща лицензия 
№ 217 от Комисията за регулиране на съобщенията; 
 3. Разрешения за специално ползване от Агенция „Пътна инфарструктура“ с № 
РСПП-231/28.06.2021 г. и № 8/12.05.2021 г.; 
 4. Копие на част договор от 16.02.2021 г. на „Уникс“ ЕООД с 
„Електроразпределение Север“ АД с № КТВ21-0618/08.02.2021 г., сключен на 
основание чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ; 
 5. Регистър на засегнатите имоти, публична общинска собственост, относно 
учредяване на право на прокарване на трасета на подземна оптична кабелна 
разпределителна мрежа в град Габрово, ведно със сервитутите в полза на оператора 
на електронни съобщителни мрежи - „Уникс“ ЕООД. 
     
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Н. Коева/ 
 


