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                                      РЕШЕНИЕ № 700 

по протокол № 34 от 28.04.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на продажба на 
електрически присъединителни съоръжения, 
изградени от Община Шумен по проект 
„Изграждане на социални жилища в град 
Шумен“ 

 
 

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 
38, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет - Шумен и чл. 21, ал. 5 и ал. 7 от 
Наредба № 6/2014г. от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и 
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 
електрически мрежи Общински съвет - Шумен дава съгласие да се извърши 
продажба на електрически присъединителни съоръжения, изградени от 
Община Шумен по Договор за присъединяване № ПУПРОК-3326-ДПРОК-
2778/23.09.2020 г. на обект „Многофамилна жилищна сграда с 50 броя 
социални жилища /секция А и секция Б/ и 1 брой жилище за хора в 
неравностойно положение“ и Допълнително споразумение № 1 № А1-
ПУПРОК-3326-ДПРОК-2778-АДП-0213/14.03.2022 г. към него и въведени в 
експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Ш-100/22.12.2021 г., 
издадено от Началник РДНСК-Шумен на „Електроразпределение Север” АД, 
със седалище и адрес на управление - 9009 град Варна, район „Владислав 
Варненчик”, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс - Е, 
регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, 
представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния 
съвет, Атанас Колев, Христо Христов, Румен Лалев: 

1. Реконструкция на страна ниско напрежение (НН) на трафопост 
„Странджа“ Шумен и доставка и монтаж на разпределително табло ниско 
напрежение (НН) към втората трансформаторна машина, оборудвано с 
прекъсвачи 400 А; 



2. 2 (два) броя кабелни касети тип ШК (ШК-4(1) и ШК-4(2)), 
разположени на регулационната граница на ПИ с идентификатор 
83510.668.279 откъм улица „Одрин“; 

3. Кабелни линии ниско напрежение (НН) от разпределително табло 
ниско напрежение (НН) на трафопост „Странджа“ Шумен до кабелни касети 
тип ШК (ШК-4(1) и ШК-4(2)); 
  4. „Резервни“ кабелни линии ниско напрежение (НН) между 
новомонтирани кабелни касети тип ШК (ШК-4(1) и ШК-4(2)); 

5. Електромерни табла тип ТЕПО (по схема) с необходимата предпазна и 
комутационна апаратура в близост до новомонтирани кабелни касети и 
захранването им от същите. 

Стойността на електрическите присъединителни съоръжения е общо в 
размер на 26 793,50 лв. (двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и три 
лева и петдесет стотинки) без ДДС, която представлява стойността на 
натуралните строително-монтажни работи и доставка на материали за 
изградените присъединителни съоръжения по Договор за присъединяване на 
обект на клиент към електроразпределителната мрежа изх. № ПУПРОК-3326-
ДПРОК-2778/23.09.2020 г. и допълнителните споразумения към него. 

Посочената сума няма да бъде заплащана от „Електроразпределение 
Север” АД, а ще бъде прихваната с дължимата от Община Шумен цена за 
присъединяване съгласно начина и сроковете, уговорени в Допълнително 
споразумение №1 № А1-ПУПРОК-3326-ДПРОК-2778-АДП-0213/14.03.2022 г. 
към Договор за присъединяване на обект на клиент към 
електроразпределителната мрежа изх. № ПУПРОК-3326-ДПРОК-
2778/23.09.2020 г. 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/ 

  
 

 


