
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1098 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

 

 
Относно: Наемане на площи от подпокривното пространство – част от 

сграда общинска собственост „Дом на лозаря” в центъра на с.Виноградец, и 
възмездно право за разполагане и изграждане на приемно – предавателна 
станция (ППС) за глас и/или данни PD2405 Виноградец – част от националната 
мрежа на „БТК”ЕАД за безжична комуникация. 

 
В общинска администрация постъпи Предложение с вх.№ 2600-280-

1/01.08.2018г. от Красимир Арнаудов, представител на „БТК” ЕАД, гр.София, бул. 
„Цариградско шосе”№131, ет.7, офис 724, пощенска кутия №15 за наемане на 
площи от подпокривното пространство – част от сграда общинска собственост 
„Дом на лозаря” в центъра на с.Виноградец, и възмездно право за разполагане 
и изграждане на приемно – предавателна станция (ППС) за глас и/или данни 
PD2405 Виноградец за безжична комуникация. 
    
           Общинският съвет , след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината, след станалите разисквания във връзка с гореизложеното и на 
основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл. 30, ал.1, т.1 
от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура/ЗЕСМФИ/ и във връзка с Наредбата за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември 
  
 

Р Е Ш И: 

1.Отдава под наем площи от подпокривното пространство – част от сграда 
общинска собственост „Дом на лозаря” в центъра на с.Виноградец, и възмездно 
право за разполагане и изграждане на приемно – предавателна станция (ППС) 
за глас и/или данни PD2405 Виноградец – част от националната мрежа на 
„БТК”ЕАД за безжична комуникация. 

 
2.Определя наемна цена в размер на 400 лв.(четиристотин .лева.) на 

месец без ДДС. 
3.Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. 
 
 

 

 
  



                              

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                13 
Гласували:                                                     13 
 „За”:                                                               13                           
„Против”:                                                          0  
„Въздържали се”:                                            0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


