
 

08-01-107/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 
Монтана, относно безвъзмездно предоставяне на имоти-публична държавна 
собственост за управление на община Монтана. 

Решение 

№ 689 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.2 от Закона 
за държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие след Решение на Министерски съвет да бъдат предоставени 

помещения на Община Монтана за безвъзмездно управление с обща площ 333.57 кв.м., 
които са част от имот публична държавна собственост с идентификатор 48489.8.31.7 по 
кадастралната карта на гр.Монтана, представляващи:  

- Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.31.7.6 по 
кадастралната карта на гр.Монтана със застроена площ 127.90 кв.м., състоящ се от шест броя 
стаи: № 301, № 302, № 302А, № 302Б, № 303 и № 303А на третия етаж от високото 
осеметажно тяло на административна сграда с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната 
карта на гр.Монтана с предназначение за делова и административна дейност, актуван с АДС 
№3442/2011 г. 

- Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.31.7.7 по 
кадастралната карта на гр.Монтана със застроена площ 83.50 кв.м., състоящ се от четири 
броя стаи: № 403, № 404, № 405 и № 406 на четвъртия етаж от високото осеметажно тяло на 
административна сграда с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр.Монтана 
с предназначение за делова и административна дейност, актуван с АДС №3443/2011 г. 

- Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.31.7.8 по 
кадастралната карта на гр.Монтана със застроена площ 205.59 кв.м., състоящ се от девет броя 
стаи: № 501,  № 502, № 503, № 504, № 505, № 506, № 507, №508 и № 509 на петия етаж от 
високото осеметажно тяло на административна сграда с идентификатор 48489.8.31.7 по 
кадастралната карта на гр.Монтана с предназначение за делова и административна дейност, 
актуван с АДС №3444/2011 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да извърши всички необходими 
действия по законосъобразното провеждане на процедурата по приемане за управление на 
описаните в точка 1 имоти, в т. ч. да подаде искане за предоставяне на имота и на основание 
чл. 6, ал. 2 от ППЗДС след Решение на Министерски съвет да сключи договор с Областния 
управител на област – Монтана, в който да се уредят правата и задълженията на страните. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение. 
 

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

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 31/26.04.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


