
 

 

08-01-275/07.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, относно учредяване на възмездно право на ползване, върху 

части от поземлени имоти – публична общинска собственост, във връзка с 

договор за концесия в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана 

Решение 

№ 817 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 25, 

ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75, ал. 1 от 

Закона за подземните богатства 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
          1. Учредява възмездно право на ползване за срок 35 години на „Креди“ ООД, ЕИК 

200364430, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, област, Монтана, община 

Монтана, ул. „Индустриална“ №12, представлявано от управителя Пламен *** Лилков, 

върху поземлени имоти с проектни идентификатори: 21840.144.447, площ 29 515 кв. м, 

начин на трайно ползване: за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, 

образуван от поземлен имот с идентификатор 21840.144.427, начин на трайно ползване: 

пасище, актуван с акт №6051/2020 год., 21840.144.450, площ 3936 кв. м, начин на трайно 

ползване: за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, образуван от поземлен 

имот с идентификатор 21840.144.429, начин на трайно ползване пасище, актуван с акт 

№6052/2020 год. и 21840.144.448, площ 422 кв.м, начин на трайно ползване: за кариера за 

пясък, чакъл и глини за строителна керамика, образуван от поземлен имот с идентификатор 

21840.144.428, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 

съгласно скица-проект №15-1038969-08.09.2022 год., издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр.Монтана, за неземеделски нужди, а именно за добив на 

неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци от находище 

„Доктор Йосифово“, участък „Север“, разположено в землището на с. Доктор Йосифово, 

община Монтана, област Монтана.  

          2. Определя пазарна цена на обезщетението за правото на ползване на горните части 

от  поземлени имоти с проектни идентификатори:  21840.144.447 в размер на 3810.00 (три 

хиляди осемстотин и десет) лв., 21840.144.450 в размер на 510.00 (петстотин и десет) лв. и 

21840.144.448 в размер на 50.00 (петдесет) лв. или обща стойност в размер на 4 370.00 

(четири хиляди триста и седемдесет) лв. годишно за срока на концесията 35 години, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

Обезщетението да се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс на НСИ. 

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

 
 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 27 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 


