
               
           

           

 

 

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: Предоставяне на право на прокарване и преминаване през части от имоти 

публична общинска собственост в урбанизираната територия на село Гранит за 

изграждане на линеен  обект - елемент на физическата инфраструктура, 

представляващ „Кабел НН за външно захранване на базова станция № 6292 на Теленор 

България ЕАД гр.София в поземлен имот  с идентификатор 17717.36.467”. 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е искане от „Теленор България ЕАД, ЕИК 205432215, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж. к. „Младост” 4, Бизнес парк София, 

сграда 6 с Вх. № 53-00-38/05.02.2020 г. за предоставяне на право на прокарване и 

преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата 

инфраструктура в урбанизираната територия на село Гранит за изграждане на линеен 

обект - елемент на физическата инфраструктура, представляващ „Кабел НН за външно 

захранване на базова станция № 6292 на Теленор България ЕАД гр.София в поземлен 

имот  с идентификатор 17717.36.467”.  Трасето на полагане на кабела НН от ГРТ стълб 

25 до РТ на ППС, преминава по улица с осови точки 100 – 84 – 84А – 86А – публична 

общинска собственост  и е с дължина 168 линейни метра и ширина 2.10 метра. Площта 

на сервитута е 352.80 квадратни метра. За изграждане на обекта има  влязъл в сила 

подробен устройствен план, с който се определя местоположението и размерите на 

сервитутните зони на линейния обект. 
          

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 във връзка с чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическата инфраструктура, Общински съвет Братя Даскалови дава 
съгласието си за учредяване на „Теленор България ЕАД, ЕИК 205432215 със седалище 
и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж. к. „Младост” 4, Бизнес парк София, 
сграда 6, безвъзмездно право на прокарване и преминаване при изграждане на 
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линеен обект - елемент на физическата инфраструктура, представляващ „Кабел НН за 
външно захранване на базова станция № 6292 на Теленор България ЕАД гр.София в 
поземлен имот  с идентификатор 17717.36.467”.  Трасето на полагане на кабела НН от 
ГРТ стълб 25 до РТ на ППС е с дължина 168 линейни метра и ширина 2.10 метра. 
Площта на сервитута е 352.80 квадратни метра.      
 
ІІ.При упражняване на сервитутите: 

1. операторът на електронна съобщителна мрежа придобива право негови 

представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват в тях 

дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на физическа инфраструктура, за 

разполагане на електронната съобщителна мрежа, съответно, свързани с разполагане, 

поддържане, подобряване и експлоатация на електронна съобщителна мрежа, 

включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във 

връзка с изграждането и обслужването на мрежата в съществуващата физическа 

инфраструктура; 

2. в служещите поземлени имоти не се допуска: 

а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, 

освен ако собственикът и титулярят на сервитута договорят друго; 

б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура с 

изключение на случаите, когато това е допуснато с нормативен акт, при спазване на 

съответните технически изисквания и след писмено съгласуване с титуляря на 

сервитута.  
 
ІІІ. Възлага на кмета на Общината да издаде заповед за предоставяне на безвъзмездно 
право на прокарване и преминаване на „Теленор България ЕАД, ЕИК 205432215, със 
седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ж. к. „Младост” 4, Бизнес 
парк София, сграда 6.  
 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Венета Иванова – Гл.специалист „Общинска собственост”     

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


