
 

08-01-221/26.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване на съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно- 

информационни елементи – знамена и билбордове на територията на община Монтана 

за срок от 5 (пет) години. 

Решение 

№ 786 
На основание чл. 21, ал.1, т.8, и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация и чл. 39, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за безвъзмездно поставяне върху стълбове за улично осветление на 

250 (двеста и петдесет) рекламни знамена с размер 75/200 см. и учредява безвъзмездно право 

на ползване без търг или конкурс в полза на ФК“Монтана“, ВК “Монтана волей“ и БК 

“Монтана 2003“ за срок от 5 (пет) години, както следва:    

- бул. „Александър  Стамболийски“ (на входа откъм гр.София) - 33 броя 

- бул. „Хр. Ботев“ - 80 броя 

- бул. „Парта“ – 20 броя 

- бул. „Трети март“ – 30 броя 

- бул. „Монтана“ – 19 броя 

- ул. „Патриарх Евтимий“ – 16 броя 

- ул. „Димитър Ерийски“ – 20 броя 

- вход от гр. Видин към ул. „Веренишка“ – 8 броя 

- ул. „Гоцо Митов“ – 20 броя 

- ул. Веренишка“ – 20 броя 

2. Дава съгласие за безвъзмездно поставяне на 10 (десет) броя конструкции на 

рекламни съоръжения тип „Билборд“, съгласно схеми по чл. 57 от ЗУТ и учредява 

безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс в полза на ФК“Монтана“, ВК 

“Монтана волей“ и БК “Монтана 2003“ за срок от 5 (пет) години, находящи се на: 

- бул. “Александър Стамболийски“  – на входа откъм гр. София – 2 броя. 

- Входно-изходна пътна артерия от гр. Видин – 2 броя 

- Входно-изходна пътна артерия от гр. Лом – 2 броя 

- Входно-изходна пътна артерия от гр. Вършец – 2 броя 

- Входно-изходна пътна артерия за язовир Огоста“ – 2 броя 

- Централна градска част на гр. Монтана – 2 броя 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да предприеме необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на взетите по настоящата докладна решения. 

 
Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се” 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 37/13.09.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


