
 

 
08-01-46/14.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно извършване на апортна вноска в капитала на „Технологичен парк” 
ЕООД, гр. Монтана. 

Решение 

№ 622 
На основание чл. 123, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и 

достъп до търговския регистър, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
Възлага на Кмета на Община Монтана да подаде искане за назначаване на три вещи 

лица за оценка на следните недвижими имоти с цел последващото им апортиране в капитала 
на „Технологичен парк” ЕООД – Монтана и увеличаване на капитала със стойността на 
имотите: 

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51665.202.72 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-583/ 28.02.2018г. на 
Изп. директор на АК, с площ 13 264.00 (тринадесет хиляди двеста шестдесет и четири) м2, с 
адрес: с. Николово, община Монтана (НПЗ), при съседи: от север – поземлени имоти с 
идентификатори 51665.202.71 и 51665.202.73; от изток – поземлен имот с идентификатор 
51665.202.73; от юг – поземлен имот с идентификатор 51665.202.73 и 51665.202.12; от запад 
– поземлен имот с идентификатор 51665.202.12 и 51665.202.71. 

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51665.202.71, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-583/ 28.02.2018г. на 
Изп. директор на АК, с площ 20 000.00 (двадесет хиляди) м2, с адрес: с. Николово, община 
Монтана (НПЗ), при съседи: от север – поземлени имоти с идентификатори 51665.202.69 и 
51665.202.73; от изток – поземлени имоти с идентификатори 51665.202.73 и 51665.202.72; от 
юг – поземлени имоти с идентификатори 51665.202.72 и 51665.202.12; от запад – поземлени 
имоти с идентификатори 51665.202.12 и 51665.202.69. 

 
 

 
Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
 
 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 29/24.02.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


