
 

08-01-249/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на трасе на тръбна мрежа за 

оптичен кабел през поземлени имоти, частна и публична общинска собственост в 

землище на с.Долна Вереница, община Монтана.  

Решение 

№ 807 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.3, 

чл. 30, ал. 5, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за учредяване на възмезно и безвъздмездно право на 

прокарване за срок от 10 години на трасе за изграждане на тръбна мрежа на оптичен 

кабел за захранване на „Комуникационна кула“, м.“Свети Илия“ в поземлен имот с 

идентификатор 22040.680.22  по кадастралната карта на с. Долна Вереница, община 

Монтана с разпределителна шахта, разположена в поземлен имот, публична държавна 

собственост с идентификатор 22040.321.9 по кадастралната карта на  с. Долна 

Вереница, община Монтана в полза на „СВ – НЕТ” ЕООД, ЕИК 111587735, със 

седалище и адрес на управление гр. Монтана, бул. „Трети март” №78, представлявано 

и управлявано от Стефан *** Цветков.  

Дължината на трасето е с дължина 814.90 м. и минава през поземлени имоти, 

публична и частна общинска собственост, както следва: 
№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно ползване 
Вид собственост Дължина /м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

22040.331.11 Пасище 
Общинска публична 

420.30 420.30 

22040.338.390 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
Общинска публична 51.10 51.10 

22040.338.4 Пасище 
Общинска публична 

103.50 103.50 

22040.331.4 
За съоръжение за 

електропровод 

Общинска публична 
4.20 4.20 

22040.323.390 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Общинска публична 
41.50 41.50 

22040.340.41 За местен път 
Общинска частна 

122.90 122.90 

22040.338.41 За местен път 
Общинска частна 

71.40 71.40 

Цената на възмездното право на прокарване да се  определи от комисията по 

чл. 210 от Закона за устройство на територията. 

2. Възлага на кмета на община Монтана изпълнение на горното решение. 
 

Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 38/20.10.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


