
 

08-01-235/01.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение 

от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти, 

публична общинска собственост. 

Решение 

№ 797 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на 

външно кабелно електрозахранване 20 kV на фотоволтаична електроцентрала в 

поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, собственост на Петко 

*** Петков и Силвана *** Викторова, през поземлени имоти, общинска 

собственост, до границата на поземлен имот с идентификатор 48489.32.27 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, държавна 

собственост. 

Трасето на външното кабелното електрозахранване минава през 

поземлени имоти, публична общинска собственост, в землището на гр. Монтана 

и с.Николово, общ. Монтана, както следва: 

Електропроводно отклонение: 

№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 
Дължина /м./ Сервитут /кв.м./ 

ПИ 51665.96.880 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
94.00 376.00 

ПИ 51665.73.880 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
17.30 69.20 

ПИ 51665.70.895 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
691.10 2378.50 

ПИ 51665.108.895 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
281.00 966.00 

ПИ 51665.59.895 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
221.60 886.40 

ПИ 48489.4.296 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
265.30 1061.20 

ПИ 48489.4.310 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
110.30 441.20 

ПИ 48489.4.407 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
548.00 2192.00 

ПИ 48489.4.442 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
28.00 112.00 
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ПИ 48489.4.345 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
283.70 851.10 

ПИ 48489.32.380 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
10.25 41.00 

ПИ 51665.68.893 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
26.00 104.00 

Общо: 2576.50 9478,60 

 

в полза на Петко *** Петков, ЕГН 7901143207 с адрес: гр. Монтана, 

ул.„Сливница” №14 и Силвана *** Викторова, ЕГН 7311241976 с адрес: гр. 

София, ж.к.„Манастирски ливади” №68, вх.Д, ет.4, ап.14 по цена, определена от 

комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


