
               
 
           

           

           

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Иван Танев  

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Отдаване под наем на имот с  поземлен идентификатор 16691.8.134 по 

КККР на с.Горно Белево 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е искане от „БТК” ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление: гр.София, БУЛ.”Цариградско шосе” 115И, Хермес парк, сграда А с Вх. № 

53-00-376/12.12.2019 г. за предоставяне под наем на имот с поземлен идентификатор 

16691.8.134,  находящ се в с.Горно Белево, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-

530/22.02.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение, с площ от 3000 кв.м /три хиляди квадратни метра /, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Пасище, 

Местност: „Кайряка”  , категория на земята при неполивни условия: 9 /девет/, номер по 

предходен план: 008134 /осем хиляди  сто тридесет и четири/, при съседи: 16691.8.55 и, 

16691.8.135 за срок 10 години без провеждане на публичен търг по Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. За този имот „БТК” 

ЕАД, са имали договор за учредено право на ползване с Община Братя Даскалови, 

който е изтекъл. В имота има поставена базова мобилна станция. Този имот е включен 

в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя 

Даскалови в точка ІV.1. 
          

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 
следното, 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
 
      

     
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост  във връзка с чл. 30, 
ал. 1 и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-42; 22-70                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


инфраструктура, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие  за отдаване под наем 
на имот с поземлен идентификатор 16691.8.134 находящ се в с.Горно Белево, 
общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-530/22.02.2018 година на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с площ от 3000 кв.м 
/три хиляди квадратни метра /, трайно предназначение на територията: Земеделска, с 
начин на трайно ползване: Пасище, Местност: „Кайряка”  , категория на земята при 
неполивни условия: 9 /девет/, номер по предходен план: 008134 /осем хиляди  сто 
тридесет и четири/, при съседи: 16691.8.55 и, 16691.8.135 за срок 10 години на „БТК” 
ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр.София, 
БУЛ.”Цариградско шосе” 115И, Хермес парк, сграда А  за  базова мобилна станция. 
 
ІІ.  На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, определя годишен наем в размер на 1000.00 лева 
без ДДС. 
 
ІІІ. Възлага на кмета на общината да сключи договор с „БТК” ЕАД, ЕИК 831642181, 
със седалище и адрес на управление: гр.София, БУЛ.”Цариградско шосе” 115И, Хермес 
парк, сграда А . 
 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”     

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


