РЕШЕНИЕ № 287
29.12.2020 год.
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Енергоразпределение север АД върху
трафопост тип Бетонно комплектен трансформаторен пост (БКТП) 20/0.4 kV,
находящ се в кв. Русевци, ул. Найден Геров 1 с идентификатор по одобрената
кадастрална карта на гр. Габрово 14218.501.308.1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл.
73, ал. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 10,
ал. 3 от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Учредява безвъзмездно и безсрочно право на ползване на
Енергоразпределение север АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Ванра Тауърс, кула Е,
представлявано заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет, Атанас
Колев, Илиана Георгиева, Румен Лалев върху самостоятелен обект, представляващ бетонен комплектен трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV, за обслужване на
монтираните в него Комплексна разпределителна уредба (КРУ) „вход“, КРУ „изход“
и Шинна система средно напрежение (СрН), с идентификатор 14218.501.308.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, общ. Габрово, обл.
Габрово, одобрени със Заповед № РД- Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. г. на
Изпълнителния директор на АГКК, разположен в поземлен имот с идентификатор
14218.501.308 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, със
застроена площ 10 кв.м.. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на неограничен достъп в
сградата по всяко време и с всички пълни правомощия на ползвател на недвижим
имот по смисъла на действащото законодателство, като се отчита специалното
предназначение на гореописаната сграда и електрическите съоръжения към нея.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в
сила на настоящото Решение да предприеме действия по издаване на заповед и
сключване на договор.
Приложение: 1. Данъчна оценка на трафопоста
2. Комбинирана скица № 787/2020
3. Скица на сграда № 15-1174959-18.12.2020
4. Скица на поземлен имот № 15-1174975-18.12.2020
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