
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост 

за безвъзмездно управление на Министерство на вътрешните работи по  реда 

на Закона за общинската собственост (Петровица) 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Смолян е постъпило писмо с вх. №ДЛ000129/06.01.2021г. от  

Министерство на вътрешните работи, дирекция „Комуникационни и информационни 

системи„ във връзка с изградената радиокомуникационната мрежа на МВР по ТЕТРА 

стандарт и проведеното радиопланиране са определени най- подходящите точки за 

разполагане на телекомуникационно оборудване. Целта на проекта е разширяване 

обхвата на цифровата радиокомуникационна система на МВР в района на българо-

гръцката граница. 

 Предварителното радиопланиране показва, че от стратегическо значение за 

изпълнение на проекта е обект „Петровица”(Ретранслаторна станция и антенна кула) 

находящи се в  поземлен имот с идентификатор № 020005 в землището на с. 

Полковник Серафимово, актувана с АОС № 1027/21.06.2011 г. вписан в службата по 

вписвания под № 95 , том ІV, н.д. 717 под № 1159/11.07.2011 г. стр. 14903,14904 . с 

географски координати    и Е 24 46 44.11 и N41 33 34.50 . 

Във връзка с предстоящо изтичане на предоставеното безвъзмездно право на 

ползване и осъществяване на нормалното функциониране на системите на 

министерството, както и взаимодействието с държавни и общински органи и 

организации при изпълнение на общи задачи, свързани с опазване на обществения 

ред, пожарна безопасност и защита на населението  и на основание чл.21, ал.1, т.8  

чл.27 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост, предлагам общински съвет да приеме 

следните  

 

 

РЕШЕНИЯ: 

І.Предоставя безвъзмездно за управление на Министерство на вътрешните 

работи, част от имот публична общинска собственост, находящ се в поземлен имот с 

идентификатор № 020005,  в землището на с. Полковник Серафимово, актуван с 

АОС № 1027/21.06.2011 г. вписан в службата по вписвания под № 95 , том ІV, н.д. 

717 под № 1159/11.07.2011 г. стр. 14903,14904 с географски координати   и Е 24 46 



44.11 и N41 33 34.50 за разполагането на следното радиокомуникационно оборудване 

по система ТЕТРА в Ретранслаторната станция и антенната кула, както следва: 

1. Помещение № 5 с обща площ 2,80 кв.м., находящо се на І-ви етаж в масивна 

сграда (МС – 01) с площ 77 кв.м., Ретранслаторна станция за разполагане на  2 (два)  

броя комуникационни шкафа с размери 600Х180Х600 см.  

2. Част от Антенна кула за разполагане  на  

- 3 бр. параболични антени с диаметър 0,6 м. монтирани на кулата с азимути: 

316,86, 272.55 и 287.58 ; 

 - 3 (три) броя панелни антени с височина 200 см., монтирани на максимално 

позволената височина на  кулата; 

 - 1(един) брой омни антена с височина 200 см., монтирана на максимално 

позволената височина на  кулата. 

  

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор за безвъзмездно управление за срок от 10 години . 

 
 

 

 
 

ВНОСИТЕЛ:  / П /  
инж. МАРИАНА  А ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

на кмета на Община Смолян   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


