
 1 

 

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

Протокол 

№ 11 
Днес 23.07.2020  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 30 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник Кмет на Община Монтана  

г-жа Юлия Илиева – Главен счетоводител на Община Монтана 

г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 

г-жа Юлия Илиева – Гл. експерт в Община Монтана 

г-жа Мая Райкова – Гл. експерт в Община Монтана 

г-жа Нели Василева - Гл. експерт в Община Монтана 

Управителите на дружествата със 100 % общинско участие 

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

съвет Монтана и г-жа Камелия Трифонова – Заместник председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-130/11.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна в Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с 

изявени дарби от Община Монтана. 

2. 08-01-152/24.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Монтана. 

3. 08-01-181/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2019 год. на 

читалищата в Община Монтана. 

4. 08-01-182/13.07.2020 год. Доклад от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно 

отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. 

5. 08-01-183/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно одитирания от Сметна палата годишен финансов отчет за 2019 г. и Одитен доклад 

№0100314419 за заверка на ГФО на община Монтана 

6. 08-01-184/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно командировки към II-ро тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община Монтана и 

Председателя на Общински съвет-Монтана  

7. 08-01-185/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2020г. по функции, дейности и 

параграфи. 

8. 08-01-186/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно поемане на общински дълг за собствено участие за изпълнение на проект “Основен 

ремонт, обновяване и енергийна ефиктивност на културни институции – Народно читалище „Разум”, 

гр. Монтана”  

9. 08-01-154/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно кандидатстване за кредит на „СМТЛ №1 ” 

ЕООД гр. Монтана. 

10. 08-01-155/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г. 

11. 08-01-156/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на „Общински 

пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г. 

12. 08-01-157/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на „Регионално 

депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г. 
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13. 08-01-158/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността 

на„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 

2020 г. 

14. 08-01-172/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно предложение за изменение на 

Учредителния акт на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, ЕИК 201070594 

15. 08-01-159/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Монтана.                        

16. 08-01-160/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Монтана.                        

17. 08-01-161/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Монтана.                        

18. 08-01-162/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Монтана.                        

19. 08-01-163/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно поправка на решение №117 от протокол 

№5/27.02.2020 г. на Общински съвет гр.Монтана 

20. 08-01-164/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект 

за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от 

улично пространство на ул.”Д-р Иван Каменов” между ОТ 1476-1479-1477-1478 по действащия 

подробен устройствен план на VIII микрорайон гр.Монтана. 

21. 08-01-165/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект 

за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І, 

УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ IV в кв.343 и част от улично пространство на ул. „Жеравица" с ОТ 992, 993, 

994, 995 и 996 по действащия подробен устройствен план на ж.к.”Парта” гр. Монтана. 

22. 08-01-166/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно учредяване право на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 48489.9.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана 

за изграждане на плътна ограда. 

23. 08-01-167/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на общинско жилище на 

наемател. 

24. 08-01-168/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно предварително съгласие за промяна на 

предназначението на пасища и ливада за неземеделски нужди в землището на с. Крапчене, община 

Монтана за изграждане на депо за строителни отпадъци. 

25. 08-01-169/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно върнато за ново обсъждане решение 

№199 от протокол №10/30.06.2020 год.  

26. 08-01-170/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно предоставяне на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд в землището на с. Смоляновци, община Монтана. 

27. 08-01-171/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост. 

28. 08-01-180/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2020 година“. 

29. 08-01-173/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относнодаване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

30. 08-01-174/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за изработване на 
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проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот/ПИ/ с 

идентификатор 48489.4.373 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна 

предназначението на земеделска земя  в „За обществено-обслужващи дейности и автомивка”  за 

разширението на ПИ с идентификатор 48489.4.372. 

31. 08-01-175/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задания по чл. 125 от Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/ за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на Общ устройствен план 

/ОУП/ на Община Монтана и проект за подробен устройствен план-план за застрояване и за промяна 

на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 

39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната карта на с. Крапчене, община 

Монтана, област Монтана и обединяването им в един имот с конкретно предназначение „Депо за 

строителни отпадъци“, община Монтана и да се предвиди ниско свободно застрояване. 

32. 08-01-176/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица с 

ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща 

бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с ул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ по 

действащия ПУП на ж. к. „Младост 1“, гр. Монтана, като част от комплексен проект за инвестционна 

инициатива. 

33. 08-01-177/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно поправка на т. 1 от решение № 197 от протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински 

съвет Монтана. 

34. 08-01-178/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно именуване на улица в гр. Монтана, Община Монтана. 

35. 08-01-179/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за 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 70113.179.15, 70113.179.16 и 70113.179.17 по кадастралната карта (КК) на с. Студено 

буче, местност Говежди дол за обединяването им в един и определяне на двор за застрояване с 

отреждане „За ловен заслон, посетителски и нформационен център”. 

36. Питания 

 

1. 08-01-130/11.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, промяна в 

Нредбата за условията и 

реда за отпускане на 

стипендии на ученици с 

изявени дарби от 

Община Монтана. 

 

Решение 

№ 216 

На основание чл. 17, т. 3, т. 5 и т. 10 и чл. 21, ал. (2) от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Отменя Наредбата за условията и реда за отпускане на 

стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана, приета от 

Общински съвет - Монтана с Решение №82 от 08.05.2008 г. и изменена с 

Решение №481 от 22.06.2010 г.  

2. Приема Наредбата за условията и реда за отпускане на 

стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2.08-01-152/24.06.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промени в Наредбата за 

определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на Община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 217 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Изменя чл. 24а от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Монтана, който добива следния вид: 

„За ползване на детска кухня родителите или настойниците на 

всички деца дължат месечна такса 28 лева.“ 

2. Изменя чл. 26 от Наредба за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Монтана кокто следва: 

2.1. Алинея 3 придобива следната редакция: 

„Действителните месечни разходи на едно лице включват 

разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортните 

разходи в двете посоки до потребителя на социална услуга, както и 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна 

енергия, вода, канализация и битови отпадъци с изключение на 

даренията и завещанията.”  

2.2. Създава се нова алинея: 

„(4) За ползване на храна от Трапезария за диетично хранене към 

Домашен социален патронаж, потребителите заплащат дневна такса за 

обедно тристепенно меню от 2,50 лв.” 

2.3. Съществуващите в чл. 26, ал. 4 и ал. 5  стават съответно ал. 

5 и ал.6. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

3. 08-01-181/13.07.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на доклад за 

осъществените 

читалищни дейности 

през 2019 год. на 

читалищата в Община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 218 

На основание чл. 26 а, от Закона за народните читалища 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема докладите за осъществените читалищни дейности на 

читалищата в Община Монтана: 

1. “Пробуда -1929” – с. Безденица.  

2. ”Кирил и Методи - 1928” – с. Горно  Белотинци.  

3. “Просвета - 1921” – с. Благово.  

4. “Йордан Цеков - 1929” – с. Винище.  

5. “Наука - 1928” - с. Вирове. 

6. ”Асен Йосифов - 1926” – с. Габровница. 

7. “Просвета - 1927” – с. Горна  Вереница.  

8. “Еленко Ценков -1896” – с. Горно  Церовене.  

9. “Народна просвета - 1926” – с. Д-р Йосифово. 

10. “Селска пробуда - 1927” – с. Долно  Белотинци.  

11. ”Христо Ботев - 1928” – с. Долна  Вереница.  

12. “Развитие - 1936” – с. Долна  Рикса. 

13. “Просвета - 1932” – с. Клисурица.  

14. “Пробуда - 1878” – с. Крапчене. 

15. „Пробуда - 1926” – с. Липен. 

16. “Народен будител - 1927” – с. Николово. 

17. “Просвета - 1928” – с. Славотин. 

18. “Народна просвета - 1908” – с. Смоляновци. 

19. “Събуждане - 1922”  – с. Стубел.  

20. “Изгрев - 1927” – с. Студено буче.  

21. “Христо Ботев - 1929” – с. Сумер.  

22. “Звезда - 2007” – кв. Кошарник, гр. Монтана. 

23. “Разум - 1883” – гр. Монтана.  

24. “Кутловица – 2011” – кв. Мала Кутловица, гр. 

Монтана. 

25. “Стубла – 2012” – с. Стубел. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решението.  
 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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4. 08-01-182/13.07.2020 

год. Доклад от Златко 

Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно отчета за 

изпълнение на бюджета 

към 30.06.2020 г. 

 

Решение 

№ 219 

На основание чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и на 

средствата от ЕС  към  30. 06.2020 година. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-183/13.07.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одитирания от Сметна 

палата годишен 

финансов отчет за 2019 

г. и Одитен доклад 

№0100314419 за заверка 

на ГФО на община 

Монтана 

 

Решение 

№ 220 

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Монтана  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема одитирания ГФО за 2019 г. и Одитен доклад 

№0100314419 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение 

относно консолидирания годишен финансов отчет на община Монтана 

за 2019 г. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

6. 08-01-184/13.07.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки към II-ро 

тримесечие на 2020 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет-

Монтана  

Решение 

№ 221 

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 към II-то тримесечие на 2020 год. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-185/13.07.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на 

бюджета на община 

Монтана за 2020г. по 

функции, дейности и 

параграфи. 

 

Решение 

№ 222 

На основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за Публичните финанси, 

чл.37,чл.38, чл.40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Монтана, чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 

т.5 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира бюджета 

чрез вътрешна компенсирана промяна за 2020г. в частта за местни 

дейности, съгласно /Приложение №4/. 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешна 

компенсирана промяна по бюджета за 2020г.  в частта за делегираните 

от държавата дейности. 
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3. Приема корекция на списъците за капиталови разходи : 

финансирани с целева субсидия, като вътрешна компенсирана промяна 

през 2020 г. съгласно /Приложение № 1/; финансирани  чрез приходи от 

§40 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи 

/Приложение № 2/;  финансирани със собствени средства през 2020 г. 

съгласно /Приложение № 3/;  

4. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по 

бюджета на община Монтана и списъка за капиталови разходи за 2020г.  

по функции, дейности и  параграфи.      
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-186/13.07.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

поемане на общински 

дълг за собствено 

участие за изпълнение 

на проект “Основен 

ремонт, обновяване и 

енергийна ефиктивност 

на културни институции 

– Народно читалище 

„Разум”, гр. Монтана”

  

 

Решение 

№ 223 

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 

7, чл. 17 и чл. 19а от Закон за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Община Монтана да сключи договор за кредит с „Регионален 

фонд за градско развитие” АД и „Банка ДСК” АД по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг под формата на финансов 

инструмент  от фонда за градско развитие на Северна България за 

изпълнение на проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И 

ЕНЕРГИЙНА ЕФИКТИВНОСТ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ – 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗУМ”, гр. МОНТАНА” при следните 

основни параметри: 

 Максимален размер на дълга –  до 710 095лв. (Седемстотин и 

десет хиляди, деветдесет и пет лева), представен от двама кредитори, 

както следва: 

- От РФГР АД: до 418 955 (Четиристотин и  осемнадесет 

хиляди деветстотин петдесет и пет лева); 

- От „Банка ДСК” АД: до 291 140 (Двеста деветдесет и една 

хиляди сто и четиридесет  лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 

 Условия за погасяване: 

Максимален срок на погасяване – до 150 месеца (12,5 години) 

след 18 месечен гратисен период, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване за частта от кредита, 

предоставена от РФГР. 

- Източници за погасяване на главницата – приходи от 

дейността на НЧ ”Разум” и собствени бюджетни средства на община 

Монтана; 

 Максимален лихвен процент: 

- За частта от кредита, предоставян от РФГР: 5% от лихвения 

процент по частта от кредита, предоставян от „Банка” ДСК АД. 

- За частта от кредита, предоставян от „Банка” ДСК АД:СДИ 

(Среднопретеглен депозитен индекс) на „Банка” ДСК АД + надбавка от 

3%, но не по-малко от 3,01%; 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на съфинансиращата банка „Банка” ДСК 

АД 

 Начин на обезпечение на кредита: 
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- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Монтана, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на 

общинаМонтана по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези,постъпващи по банкова 

сметка на общината, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Монтана да 

подготви искането за кредит, да го подаде пред РФГР и „Банка ДСК” 

АД, да подпише договора за кредит и договор за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т.1.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-154/07.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

кандидатстване за 

кредит на „СМТЛ №1 ” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 224 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 13 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община 

Монтана Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие „СМТЛ №1” ЕООД гр. Монтана с ЕИК 

130153330 да кандидатства за отпускане на банков кредит за оборотни 

средства в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева. 

2. Възлага изпълнението на решението на Управителя на „СМТЛ 

№1” ЕООД гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 23 гласа “за”2“против” и 3“въздържал се” 

10. 08-01-155/07.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

информация за 

дейността на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2020 г. 

Решение 

№ 225 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет - Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2020 г. на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-156/07.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

информация за 

дейността на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2020 г. 

Решение 

№ 226 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет - Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2020 г. на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 



 8 

12. 08-01-157/07.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

информация за 

дейността на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2020 г. 

Решение 

№ 227 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет - Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2020 г. на 

„Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана. 

 

 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-158/07.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

информация за 

дейността 

на„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

гр. Монтана през първо 

полугодие на 2020 г. 

Решение 

№ 228 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет - Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2020 г. на 

„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. 

Монтана. 

 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-172/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

предложение за 

изменение на 

Учредителния акт на 

„Технологичен парк“ 

ЕООД гр. Монтана, 

ЕИК 201070594 

 

Решение 

№ 229 

На основание чл. 149, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от 

Търговския закон и във връзка с чл. 9, т. 1 от Наредбата за 

упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Изменя Учредителният акт на „Технологичен парк“ ЕООД 

Монтана, ЕИК 201070594, както следва: 

1. Изменя чл. 8, който придобива следната редакция: 

„Капиталът на дружеството е в размер на 402 015 (четиристотин 

и две хиляди и петнадесет) лева, разпределени в 134 005 (сто тридесет и 

четири хиляди и пет) дяла със стойност 3 (три) лева всеки един, като от 

тях 385 515 (триста осемдесет и пет хиляди петстотин и петнадесет) лева 

разпределени в 128 505 (сто двадесет и осем хиляди петстотин и пет) 

дяла със стойност 3 (три) лева всеки един чрез апортирането на следните 

недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост: 

сграда с идентификатор 48489.2.641.1 по КККР на гр. Монтана, актувана 

с Акт №1546 от 13.04.2010 г., вписан в Службата по вписванията гр. 

Монтана вх. рег. №1264 от 14.04.2010 г., акт №12, т. 4; поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.641 по КККР на гр. Монтана, актуван с Акт 

№1258 от 11.08.2010 г., вх. рег. №4691 от 13.08.2008 г. и акт №85, т. 

XIV/13.08.2008 г., собственост на Община Монтана, представлявана от 

Кмета Златко Софрониев Живков с ЕГН 5911053200, а именно:“ 

2. Изменя чл. 9, който придобива следната редакция: 
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„Капиталът на дружеството е в размер на 402 015 (четиристотин 

и две хиляди и петнадесет) лева, разпределени в 134 005 (сто тридесет и 

четири хиляди и пет) дяла със стойност 3 (три) лева всеки един.“ 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-159/09.07.2020 

год. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана.                   

Решение 

№ 230 

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 

48489.5.683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Монтана с площ 394.00 /триста деветдесет и четири/ кв. м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана с начин на трайно ползване: 

„за друг обществен обект, комплекс”, който по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана, представлява УПИ XL, кв.10 с конкретно 

предназначение: „за обществено обслужване”,  находящ се на 

ул.”Индустриална” № 65, актуван с АОС №5995/01.07.2020 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 12 740.00 /дванадесет 

хиляди седемстотин и четиредесет/ лева без ДДС, 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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-160/09.07.2020 

год. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана.                        

Решение 

№ 231 

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 

48489.5.684  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Монтана с площ 637.00 /шестстотин тридесет и седем/ кв. м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: „за друг вид производствен, складов обект”, който по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, представлява 

УПИ XLI, кв.10 с конкретно предназначение: „за производствено 

складова дейност и обществено обслужване”, находящ се на 

ул.”Индустриална” № 67, актуван с АОС №5996/01.07.2020 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 20 700.00 /двадесет 

хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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17. 08-01-161/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана.                        

 

Решение 

№ 232 

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 

48489.6.797 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Монтана с площ 297.00 /двеста деветдесет и седем/ кв. м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

„за друг обществен обект, комплекс”, който по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана, представлява УПИ IX, кв.179 с конкретно 

предназначение: „за обществено обслужване”, находящ се на ул.”Огоста”№ 

1-В, актуван с АОС №5993/09.06.2020г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 17 980.00 /седемнадесет 

хиляди деветстотин и осемдесет/ лева без ДДС, 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-162/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана.                        

 

Решение 

№ 233 

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 

48489.6.796 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Монтана с площ 195.00 /сто 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 гр. Монтана, представлява УПИ VIII, 

кв.179 с конкретно предназначение: „за обществено обслужване”, 

находящ се на ул.”Огоста”№ 1-Б, актуван с АОС №5992/09.06.2020 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 11 860.00 /единадесет 

хиляди осемстотин и шестдесет/ лева без ДДС, 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-163/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

Решение 

№ 234 

На основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс 

и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 
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01.07.2020г., относно 

поправка на решение 

№117 от протокол 

№5/27.02.2020 г. на 

Общински съвет 

гр.Монтана 

 

Реши: 

1. Поправя т.2 на решение №117 от протокол №5/27.02.2020 г 

на Общински съвет гр. Монтана, като на ред първи вместо „278.00 

(двеста седемдесет и осем) кв.м.  да се чете: „266.00 (двеста шестдесет и 

шест) кв.м. 

2. Решението да се съобщи на заинтересованите страни, 

съгласно чл.62, ал.2 от АПК. 

3. Решението подлежи на обжалване по предвидения в чл. 62, 

ал. 2 от АПК ред. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

5. Настоящето решението е неразделна част от решение №117 

от протокол №5/27.02.2020 г. на общинския съвет гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-164/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ) за част от 

улично пространство на 

ул.”Д-р Иван Каменов” 

между ОТ 1476-1479-

1477-1478 по 

действащия подробен 

устройствен план на 

VIII микрорайон 

гр.Монтана. 

 

Решение 

№ 235 

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 и чл.6, ал.1 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ)  за  част от улично пространство на ул.”Д-р Иван Каменов” между 

ОТ 1476-1479-1477-1478 по действащия подробен устройствен план на 

VIII микрорайон гр.Монтана, с който да се образува нов урегулиран 

поземлен имот: УПИ ХІ с площ 620.00 (шестстотин и двадесет) кв.м с 

отреждане за „обществено обслужване”  в кв.339  и  улица тупик с ОТ 

1476-1475, а с ПЗ да се предвиди в новообразуваното УПИ ХІ ново 

ниско свободно застрояване с ограничителни линии, съгласно скица-

предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 620.00 (шестстотин 

и двадесет) кв.м, които са част от улично пространство с ОТ 1476-1479-

1477-1478 (второстепенна улица)  по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана и се включват в УПИ ХІ в кв.339.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-165/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация и застрояване  

Решение 

№ 236 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

Закона за устройство на територията;  чл. 6, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  /ПУП-

ПРЗ/ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ IV в кв.343 и част от улично 

пространство на ул.„Жеравица" с ОТ 992, 993, 994, 995 и 996 по 
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/ПУП-ПРЗ/ за УПИ І, 

УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ 

IV в кв.343 и част от 

улично пространство на 

ул. „Жеравица" с ОТ 

992, 993, 994, 995 и 996 

по действащия 

подробен устройствен 

план на ж.к.”Парта” гр. 

Монтана. 

 

действащия подробен устройствен план на ж.к.”Парта” гр. Монтана, с 

който се предвиждат следните изменения: 

- към североизточната част на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ 

IV в кв.343 да се включи част от нереализираната улица на място с ОТ 

992, 993, 994, 995 и  996 (разделяща кв.343 и кв.344), като се образуват 

нови урегулирани поземлени имота: УПИ VII в кв.344 с площ от 384.00 

кв.м.,  УПИ VIII в кв.344 с площ от 308 кв.м., УПИ IX в кв.344 с площ от 

323 кв.м. и УПИ X в кв.344 с площ от 338 кв.м. с отреждане „за 

жилищно строителство”, а с плана за застрояване в новообразуваните 

УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX и УПИ X в кв.344 се предвижда ново ниско 

застрояване. 

- да се промени част от трасето на улица „Жеравица” като ОТ 

992 се премести на югозапад и от нея се предвиди нова улица с ОТ 1710, 

1711 и 1712 с площ от 458.00 кв.м., която е проектирана върху 

югозападната част на  УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ IV  в кв.343.  

- да се заличи  квартал 343. 

2. Обявява за частна общинска собственост 631.00 (шестстотин 

тридесет и един) кв.м., които са част от ул.„Жеравица” (поземлен имот с 

идентификатор 484489.9.332 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана) с ОТ 992, 993, 994, 995 и 996. 

3. Обявява за публична общинска собственост 458.00 

(четиристотин петдесет и осем) кв.м., които  стават  част от 

ул.„Жеравица”  с  ОТ 1710, 1711 и 1712. 

4.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-166/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

учредяване право на 

строеж в поземлен имот 

с идентификатор 

48489.9.385 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана за 

изграждане на плътна 

ограда. 

 

Решение 

№ 237 

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

и местната администрация, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49 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 строеж върху поземлен 

имот с идентификатор 48489.9.385 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, който по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана представлява урегулиран поземлен 

имот (УПИ) XI, кв. 339 с  адрес: гр. Монтана, ул. „Цар Иван 

Александър“ №13 за изграждане на плътна ограда до 2,20 м. на 

регулационната граница на УПИ XI, кв. 339 по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана и УПИ X, кв. 339 по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, изградена изцяло в частта на 

УПИ XI, кв. 339 по действащия подробен устройствен план на гр. 

Монтана с дължина 16.00 (шестнадесет) м., ширина 0.25 (двадесет и пет 

стотни) м. и застроена площ от 4.00 (четири) кв. м, съгласно виза за 

проектиране №40/19.06.2020 г. на главен архитект на община Монтана, 

чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване. 

Правото на строеж се погасява в полза на община Монтана по 

давност, ако не се упражни в продължение на 5 (пет) години. 

2. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж 

за изграждането на плътна ограда върху поземлен имот с идентификатор 

48489.9.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, който по действащия подробен устройствен план на гр. 
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Монтана представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) XI, кв. 339, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители на стойност 90.00 (деветдесет) лева. 

3.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-167/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 238 

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

       1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес 

гр. Монтана, ж.к.„Младост“, бл. 25, вх. Е, ет. 6, ап. 42, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.223.4.36 в жилищна 

сграда с идентификатор 48489.13.223.4, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.223 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 58.89 кв. м, с прилежащо 

мазе №42 с площ 4.00 кв. м, ведно с 4.10 % ид. ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж, на настанената в него наемателка 

Митка Тодорова Найденова, ЕГН 5605053236. 

2. Определя пазарна цена 35 300.00 (тридесет и пет  хиляди и 

триста) 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-168/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

предварително съгласие 

за промяна на 

предназначението на 

пасища и ливада за 

неземеделски нужди в 

землището на с. 

Крапчене, община 

Монтана за изграждане 

на депо за строителни 

отпадъци. 

Решение 

№ 239 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25,  ал. 3, т. 4 и ал. 

5  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на поземлени имоти с идентификатори: 

39503.121.81, начин на трайно ползване ливада, с площ  14 015 кв. м, 

девета категория, 39503.121.85, начин на трайно ползване пасище, с 

площ  5 821 кв. м, девета категория, 39503.121.86, начин на трайно 

ползване пасище, с площ  13 405 кв. м, десета категория и 

39503.121.358, начин на трайно ползване пасище, с площ  12 880 кв. м, 

девета категория в местността „Неделище“ в землището на с. Крапчене, 

община Монтана за неземеделски нужди за изграждане на депо за 

строителни отпадъци.   

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 

години. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-169/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

Решение 

№ 240 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от Закона за 
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за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

върнато за ново 

обсъждане решение 

№199 от протокол 

№10/30.06.2020 год.  

 

местното самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Изменя свое решение №199 от протокол №10/30.06.2020 год., 

както следва: 

- в частта основание на ред втори след чл. 12 от Закона за 

общинската собственост се допълва ал. 1 и става „чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост“, 

- в т. 1 на решението вместо „за безвъзмездно ползване“ става 

„за безвъзмездно управление“. 

2. Настоящото решение е неразделна част от решение №199 от 

протокол №10/30.06.2020 год. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-170/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Смоляновци, община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 241 

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 Косто Цветков Тодоров в землището на с. 

Смоляновци, община Монтана: 

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.36 и проектна площ 1 

230 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31 и 

67667.3.33, начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова 

локва“,  

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.37 и проектна площ 

850 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31 и 

67667.3.33, начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова 

локва“, 

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.38 и проектна площ 

960 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31 и 

67667.3.33, начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова 

локва“, 

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.39 и проектна площ 3 

600 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31 и 

67667.3.33, начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова 

локва“, 

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.40 и проектна площ 2 

400 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31 и 

67667.3.33, начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова 

локва“, 

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.41 и проектна площ 1 

450 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31 и 

67667.3.33, начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова 

локва“, 

▪ поземлен имот с идентификатор 67667.3.35 и проектна площ 

110 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 67667.3.31, 

начин на трайно ползване пасище, местност „Шиндова локва“,  

скица-проект №15-557362-29.06.2020 год., във връзка със 

заявление вх.№18351/1992 год. и решение №18РГ/23.08.1999 год. на 

Общинската служба по земеделие - Монтана за признаване на правото 

на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 
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 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

27. 08-01-171/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1547 от 

01.07.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 242 

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 продажба на незастроен поземлен имот пл. №215, 

включен в УПИ Xобщ., кв. 27 по кадастралния и регулационен план на 

с. Благово, община Монтана одобрен със заповед №961 от 21.08.1986 г. 

с площ 865.00 (осемстотин шестдесет и пет) кв. м., отреден „за 

обществено обслужване и жилищно строителство”,актуван с АОС 

№1080/04.04.2007 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 7 200.00 (седем хиляди и 

двеста) лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията 

на Закона за независимитеоценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

28. 08-01-180/13.07.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на 

„Годишна програма за 

управление и 

разпореждане с имотите 

– общинска собственост 

за 2020 година“. 

 

Решение 

№ 243 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема актуализацията на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година“, както 

следва: 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. Придобиване на имоти по възмезден начин чрез правна сделка 

и чрез отчуждаване на частни имоти на граждани или юридически лица 

за изграждането на обекти от първостепенно значение по §5, т. 73 от ДР 

на ЗУТ  

               

 

2 

 

 

 

 

.

  

 

 

 

2. За ремонт и поддръжка на общински жилища през 2020 г. се 

предвиждат 5 000.00 лв.  

3. Придобиване по безвъзмезден начин на поземлени имоти от 

държавата, за които има решения за съгласие от Общинския съвет гр. 

№ ОБЕКТ Стойност (лева) 

1. Гробищен парк с. Белотинци 3 000.00 

2. Гробищен парк с. Д-р Йосифово 3 000.00 

3. Гробищен парк с. Долно Белотинци 2 000.00 

4. Гробищен парк с. Славотин 2 000.00 

5. Гробищен парк гр. Монтана   20 000.00 

6. Придобиване на имот/закупуване/  40 000.00 

  ОБЩО: 70 000.00 
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Монтана №163 и №164 от протокол №8/28.05.2020 год. за изграждане на 

многофункционална спортна зала и закрит басейн, със съпътстващи 

разходи по подготовката 3 000.00 лв. 

4. Изграждане на депо за строителни отпадъци в общински 

поземлени имоти, начин на трайно ползване пасища в землището на с. 

Крапчене, община Монтана,  със съпътстващи разходи по подготовката 

2 000.00 лв. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

29. 08-01-173/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за 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 

43730.18.621 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана за 

разделянето му на два 

поземлени имота/ПИ/: 

ПИ с  идентификатор 

48489.18.715 с 

отреждане „За 

автомивка” и ПИ с 

идентификатор 

48489.18.716 с 

отреждане „За помпена 

станция”, като се запази 

съществуващото 

застрояване  и се 

предвиди ново ниско 

застрояване. 

Решение 

№ 244 

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 „Напоителни системи”ЕАД, клон Мизия, ЕИК 

831160078, със седалище и адрес на управление на клон гр. Враца, бул. 

„Христо Ботев” № 78, представлявано от управителя Гриша Николов 

Босашки да възложи изработване на проект за подробен устройствен 

план  за поземлен имот с идентификатор 43730.18.621 по кадастралната 

карта на гр. Монтана за разделянето му на два поземлени имота: 

поземлен имот  с  идентификатор 48489.18.715 с отреждане „За 

автомивка” и поземлен имот с идентификатор 48489.18.716 с отреждане 

„За помпена станция”, като се запази съществуващото застрояване и се 

предвиди ново ниско 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. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.18.621 по КК на гр. Монтана, 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

30. 08-01-174/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за 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 

Решение 

№ 245 

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 Красимир Благоев Спасов да възложи 

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

ПЗ/ за поземлен 

имот/ПИ/ с 

идентификатор 

48489.4.373 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Лъката, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „За 

обществено-

обслужващи дейности и 

автомивка”  за 

разширението на ПИ с 

идентификатор 

48489.4.372. 

 

предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 

48489.4.373 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката,  от 

земеделска земя  в „За обществено-обслужващи дейности и автомивка” 

за разширението му с ПИ с идентификатор 48489.4.372 и да се предвиди 

ново ниско свободно застрояване, при спазване на сервитута на ел. 

проводите през поземления имот и ограничителната строителна линия 

към РП II-81. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Подробният устройствен план да се съобрази с режима на 

застрояване за устройствената зона, определена с Общия устройствен 

план на община Монтана. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

48489.4.373 и 48489.4.372  по КК на гр. Монтана, местност Лъката, 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

31. 08-01-175/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задания 

по чл. 125 от Закона за 

устройство на 

територията /ЗУТ/ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

/ЧИ/ на Общ 

устройствен план /ОУП/ 

на Община Монтана и 

проект за подробен 

устройствен план-план 

за застрояване и за 

промяна на 

предназначението на 

поземлени имоти с 

идентификатори 

39503.121.81, 

39503.121.85, 

39503.121.86, 

39503.121.358 и част от 

39503.121.297 по 

кадастралната карта на 

с. Крапчене, община 

Монтана, област 

Монтана и 

обединяването им в 

един имот с конкретно 

Решение 

№ 246 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 

134, ал. 3, 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 дирекция „Общинска собственост“ при община 

Монтана да възложи изработването на проект за частично изменение на 

ОУП на Община Монтана в обхват ПИ с идентификатори 39503.121.81, 

39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и 39503.121.297 по КК на с. 

Крапчене, общ. Монтана за промяна на общото предназначение на 

територията от ливади, пасища и мери в такава за депо за строителни 

отпадъци. 

2. Разрешава на дирекция „Общинска собственост“ при община 

Монтана да възложат изработването на проект за подробен устройствен 

план-план за застрояване и за промяна на предназначението на 

поземлени имоти с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 

39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната 

карта на с. Крапчене, община Монтана, област Монтана и 

обединяването им в един имот с конкретно предназначение „Депо за 

строителни отпадъци“, община Монтана и да се предвиди ниско 

свободно застрояване. 

3. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от 

39503.121.297 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана, в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, и с обем и 
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предназначение „Депо 

за строителни 

отпадъци“, община 

Монтана и да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване. 

 

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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

32. 08-01-176/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

проект за изменение на 

подробен устройствен 

план – план за 

регулация за улица с ОТ 

1064-1065-1067-64-

1066-33-34-35-46-1084-

1083-244-1078-246-254-

255-257-258 

/представляваща бул. 

„Генерал Арнолди“ от 

кръстовищата с ул. „Св. 

Патриарх Евтимий“ до 

бул. „Парта“/ по 

действащия ПУП на ж. 

к. „Младост 1“, гр. 

Монтана, като част от 

комплексен проект за 

инвестционна 

инициатива. 

 

Решение 

№ 247 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията и решение № 2 от протокол № 10/03.07.2020г. на 

Общински експертен съвет по устройство на територията при 

община Монтана и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация за улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-

1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща бул. „Генерал 

Арнолди“ от кръстовищата с ул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. 

„Парта“/ по действащия ПУП на ж. к. „Младост 1“, гр. Монтана, като 

част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, с който: 

1) се променят тротоарите на улица с ОТ 1064-1065-1067-64-

1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 / 

представляваща бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с 

ул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ и при 

кръстовищата с ул. „Чавдар войвода“, ул. „Анастас Стоянов“, 

ул. Акад. Иван Дуриданов“, ул. „Сливница“ и ул. „Подп. 

Богдан Йорд. Илиев“; 

2) се образуват две платна на бул. „Генерал Арнолди“ от 

кръстовищата на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“ 

с ОТ 1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1681-

1682-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1077 и ОТ 

1708-1707-1706-1705-1704-1703-1703-1702-1701-1700-1699-

1698-1697-257-1696-254-1692-1693-1694-1695-1688 и се 

предвиди разделителна ивица между тях; 

3) от кв. 370 се образуват три нови квартала: кв. 207, кв. 208 и 

кв. 370, като между тях се прокарват нови улици с ОТ 1682-

1683, ОТ 1684-1179 и ОТ 1700-148. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 129, ал. 1 

от ЗУТ. 

Настоящето решение може да се обжалва по реда на чл. 215 от 

ЗУТ от съобщаването му чрез община Монтана пред Административен 

съд гр.Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

33. 08-01-177/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Решение 

№ 248 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията и решение № 2 от протокол № 10/03.07.2020г. на 
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Монтана, относно 

поправка на т. 1 от 

решение № 197 от 

протокол № 

10/30.06.2020 г. на 

Общински съвет 

Монтана. 

 

Общински експертен съвет по устройство на територията при 

община Монтана и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Поправя т. 1 от Решение № 197 от протокол 10/30.06.2020г. на 

Общински съвет Монтана, както следва: 

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 Цветков да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 70113.179.19 по 

кадастралната карта на с. Студено буче, местност Говежди дол с 

отреждане „За биотехнически съоръжения – волиери, зайчарник” и да се 

предвиди ниско застрояване при спазване на изискванията на 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. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

34. 08-01-178/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

именуване на улица в 

гр. Монтана, Община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 249 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Улица с осови точки 1083-1163-1164-1165-1166-1167-1168-188 по 

действащия подробен устройствен план на ж.к.Младост 1, гр.Монтана, 

да носи името “Европа”. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

35. 08-01-179/09.07.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за 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 

70113.179.15, 

70113.179.16 и 

70113.179.17 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Студено буче, 

местност Говежди дол 

за обединяването им в 

един и определяне на 

двор за застрояване с 

отреждане „За ловен 

заслон, посетителски и 

нформационен център”. 

Решение 

№ 250 

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 

70113.179.15, 70113.179.16 и 70113.179.17 по кадастралната карта на с. 

Студено буче, местност Говежди дол за обединяването им в един и 

определяне на двор за застрояване с отреждане „За ловен заслон, 

посетителски и нформационен център”, 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. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 70113.179.15, 70113.179.16  и 70113.179.17 по 

кадастралта карта на с. Студено буче, местност Говежди дол в 

съответствие с изискванията  ЗУТ и свързаните с него нормативни 
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 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 

 

Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   
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