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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 29 / 07.04.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 07.04.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем 

 

 

Постъпило е писмо с вх. № ФС.03.05-20/10.03.2011г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр. 

София за удължаване срока на договора за наем №РД-02-11-94/15.07.2003г.. С 

решение на ОбС - Елена и договор от 15.07.2003 г. беше отдадено под наем помещение 

в ТВ ретранслатор в местността „Чукански баир” за нуждите на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД за 

срок от три години. През периода на наемния договор помещението се ползваше по 

предназначение за изграждане, използване и поддържане на радиосъоръжения и 

техническо оборудване от обществена клетъчна радиотелефонна мрежа за 

предоставяне на далекосъобщителни услуги. Също така дружеството изгражда, 

експлоатира и поддържа, обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни 

без използване на ограничен ресурс, чрез която се предоставят далекосъобщителни 

услуги на територията на Република България, съгласно индивидуална лицензия № 

217-05880/19.12.2005г. и във връзка със Закона за електронните съобщения. Поради по 

– горе изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Дава съгласие да бъде сключен анекс към Договор за наем №РД-02-11-

94/15.07.2003г. за удължаване срока на договора сключен с „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. 

София, ул. „Кукуш” №1за отдаването под наем на част от недвижим имот, актуван с 

АОС 235/30.05.2000г., вписан в Служба по вписванията на 16.03.2005г. под №14, том 

ІІІ, а именно: преградна част от помещение с площ от 8 /осем/ кв.м., находящо се в ТВ 

ретранслатор в местността „Чукански баир” за срок от 10 /десет/ години считано от 

датата на подписване на анекса. Да се анексира наемната цена – от 50 $ да стане 100 $.  

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи анекс към Договор за наем № 

РД-02-11-94/15.07.2003 г. като клаузите от договора, които не се променят запазват 

своето действие. 

 
 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


