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РЕШЕНИЕ № 506 
по протокол № 22 от 29.06.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж за изграждане на енергиен 
обект на тeхническата инфраструктура върху общински  
поземлен имот с идентификатор 83510.664.580 по 
кадастралната карта на гр. Шумен  на основание чл. 62 от 
Закона за енергетиката 

 
/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
1. Допълва приетата с Решение № 379 от 26.01.2017 г. на Общински съвет 

гр. Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2017 г. в раздел ІІІ, позиция В – имоти, върху които Община Шумен има 
намерение да учреди вещни права, както следва:  

Право на строеж за  изграждане на  комплексен трансформаторен пост 
/БКТП/ на „Енерго Про мрежи” АД, с РЗП 10,00 кв.м. и площ на сервитута 25,00 
кв.м., върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.580 по 
кадастралната карта на гр.  Шумен с площ 44,00 кв.м., за който е отреден УПИ II–
„За техническа инфраструктура” в кв. 234-3 по действащия устройствен план на гр. 
Шумен, с АОС № 4920/12.05.2017 г. 

2. На основание чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 37, 
ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди право на строеж без 
търг или конкурс върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.664.580 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, за който е отреден  УПИ ІI - “За техническа 
инфраструктура” в кв. 234-3 по действащия ПУП на гр.Шумен, за изграждане на 
комплексен трансформаторен пост, като част от инженерната инфраструктура на гр. 
Шумен с РЗП 10,00 кв.м. и площ  на  сервитута 25,00 кв.м. на „Енерго Про мрежи” 
АД  по пазарна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 930,00 лв. за 
учредяване право на строеж с площ от 10,00 кв.м. и 2100,00 лв. за площта на 
сервитута от 25,00 кв.м. или общо – 3030,00 лв. /три хиляди и тридесет/ лв.; АОС         
№ 4920/12.05.2017 г. 

3. Възлага на кмета на oбщина Шумен да издаде заповед и да сключи 
договор за учредяване право на строеж и право на сервитут. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /П. Георгиева/ 


