
 

 

08-01-12/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно учредяване право на пристрояване към нежилищни сгради, 

собственост на Ина Емилова Василева в гр. Монтана. 

Решение 

№ 898 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване върху 25.00 

(двадесет и пет) кв. м на склад и тоалетна в поземлен имот с идентификатор 

48489.8.96 с площ 435.00 (четиристотин тридесет и пет) кв. м, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

ниско застрояване (до 10 м) по кадастралната карта и кадастралните регистри  

на гр. Монтана, който по  действащия подробен устройствен план, одобрен със 

заповеди №570/10.04.1990 г. и №442/20.02.2008 г., представлява пл. №662, 

включен в УПИ ІII, кв. 156, отреден „за жилищно строителство“, с адрес: гр. 

Монтана, ул. „Камен Цанов“ №16, актуван с акт за частна общинска 

собственост №1203/02.04.2008 г., вписан в Службата по вписванията на 

07.04.2008, Акт №135, том 5, рег. №1774, към сгради с идентификатори: 

48489.8.96.2 и 48489.8.96.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Монтана на собственика на горните законно построени сгради Ина *** 

Василева, съгласно издадена виза №170/08.12.2022 г. от главния архитект на 

община Монтана, което не води до обособяване на самостоятелен обект, без 

търг или конкурс.    

2. Определя пазарната оценка на правото на пристрояване, изготвена от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 188.00 (сто осемдесет и осем) лева. 

3. 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 № 42/26.01.2023 г. 

 На Общински съвет Монтана 


