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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 88 / 05.08.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 05.08.2021 г. 

 

 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост 

сграда за ретранслатор в село Каменари, община Елена. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните и 

съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

12 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД с ЕИК: 831642181 без търг за срок от 10 (десет) години, считано от 

датата на подписване на договора на общински имот - публична общинска 

собственост, представляващ: сграда за ретранслатор - едноетажна масивна сграда 

и антенен носач (ЖРК) със застроена площ от 14 кв. м., разположена в поземлен 

имот с идентификатор 35729.47.8, целият с площ 499 кв. м. (номер по предходен 

план 000008) по КККР на с. Каменари, одобрени със Заповед № РД-18-620 / 

03.11.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, актуван с АПОС № 214 / 

17.02.2000 г., вписан в Служба по вписванията при РС -  Елена, под № 184, том ІІ  

на 07.06.2011 г. 

2. Утвърждава месечна наемна цена за имота по т. 1, съгласно пазарна оценка на 

„Дупалов” ЕООД, гр. В. Търново със сертификат с рег. № 900100106 / 21.12.2010 г., 

в размер на 290 лв. (двеста и деветдесет лева) без вкл. ДДС. 

3. Възлага на Кмета на община Елена да предприеме необходимите действия за 

издаване на заповед и сключване на договор за отдаване под наем на имота по т. 1. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


