
 

 

08-01-234/01.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно прехвърляне на общинско имущество от баланса на ОУ „Христо 

Ботев“ – с. Д-р Йосифово в баланса на Кметство Д-р Йосифово. 

Решение 

№ 780 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Заповед № РД-14-18 

от 2 юни 2022 г. на Министъра на образованието и науката  

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Предоставя за управление на Кмета на с. Д-р Йосифово, считано от 

15.09.2022 г. до промяна на предназначението с влязъл в сила подробен 

устройствен план, имот пл. № 526, УПИ І, кв. 18а по действащия устройствен 

план на селото, ведно с построените в него сгради, както следва : 

1.1.Училищна сграда на два етажа със застроена площ 828 кв.м. в имот 

пл. № 526, УПИ I, кв. 18а по действащия устройствен план на с. Д-р 

Йосифово, актуван с Акт № 596 за публична общинска собственост, 

състояща се от: 

- приземен етаж – 2 броя складови помещения, кухня, столова, 2 броя 

работилници и 2 броя склад за дърва; 

- I етаж – 8 броя стаи, коридор и физкултурен салон; 

- II етаж – 10 броя учебни стаи и коридор. 

1.2. Тоалетна със застроена площ 66 кв.м. 

       2. Балансовата стойност на имота и сградите по т. 1, в размер, както следва: 

- за Административната сграда  – 43 296 лв., 

- за други сгради - 3 451 лв. ; 

-  за прилежащата към сградата земя – 11 487 лв. 

 и натрупаната амортизация на сградите до момента – 2 636.03 лв., 

да се отпише от баланса на Основно училище „Христо Ботев“ и да се включи в 

баланса на кметство с. Д-р Йосифово, община Монтана, считано от датата на 

закриване на училището - 15.09.2022 г.  до промяна на предназначението с 

влязъл в сила подробен устройствен план. 

       3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на решенията по т. 

1. и т.2. 

 

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

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 37/13.09.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


