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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА 
3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 300 422 

Протокол 

№ 10 
Днес 30.06.2020  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание 

на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Тихомир Антонов – Заместник Кмет на Община Монтана  

г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана 

г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана 

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински 

съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-133/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно процедура за кандидатстване по проект към Фонд „Социална закрила“ за 

осигуряване на подкрепа чрез дигитални устройства на образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип на територията на община Монтана. 

2. 08-01-121/26.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на „Тарифа за базисните наемни цени за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти” на Община Монтана. 

3. 08-01-132/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно командировки за I-во тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община Монтана 

и Председателя на Общински съвет Монтана.  

4. 08-01-143/16.06.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на 

„Топлофикация” АД, гр. Монтана. 

5. 08-01-144/16.06.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр. Монтана. 

08-01-115/14.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на 

общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.659 

по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана.  

6. 08-01-145/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно 

ел. захранване 20 кV за поземлен имот с идентификатор 48489.30.3 по кадастралната карта на 

гр. Монтана. 

7. 08-01-146/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

водопровдно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.30.355 по 

кадастралната карта на гр. Монтана. 

8. 08-01-147/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за 

поземлен имот с идентификатор 48489.200.663 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Парта, за промяна предназначението на земеделска земя  в „за вилно строителство”. 

9. 08-01-148/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за 
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изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 70113.179.19, и 70113.179.17 по кадастралната 

карта (КК) на с. Студено буче, местност Говежди дол за застрояване и отреждане „За 

биотехнически съоръжения – волиери, зайчарник”. 

10. 08-01-123/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в 

землището на с. Долна Вереница, община Монтана 

11. 08-01-124/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим  имот - 

публична общинска собственост, представляващ помещение намиращо се на четвъртия етаж, 

стая № 404 в сграда на Пето средно училище „Христо Ботев”  - Монтана. 

12. 08-01-125/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за  поземлен урегулиран имот IV в кв.174 по 

действащия подробен устройствен план на централна градска част, одобрен със Заповед № 

570/10.04.1990г. и част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната 

карта на гр.Монтана. 

13. 08-01-126/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска 

собственост. 

14. 08-01-127/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот публична 

общинска собственост. 

15. 08-01-128/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост. 

16. 08-01-129/11.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на отклонение от съществуваща оптична 

мрежа за изграждането на нова тръбна мрежа за осигуряване на оптична свързаност на базова 

станция  VZ6036, ТВРС „Долна Вереница“, м. „Байчовец“ и м. „Чермошник“, с. Долна 

Вереница, община Монтана“, през поземлени имоти – общинска собственост. 

17. 08-01-131/11.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно удължаване на срока за възлагане управлението на рибните ресурси в 

язовир "Долна вода" в землището на с. Студено буче, за любителски риболов на сдружение 

"Ловно- рибарско дружество "Огоста", гр.Монтана 

18. 08-01-134/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

19. 08-01-135/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

20. 08-01-136/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

21. 08-01-137/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

22. 08-01-138/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

23. 08-01-139/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

24. 08-01-140/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Николово, 

община Монтана (Нова промишлена зона, гр. Монтана) 

25. 08-01-141/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Николово, 

община Монтана (Нова промишлена зона, гр. Монтана) 
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26. 08-01-142/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

27. 08-01-150/22.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отмяна на решение №172 от протокол №8/28.05.2020г. на общински съвет 

гр. Монтана 

28. Питания 
 

1. 08-01-133/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

процедура за 

кандидатстване по 

проект към Фонд 

„Социална закрила“ за 

осигуряване на 

подкрепа чрез 

дигитални устройства 

на образователния 

процес на децата и 

младежите, настанени в 

социални услуги, 

делегирана от 

държавата дейност от 

резидентен тип на 

територията на община 

Монтана. 

Решение 

№ 188 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Одобрява кандидатурата на Община Монтана по Целева 

програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 

настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от 

резидентен тип към Фонд „Социална закрила“ 

2. Контролът по изпълнение на взетото решение възлагам на 

Кмета на община Монтана. 

 

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

2. 08-01-121/26.05.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на „Тарифа за 

базисните наемни цени 

за отдаване под наем на 

общински недвижими 

имоти” на Община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 189 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 102, ал. 

4 и 6 от Закона за лечебните заведения 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема следните изменения в т. 12 на „Тарифа за базисните 

наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти”: 

- в 1.1 числото „57.00” се заменя с числото „170.00”; 

- в 1.2 числото „57.00” се заменя с числото „170.00”; 

- в 1.3 числото „5.70” се заменя с числото „17.00”; 

- в 1.4 числото „5.70” се заменя с числото „17.00”; 

2. Определените по-горе цени за наем влизат в сила от 01.07.2020 

г. 

3. Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на 

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

3. 08-01-132/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за I-во 

тримесечие на 2020 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Решение 

№ 190 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Одобрява на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за 

командировките в страната Отчета за изразходваните средства за 

командировки в страната на Председателя на Общински съвет и Кмета 

на Община Монтана за I-то тримесечие на 2020 год. 
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Общински съвет 

Монтана.  

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

4. 08-01-143/16.06.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

приемане решение на 

Общото събрание на 

„Топлофикация” АД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 191 

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие г-н Георги Петров Иванов, като представител в 

Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана да гласува „ЗА”:  

1. Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за 

дейността на Дружеството за 2019 г. 

2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен 

финансов отчет на Дружеството за 2019 година. 

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на 

регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2019 година. 

4. Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите да не се разпределя натрупаната и 

неразпределена към 31.12.2019 год. печалба на Дружеството.  

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им 

през 2019 година. 

6. Общото събрание на акционерите приема предложението 

наакционера „Овъргаз Мрежи” АД за регистриран одитор за извършване 

на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет 

на Дружеството за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 

7. Общото събрание на акционерите одобрява отчета на Съвета на 

директорите на Дружеството за 2019 г. 

8. Общото събрание на акционерите не приема промяна в състава 

на Съвета на директорите. 

9. Общото събрание на акционерите не приема промяна в Устава 

на Дружеството. 

10. Общото събрание на акционерите приема бюджета на Съвета 

на директорите на Дружеството за 2021 година.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-144/16.06.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

приемане решение на 

Общото събрание на 

МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 192 

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД гр. Монтана д-р Христо Кастрев да гласува „за” приемане на 

предложените решения, както следва: 

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов 

отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор. 

3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейностите за 2019 г. 

4. Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 

годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор. 

5. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на 
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печалбата на дружеството за 2019 г. 

6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. 

7. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2020 г. 

8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на Съвета на директорите. 

9. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 

10. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението 

на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 

месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е 

възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, 

в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби 

на нормативен акт. 

11. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

в капитала на дружеството. 

12. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

в Устава на дружеството. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-115/14.05.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО) и 

Подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

48489.2.659 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана за 

промяна на начина на 

трайно ползване от 

„Рибарник” в 

„Предприятие за 

преработка на риба и 

рибни продукти“ и да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване. 

Решение 

№ 193 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, 

ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Одобрява частично изменение на общия устройствен план на 

община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 

48489.2.659 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се променя 

устройствената зона от територия за техническа инфраструктура в 

предимно производствена зона, съгласно чертежа.  

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото решение се изпраща 

в седемдневен срок от приемането му на областния управител, който 

може в 14-дневен срок от получаването му да върне 

незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред 

Административен съд Монтана при условията и по реда на чл. 45 от 

ЗМСМА. 

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат на обжалване 

общите устройствени плaнове, както и техните изменения. 

Настоящото решение да се изпрати за обнародване в Държавен 

вестник след влизането му в сила. Одобреният проект за ЧИ на ОУПО 

да се публикува в интернет страницата на общината. 

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

7. 08-01-145/16.06.2020 Решение 
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год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за кабелно ел. 

захранване 20 кV за 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.30.3 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана. 

 

№ 194 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Емил Любомиров Минчев и Владимир 

Красимиров Тасков  да възложат изготвяне на проект за подробен 

устройствен план-парцеларен план  за кабелно ел. захранване 20 кV от 

съществуващ стълб на ВЛ-СН/20 кV/ „Ягода” в ПИ с идентификатор 

48489.30.1 до ПИ с идентификатор 48489.30.3 по кадастралната 

карта/КК/ на гр. Монтана, местност Герана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

48489.30.1 и 48489.30.3 по КК на гр. Монтана, местност Герана, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на 

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

8. 08-01-146/16.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за водопровдно 

отклонение за 

захранване на поземлен 

имот с идентификатор 

48489.30.355 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 195 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

125 от Закона за устройство на територията   

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Надежда Коцова Иванова  да възложи 

изготвяне на проект за подробен устройствен план-парцеларен план  за 

водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ с 

идентификатор 48489.30.358, през ПИ с идентификатори 48489.30.8 и 

48489.30.5 до ПИ с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната карта 

на гр. Монтана, местност Герана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

48489.30.358, 48489.2.30.8, 48489.30.5 и 48489.30.355 по КК на гр. 

Монтана, местност Герана, в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

свързаните с него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно 

Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на 

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

9. 08-01-147/16.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.200.663 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Парта, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

вилно строителство”. 

 

Решение 

№ 196 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Катя Милчева Тодорова да възложи изготвяне 

на проект за подробен устройствен план  за промяна предназначението и 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.200.663 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта от земеделска земя  

в „за вилно строителство” и се предвиди  ниско свободно застрояване 

при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба 

№ 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствено зони, при спазване на сервитутите на 

минаващата през имота ВЛ СН /20 кV/. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.200.663 по КК на гр. Монтана, местност Парта, в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, и с обем и 

съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове и Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствено 

зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на 

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

10. 08-01-148/16.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание 

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план – 

план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за поземлени 

имоти (ПИ) с 

идентификатори 

70113.179.19, и 

70113.179.17 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Студено буче, 

местност Говежди дол 

за застрояване и 

отреждане „За 

Решение 

№ 197 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Сдружение ”Ловно-рибарско дружество „Огоста” 

с ЕИК 111514769, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. 

Цар Борис ІІІ”, № 17, представлявано от Борис Найденов Цветков да 

възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 70113.179.19 и 

70113.179.17 по кадастралната карта на с. Студено буче, местност 

Говежди дол и отреждане „За биотехнически съоръжения – волиери, 

зайчарник” и да се предвиди ниско свободно и свързано застрояване 

между двата имота при спазване на показателите за застрояване 

съгласно чл. 7 и Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3 от Наредба 

№5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на 

предназначението им. 
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биотехнически 

съоръжения – волиери, 

зайчарник”. 

 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 70113.179.19, и 70113.179.17 по кадастралта карта на с. 

Студено буче, местност Говежди дол в съответствие с изискванията  

ЗУТ и свързаните с него нормативни актове и с обем и съдържание 

съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове и Наредба №5/31.07.2014 г. за строителство в горските 

територии без промяна на предназначението им. 

При изготвянето на проекта да се вземат предвид предоставените 

данни и предписания от експлоатационните дружества съгласно чл.125, 

ал.4 и чл.128а, ал.2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации и със 

специализираните контролни органи. 

Решението да се разгласи с обявление по реда чл. 124б, ал. 2 от 

ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи  

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

11. 08-01-123/10.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Долна Вереница, 

община Монтана 

 

Решение 

№ 198 

На основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Предоставя на насл. на Георги Илиев Обретенов в землището на 

с. Долна Вереница, община Монтана: 

▪ поземлен имот с идентификатор 22040.176.13 и проектна площ 

1 619 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 22040.176.9, 

начин на трайно ползване пасище, местност „Веренишки дол“, скица-

проект №15-267880-18.03.2020 год.,  

▪ поземлен имот с идентификатор 22040.193.759 и проектна площ 

5 361 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 22040.193.1, 

начин на трайно ползване пасище, местност „Забело“, скица-проект 

№15-267879-18.03.2020 год., във връзка със заявление вх. №11316/1992 

год. и решение №11/1/12.05.1998 год. на Общинската служба по 

земеделие - Монтана за признаване на правото на възстановяване на 

собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-124/10.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне за 

безвъзмездно ползване 

на част от недвижим  

имот - публична 

общинска собственост, 

представляващ 

помещение намиращо 

се на четвъртия етаж, 

стая № 404 в сграда на 

Пето средно училище 

Решение 

№ 199 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал.4 от Закона за 

общинската собственост и чл. 13, ал. 3 и 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на Регионален исторически музей – Монтана за 

съхранение на част от фонда на отдел „Художествен” - Художествена 

галерия „Кирил Петров”, гр. Монтана (картини - живопис) за 

безвъзмездно ползване на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост, представляващо помещение намиращо се на четвъртия 

етаж, стая № 404 в сградата на Пето средно училище „Христо Ботев” - 
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„Христо Ботев”  - 

Монтана. 

 

Монтана за срок от 10 /десет/ години. 

2. Възлага на  Директора на Пето средно училище „Христо 

Ботев” - Монтана и  на Директора на Регионален исторически музей -  

Монтана изпълнението на горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-125/10.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за  

поземлен урегулиран 

имот IV в кв.174 по 

действащия подробен 

устройствен план на 

централна градска част, 

одобрен със Заповед № 

570/10.04.1990г. и част 

от поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.251 по 

кадастралната карта на 

гр.Монтана. 

Решение 

№ 200 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 134, ал.2, т. 6 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за част от 

поземлен имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, с който се предвижда 735.00 (седемстотин тридесет и пет) 

кв.м. да се включат към УПИ  IV в кв.174 по действащия подробен 

устройствен план на централна градска част на гр.Монтана, одобрен със 

Заповед № 570/10.04.1990г. 

2. 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” 

14. 08-01-126/10.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

водопроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот 

общинска собственост. 

 

Решение 

№ 201 

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. Учредява възмездно право на прокарване на водопроводно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на захранващ водопровод от 

съществуващ водопровод в поземлен имот с идентификатор 

48489.30.358 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.30.355 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, през 

поземлен имот общинска собственост както следва: 

Водопроводно отклонение: 
№ на 

общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервиту

т /кв.м./ 

48489.30.8 За местен път 
Oбщинска 

публична 
10.00 7.00 

в полза на Надежда Коцова Иванова. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 280.00 /двеста и 

осемдесет/ лева, определено с протокол №3/09.06.2020 г. на комисията 

по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със 

заповед №1301/09.06.2020 г. на кмета на община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

15. 08-01-127/10.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

газопроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот 

публична общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 202 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост и протокол №4/09.06.2020 г. на комисия 

по чл. 210 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване на газопроводно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за захранване на самостоятелен обект с идентификатор 

48489.7.88.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, през поземлен имот общинска собственост както следва: 

 
№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.7.92 За второстепенна улица 
общинска 

публична 
10.20 8.16 

в полза на собствениците Теменужка Тодорова Младенова  

2. Определя размера на паричното обещетение от 510.00 

/петстотин и десет/ лева, определено с протокол №4/09.06.2020 г. на 

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

със заповед №1301/09.06.2020 г. на кмета на община Монтана.  

3. 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” 

16. 08-01-128/10.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

застраховане на 

застроени имоти - 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 203 

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Допълва приетия с Решение №93 от протокол №4/30.01.2020 

год. списък на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане за 2020 год. с т.7 Център „Домашни грижи“ 

на Български червен кръст, предоставена  източната част от сграда с 

идентификатор 48489.11.388.1, със застроена площ 105.50 кв. м и адрес 

гр. Монтана, ул. „22-ри септември“ №44, който трябва да се застрахова 

за своя сметка. 

2. Възлага на Кмета на общината изпълнение на горното 

решение и при необходимост да предлага за утвърждаване промени в 

списъка по т. 1. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-129/11.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

отклонение от 

съществуваща оптична 

Решение 

№ 204 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2, ал. 6 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 1 и 

чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура 

Общински съвет - Монтана 
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мрежа за изграждането 

на нова тръбна мрежа за 

осигуряване на оптична 

свързаност на базова 

станция  VZ6036, ТВРС 

„Долна Вереница“, м. 

„Байчовец“ и м. 

„Чермошник“, с. Долна 

Вереница, община 

Монтана“, през 

поземлени имоти – 

общинска собственост. 

 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на отклонение от 

съществуваща оптична мрежа за изграждането на нова тръбна мрежа за 

осигуряване на оптична свързаност на базова станция  VZ6036, ТВРС 

„Долна Вереница“, м. „Байчовец“ и м. „Чермошник“, с. Долна Вереница, 

община Монтана“, през поземлени имоти – общинска собственост, както 

следва: 
Идентифик

атор 

Вид 

собственост 
НТП 

Дължина 

/м/ 

Сервитут  

/кв. м/ 

22040.331.7 Общинска 

публична 

Полски път 
14.86 14.86 

22040.331.11 Общинска 

публична 
Пасища, мери 16.77 16.77 

в полза на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД,                                 

ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

„Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №115и, представлявано от 

законния си представител Атанас Илиев Добрев. 

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” 

18. 08-01-131/11.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

удължаване на срока за 

възлагане управлението 

на рибните ресурси в 

язовир „Долна вода” в 

землището на с. 

Студено буче, за 

любителски риболов на 

сдружение Ловно- 

рибарско дружество 

„Огоста”, гр.Монтана 

 

Решение 

№ 205 

На основание чл.21 ал. 1 т. 8 от Зкона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 15а, ал. 4 във връзка с чл. 11а, ал. 2 от 

Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 11 от Закона за 

общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Удължава срока за възлагане управлението на рибните 

ресурси в язовир „Долна вода” в землището на с. Студено буче, актуван 

с акт за  публична общинска собственост №3915/2015 г., със срок от 5 

(пет) години до 2030 г. и удължаване срока на Договора за възлагане на 

рибните ресурси до 01.09.2030 год. на сдружение Ловно - рибарско 

дружество „Огоста” гр. Монтана, ЕИК 111514769, за осъществяване на 

дейности по любителски риболов и охрана, при спазване на 

изискванията на Закона за водите,                     Закона за рибарството и 

аквакултурите и др. нормативни актове, засягащи безопасното 

стопанисване и експлоатация на язовирите. 

2. 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” 

19. 08-01-134/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 206 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43 ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище Монтана, община Монтана,  с 

площ от 1 522.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: нива, 
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актуван с акт за частна общинска собственост  №5991/2020 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 4 570.00 (четири хиляди петстотин и седемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

20. 08-01-135/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 207 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.565 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище Монтана, община Монтана, с 

площ от 235.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: за 

животновъдна ферма, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5990/2020 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 610.00 (шестстотин и десет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

21. 08-01-136/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 208 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43 ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.642 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище Монтана, община Монтана, с 

площ от 400.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: за 

животновъдна ферма, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5989/2020 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

200.00 (хиляда и двеста) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

22. 08-01-137/15.06.2020 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 209 
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от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43 ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.200.153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище Монтана, община Монтана, с 

площ от 1 672.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: за друг 

вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост  №5988/2020 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 

180.00 (четири хиляди сто и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

23. 08-01-138/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 210 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43 ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №973.26 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Разсадника и Връх 

Затворнишки“, землище с. Долно Белотинци, община Монтана, ЕКАТТЕ 

03736, с площ от 600.00 кв. м, вид територия по предназначение: 

земеделска, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, 

категория на земята: 6, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5986/2020г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

200.00 (хиляда и двеста) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

24. 08-01-139/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 211 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №670.655 по 

плана на новообразуваните имоти на местност „Парта“, землище с. 

Долна Вереница, община Монтана, ЕКАТТЕ 22040, с площ от 3 469.50 
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кв. м, вид територия по предназначение: земеделска, начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята: 4, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5987/2020г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 7 

980.00 (седем хиляди деветстотин и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

25. 08-01-140/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост в 

с.Николово, община 

Монтана (Нова 

промишлена зона, гр. 

Монтана) 

 

Решение 

№ 212 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор  

51665.202.79, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Николово община Монтана (Нова промишлена зона, гр. Монтана), с 

площ 2795.00 (две хиляди седемстотин деветдесет и пет) кв. м, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен обект, комплекс, който по действащия 

подробен устройствен план на НПЗ гр. Монтана представлява УПИ ІII, 

кв. 10 с конкретно предназначение „за обществено обслужване“, актуван 

с акт за частна общинска собственост №5952/16.01.2020 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 28 200.00 (двадесет и 

осем хиляди и двеста) лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимитеоценители. 

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” 

26. 08-01-141/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост в 

с.Николово, община 

Монтана (Нова 

промишлена зона, гр. 

Монтана) 

 

Решение 

№ 213 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на идентификатор  51665.202.81, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община 

Монтана (Нова промишлена зона, гр. Монтана), с площ 2911.00 (две 

хиляди деветстотин и единадесет) кв. м, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 

обществен обект, комплекс, който по действащия подробен устройствен 

план на Нова промишлена зона гр. Монтана представлява УПИ V, кв. 

10, с конкретно предназначение „за обществено обслужване“, актуван с 

акт за частна общинска собственост №5954/16.01.2020 г. 

2. Определяпазарна оценка на стойност 29 600.00 (двадесет и 

девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС, изготвена от оценител, 
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отговарящ на изискваниятана Закона за независимитеоценители. 

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” 

27. 08-01-142/15.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 214 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 44, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 

общинския жилищен фонд 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес гр. 

Монтана, ул.„Велико Търново“ №15, вх. А, ет. 1, ап. 1, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.12.430.3.1, в сграда с 

идентификатор 48489.12.430.3, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.12.430 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 66.25 кв. м, ведно с 3.92 % 

ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, на 

настанената в него наемателка Ангелина Емилова Цветанова, ЕГН 

6504153270. 

2. Определя пазарна цена 39 750.00 (тридесет и девет хиляди 

седемстотин и петдесет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. 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” 

28. 08-01-150/22.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отмяна на решение 

№172 от протокол 

№8/28.05.2020г. на 

общински съвет гр. 

Монтана 

Решение 

№ 215 

На основание л.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Отменя Решение №172 от Протокол №8/28.05.2020г. на 

Общински съвет  гр. Монтана. 

2. 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” 

 

 

Заседанието бе закрито в 14.30 часа. 

 

 

 

Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 

 

Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   
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