
 

08-01-182/12.07.2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно продажба на идеални части от недвижим имот – частна 

общинска собственост, прилежащи към сграда с учредено право на строеж, построена в 

поземлен имот с идентификатор 48489.8.443 по кадастралната карта на гр. Монтана, на 

собствениците на законно построена сграда. 

Решение 

№ 762 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, 

т. 2, ал. 2, и ал. 5, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 
1. Обявява продажбата на 464.100 (четиристотин шестдесет и четири и 

0.100) кв. м, представляващи 84.071%  идеални части от една втора поземлен 

имот с площ 552.00 (петстотин петдесет и два) кв. м, находящи се в западната 

част на имот с идентификатор 48489.8.443 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана,  целият с площ 1 104.00 кв. м, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

средно застрояване (от 10 до 15 m), който по действащия подробен устройствен 

план на Централна градска част (ЦГЧ), гр. Монтана представлява урегулиран 

поземлен имот (УПИ)  V, кв. 151 с конкретно предназначение „за жилищно 

строителство и надземни гаражи“, актуван с акт за частна общинска 

собственост №6432/2021 г.., без търг или конкурс на Благомир *** Благоев, 

Корнелия *** Горанова-Цветкова, Елюар *** Горанов, Катя *** Димитрова, 

Петя *** Панайотова, Надя *** Юнашка, Анелия *** Петрова, Гергана *** 

Петкова и Цецка *** Горанова, които са придобили правото на  строеж в 

изградената четириетажна жилищна кооперация „Димитър Благоев”, съгласно                                           

решение №352 от протокол №29/26.03.1963 г. на ИК на ГНС – Михайловград. 

2. Определя цена от 15 440.61 (петнадесет хиляди четиристотин и 

четиридесет и 0.61) лева без ДДС за 464.100 (четиристотин шестдесет и четири 

и 0.100) кв. м от общински поземлен имот с идентификатор 48489.8.443 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана целият с площ от 

1104.00 (хиляда сто и четири) кв. м, която собствениците и наследниците на 
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апартаменти: №1, №3, №4, №5 и №6 в  жилищна кооперация „Димитър 

Благоев” трябва да заплатят, както следва: 

 Благомир *** Благоев за 15.598% ид.ч., равняващи се на 86.100 кв. 

м, да заплати 2 864.55 (две хиляди осемстотин шестдесет и четири и 0.55) лева, 

без ДДС. 

  Корнелия *** Горанова-Цветкова и Елюар *** Горанов за 17.318% 

ид. ч., равняващи се на 95.60 кв.м., да заплатят 3 180.61 (три хиляди сто и 

осемдесет и 0.61) лева, без ДДС. 

 Катя *** Димитрова за 17.350% ид. ч., равняващи се на 95.80 кв.м, 

да заплати 3 187.27 (три хиляди сто осемдесет и седем и 0.27) лева, без ДДС. 

 Петя *** Панайотова и Надя *** Юнашка за 16.888% ид.ч., 

равняващи се на 93.20 кв. м, да заплатят 3 100.76 (три хиляди и сто и 0.76) лева, 

без ДДС. 

 Анелия *** Петрова, Гергана *** Петкова и Цецка *** Горанова за 

16.917% ид. ч., равняващи се на 93.40 кв. м, да заплатят  3 107.42 (три хиляди 

сто и седем и 0.76) лева, без ДДС. 

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

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


