
 

08-01-205/20.07.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно сключване на предварителен договор за прекратяване на 

съсобственост в имот – частна общинска собственост с проектен идентификатор 

48489.7.553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, чрез 

замяна. 

Решение 

№ 773 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община Монтана и  

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, със седалище гр. София и адрес на управление: 

р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, бл. “БенчМарк Бизнес Център”, вписано в 

търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано заедно 

от двама от членовете на УС - ГЕОРГИ *** МИКОВ и ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ, чрез замяна 

като : 

- Заменителят  ОБЩИНА МОНТАНА, представлявана от кмета Златко *** 

Живков, се задължава да прехвърли правото на собственост на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД” АД върху 0.4/2686 ид. части от имот с 

проектен идентификатор  48489.7.553 по КККР на гр.Монтана и проектна площ 2686.00 (две 

хиляди шестстотин осемдесет и шест) кв. м като страните ПОЛУЧАВАТ В ОБЩ ДЯЛ 

собствеността върху поземлен имот с проектен идентификатор 48489.7.553 по КККР на 

гр.Монтана и проектна площ 2686 кв.м. при квоти в съсобствеността – 32/2686 ид.ч.  за 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД   и  2654/2686 ид. ч.  за  Община Монтана. 

- В замяна на прехвърлените идеални части, описани в т. 1, заменителят,  

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД,  се задължава да прехвърли на Община 

Монтана, представлявана от кмета Златко *** Живков, правото на собственост върху 0.4/34 

ид. ч. от имот с проектен идентификатор 48489.7.554 по КККР на гр. Монтана като 

ОБЩИНА МОНТАНА ПОЛУЧАВА В САМОСТОЯТЕЛЕН ДЯЛ собствеността върху имот с 

проектен идентификатор 48489.7.554 по КККР на гр. Монтана и проектна площ 34 кв. м и 

става негов изключителен собственик. 

2. Одобрява приложеният предварителен договор за замяна на идеални части от 

недвижими имоти. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да сключи предварителен договор с 

“Електроразпределителни мрежи Запад” АД, а след представяне на решение на управителния 

съвет на дружеството да сключи окончателен договор за прекратяване на съсобственост чрез 

замяна. 

 

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

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 35/26.07.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


