
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 626 

 Взето с Протокол №47  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 27.03.2014г. 
 

Относно:Учредяване на сервитут и възмездно право за разполагане на 
съоръжения (базова станция), съгласно скица-проект с площ от 15 кв.м. във вътрешния 
двор на Община Септември и право за инсталиране на оборудване на покрива на 
административната сграда находяща се в УПИ ІІІ-за административни нужди в кв. 91 
по плана на гр. Септември, в полза на „Мобилтел” ЕАД София.   

 
В общинска администрация Септември е постъпило Заявление вх. № 26-00-

169/12.02.2014г. от Андрей Борисов Н-к отдел „Инфраструктура на мрежата”, Дирекция 
„Планиране на мрежата”, ”Мобилтел” ЕАД, гр. София, ул. „Кукуш” №1, за учредяване 
на сервитут и възмездно право за разполагане на съоръжение (базова станция) с площ 
от 15 кв.м. във вътрешния двор на Община Септември и право за инсталиране на 
оборудване на покрива на административната сграда необходимо за функциониране 
на съоръженията. 

 
 Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Общината, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.14 от ЗОС, чл.287 от Закона за електронните съобщения  и във връзка с Наредба за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община 
Септември, 

Р Е Ш И: 
 1.Учредява сервитут и възмездно право за разполагане на съоръжения (базова 
станция) с площ от 15 кв.м. във вътрешния двор на Община Септември и право за 
инсталиране на оборудване на покрива на административната сграда, находяща се в 
УПИ ІІІ-за административни нужди в кв. 91 по плана на гр. Септември за срок от 10 
години в полза на „Мобилтел” ЕАД София.  
           2. Определя месечен наем както следва: 

- за разполагане на съоръжение (базова станция) с площ от 15 кв.м. във 
вътрешния двор на Община Септември в размер на 400,00 лв. без ДДС. 

- за инсталиране на оборудване на покрива на административната сграда в 
размер на 300,00 лв. без ДДС. 

3.Определя обезщетение за правото на преминаване във вътрешния двор на 
Община Септември в размер на 1100,00 лв. без ДДС. 

4.Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнение на 
решението.  
 
Общ брой на общинските съветници:       21  
Присъствали:                                                       11 
Гласували:               11 
“ЗА”            11 
“ПРОТИВ”              0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”           0 
 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


