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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 264 

 
взето с Протокол № 25 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 14.09.2021 година 
 
 
          По т.14 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
отдаване под наем на част от общинска публична собственост в град Садово по реда 
на чл. 30, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура(ЗЕСМФИ)“  
предвид следните мотиви: по силата на договор за наем от 29.08.2011г. Мобилтел 
ЕАД ползва вече 10 години 6 кв.м. (преградена площ) от петия етаж(последен) на 
административната сграда на Общината, като върху наетата площ е монтирана 
базова телекомуникационна станция за GSM сигнал, ползва се и част от терасата 
на ет. 5. Постъпило е писмо от „А1 Тауърс България“ ЕООД(универсален 
правоприемник на „А1 България“ ЕАД с предишно наименование „Мобилтел“ 
ЕАД) с намерение да бъдат продължени наемните отношения с Общината. 
Разпоредбите на ЗЕСМФИ предвиждат на операторите на ЕСМ да се предоставят 
без търг или конкурс общински имоти или части от тях под наем. В същото време 
важи и разпоредбата на ЗОС, че общинските имоти се отдават под наем след 
решение на Общинския съвет, който определя и наемната цена       и 
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 и Чл. 30 ал.1 от 
ЗЕСМФИ 
Общински съвет – Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
         Общински съвет-Садово дава своето съгласие кметът на Общината да 
подпише договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за ползването на 6 
кв.м.(преградена площ) от петия етаж(последен) и 67 кв.м. от тераса на петия етаж 
на административната сграда на Общината, построена в УПИ II-Община, ДСК, 
Полиция, в кв. 28 по ПУП на град Садово, за монтиране на телекомуникационни 
съоръжения и оборудване, за което наемателят ще заплаща наемна месечна цена в 
размер на 800 лв. без вкл. ДДС. Площите да се отдадат под наем за срок от 10 
години. 

 
 



          По т. 14 се извърши поименно гласуване. 
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