
 

08-01-233/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване възмездно и срочно право на строеж и сервитут за изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа и комплексен трансформаторен пост, както и 

прилежаща техническа инфраструктура и учредяване право на прокарване за присъединяване 

към съществуващ трафопост в полза на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана 

върху част от поземлен имот с идентификатор 48489.3.526 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, публична общинска собственост. 

Решение 

№ 796 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.182, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 2 и чл.64, ал.2 

и ал.8 от Закона за енергетиката 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие да се учреди възмездно и срочно право на строеж и сервитут 

върху 24 100.00 (двадесет и четири хиляди и сто) кв. м., част от поземлен имот с 

идентификатор 48489.3.526 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, публична общинска собственост, целият с площ 72 742.00 кв. м., за 

изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 2 MW и 

комплектен трансформаторен пост, както и прилежаща техническа инфраструктура за 

срок от 30 години в полза на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана,  

без търг или конкурс.  

Правото на строеж се погасява в полза на община Монтана по давност, ако не се 

упражни в продължение на 5 (пет) години, а след изтичане на 30 годишния срок 

собствеността на изграденото съоръжение преминава безвъзмездно в собственост на 

община Монтана. 

2. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на подземен кабел средно 

напрежение с дължина 230.00 м. и сервитут 920.00 м. за присъединяване на 

фотоволтаичната електрическа централа към съществуващ в имота трафопост в полза 

на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана. 

3. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж за изграждането 

на фотоволтаична електроцентрала и трафопост, както и прилежаща инфраструктура, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители, на стойност 116 640.00 (сто и шестнадесет шестстотин и четиридесет) 

лева, за срок от 30 години.  

4. Определя пазарната оценка на правото на прокарване на подземен кабел 

средно напрежение с дължина 230.00 м. и сервитут 920.00 м. за присъединяване на 

фотоволтаичната електрическа централа към съществуващ в имота трафопост, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители, на стойност 13660.00 (тринадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева. 

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

 

Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 37/13.09.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


