
 

08-01-315/08.12.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през 

поземлени имоти, публична общинска собственост. 

Решение 

№ 875 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие да се учреди в полза на Тодорка *** Кръстева, ЕГН ***, 

с адрес: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” №9, ет. 4, ап. 12, 

възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура изграждане на подземно 

кабелно електро захранване 20 kV от съществуващ железо-решетъчен стълб 

(ЖР), находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.200.548 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, частна 

собственост, през поземлени имоти с идентификатори 48489.200.549 и 

48489.200.406, публична общинска собственост, за захранване на поземлен 

имот с идентификатор 48489.200.250 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, собственост на Тодорка *** Кръстева, съгласно 

нотариален акт №60, том IV, рег. №6246, дело №454/2020 г., вписан в Службата 

по вписванията гр. Монтана на 02.10.2020 г. с вх.рег. №3700, акт №126, том 10, 

дело №1760 по цена, определена от комисията по чл. 210 от Закона за 

устройство на територията.  

Трасето на електропроводното отклонение, минаващо през общинските 

имоти, е с обща дължина 276.52 м и сервитут 1106.08 кв. м., както следва: 

Електропроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно ползване 
Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.200.549 
Селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
6.60 26.40 

48489.200.406 
Селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
269.92 1079.68 

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

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 40/22.12.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


