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

Протокол 

№ 12 
Днес 10.09.2020  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 Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник Кмет на Община Монтана  

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

г-жа Теодора Петрова – Гл. експерт в 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. 08-01-215/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно разрешение за формиране на паралелки в 

общински училища с брой ученици под нормативите за минимален брой и предложение до 

Регионално управление на образованието - Монтана за разрешение за формиране на паралелки под 10 

ученици в общинско училище. 

2. 08-01-216/28.08.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно отчет за първо полугодие на 2020 год.  

3. 08-01-189/05.08.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно проектно предложение „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез 

инвестиции в културната инфраструктура" на Община Монтана по Инвестиционен приоритет 4 

„Социална инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура” на Процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). 

4. 08-01-204/27.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно отписване на земя и сгради от баланса на 

„Общински пазар“ ЕООД гр. Монтана. 

5. 08-01-205/27.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно придобиване на безвъзмездно право на 

управление върху археологически обект Крепост Калето, част от Античен град Монтана, намиращ се 

в имот – публична държавна собственост. 

6. 08-01-206/27.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно кандидатстване за кредит на 

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

7. 08-01-192/13.08.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „МОНТ-КАР” ЕООД 

гр.Монтана в новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв.339 по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана. 

8. 08-01-193/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на общинско жилище на 

наемател. 

9. 08-01-194/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост. 

10. 08-01-195/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост. 

11. 08-01-196/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост. 
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12. 08-01-197/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване право на прокарване на 

водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през 

поземлен имот общинска собственост. 

13. 08-01-198/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост, на собственика на законно построена сграда с учредено правото на строеж върху 

общинска земя. 

14. 08-01-199/25.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване на възмездно право на 

ползване, върху поземлени имоти – публична общинска собственост, във връзка с договор за 

концесия в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана. 

15. 08-01-201/26.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект 

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

кв. 204 и част от улично пространство на ул.„Иван Давидков" с ОТ 1246-1658-1656-123 по 

действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана. 

16. 08-01-202/26.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., 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.”Върбан Пенов” с ОТ 1005 и ОТ 1004 по действащия подробен 

устройствен план на VIII микрорайон гр.Монтана. 

17. 08-01-203/26.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект 

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

урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв.30 по действащия подробен устройствен план на III и IV 

микрорайон. 

18. 08-01-207/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Монтана. 

19. 08-01-208/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване право на прокарване на 

канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през 

поземлени имоти общинска собственост.        

20. 08-01-209/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване право на прокарване и 

сервитут на електропроводно отклонениe през имоти публична общинска собственост. 

21. 08-01-191/10.08.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предложение за промяна на Списъка на републиканските пътища на територията 

на община Монтана, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса. 

22. 08-01-210/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., 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 (ПИ) с идентификатор 48489.40.377 по кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, местност Мало поле за промяна на предназначението на земеделска земя в „За 

складова база” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване. 

23. 08-01-211/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., 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 700.20 по плана на новообразуваните имоти на местност 

Бърдото – Конички дол за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, 

община Монтана за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да 

се предвиди ново свободно ниско застрояване. 

24. 08-01-212/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., 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(ПИ) с идентификатор 48489.25.434 по кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, местност Расника. 
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25. 08-01-213/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., 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 канализационно  отклонение от поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.27.764, 

48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 до същесвуващ уличен канализационен клон в поземлен 

имот с идентификатор 48489.27.26 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Над село. 

26. 08-01-214/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., 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 НН за поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.27.36, 

48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по кадастралната 

карта/КК/ на гр. Монтана, местност Над село. 

27. Питания 

 

1. 08-01-215/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

разрешение за 

формиране на паралелки 

в общински училища с 

брой ученици под 

нормативите за 

минимален брой и 

предложение до 

Регионално управление 

на образованието - 

Монтана за разрешение 

за формиране на 

паралелки под 10 

ученици в общинско 

училище. 

 

Решение 

№ 251 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал.2 и чл. 69, 

ал.3, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 2, 3 и чл. 69, ал.1 и ал.2 на 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава формирането за учебната 2020/2021 г. на паралелки с 

брой ученици  под нормативите за минимален брой, както следва:  

 в Основно училище „Христо Ботев“ – с. Д-р Йосифово: 

- една слята паралелка II и III клас с 14 ученици; 

- една слята паралелка VI и VII клас с 12 ученици. 

 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Габровница; 

- една самостоятелна паралелка VII  клас със 17 ученици. 

 в I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Монтана: 

- една самостоятелна паралелка VII б клас със 17 ученици. 

 в VII СУ „Йордан Радичков“ – гр. Монтана: 

- една самостоятелна паралелка IX  клас с 15 ученици. 

2. Предлага на Началника на Регионално управление на 

образованието – Монтана да разреши формирането за учебната 

2020/2021 г. на една слята паралелка I и IVклас с 9 ученици и 

една самостоятелна паралелка V клас с 8 ученици в Основно 

училище “Христо Ботев” – с. Д-р Йосифово.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да внесе Мотивирано 

искане до началника на Регионално управление на образованието 

– Монтана за разрешение за формирането на паралелките по т.2.  
 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-216/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно отчет 

за дейността на 

Общински съвет – 

Монтана и неговите 

комисии за периода от 

01.01.2020 г. до 

30.06.2020 г. 

Решение 

№ 252 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.01.2020 година до 30.06.2020 година.  

 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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3. 08-01-189/05.08.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно проектно предложение „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура" на Община Монтана по Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура” на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие“, 

Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и 

интегрирано градско 

развитие“ на 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 

2014-2020 (ОПРР 2014-

2020). 

 

Решение 

№ 253 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства за 

финансиране по Инвестиционен приоритет 4 „Социална 

инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура” на 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).  

2. По настоящата процедура Община Монтана декларира, че за 

проектът ще бъде осигурена устойчивост; 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

4. 08-01-204/27.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

отписване на земя и 

сгради от баланса на 

„Общински пазар“ 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 254 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 от 

Търговския закон 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Отписва от баланса на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана 

с ЕИК 821108186 поземлен имот с идентификатор 48489.6.214 по 

кадастралната карта на град Монтана с площ от 1 628,00 кв.м., посочен в 

Сметка 201 „Земи” от дълготрайните материални активи на дружеството 

на стойност 1 851,88 (хиляда осемстотин петдесет и един и 0,88) лева 

ведно с  изградените в него три броя сгради с идентификатор 

48489.6.214.1: застроена площ 63,00 кв.м., брой етажи 1; сграда с 

идентификатор 48489.6.214.2: застроена площ 47,00 кв.м., брой етажи 1; 

сграда с идентификатор 48489.6.214.3: застроена площ 85,00 кв.м., брой 

етажи 1 на обща стойност 3 455,50 (три хиляди четиристотин петдесет и 

пет и 0,50) лева посочени в Сметка 203/2 „Сгради” от Дълготрайни 

материални активи на дружеството.  

2. Вписва в баланса на община Монтана с ЕИК 000320872 

поземлен имот с идентификатор 48489.6.214 по кадастралната карта на 

град Монтана с площ от 1 628,00 кв.м. на стойност 1 851,88 (хиляда 

осемстотин петдесет и един и 0,88) лева, ведно с  изградените в него три 

броя сгради с идентификатор 48489.6.214.1: застроена площ 63,00 кв.м., 

брой етажи 1; сграда с идентификатор 48489.6.214.2: застроена площ 

47,00 кв.м., брой етажи 1; сграда с идентификатор 48489.6.214.3: 

застроена площ 85,00 кв.м., брой етажи 1 на обща стойност 3 455,50 (три 

хиляди четиристотин петдесет и пет и 0,50) лева.  

3. Възлага на Управителя на „Общински пазар” ЕООД град 

Монтана да предприеме необходимите действия по актуализиране на 

счетоводния баланс на дружеството. 

4. Възлага на Кмета на община Монтана да извърши 

необходимите действия за заприходяване на активите в баланса на 

община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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5. 08-01-205/27.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

придобиване на 

безвъзмездно право на 

управление върху 

археологически обект 

Крепост Калето, част от 

Античен град Монтана, 

намиращ се в имот – 

публична държавна 

собственост. 

 

Решение 

№ 255 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на чл.12, 

ал.4, т.1 от Закона за културното наследство (ЗКН), при спазване 

изискванията на чл. 6 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 

2, изр. първо от Закона за държавната собственост (ЗДС) 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на Община Монтана да извърши 

необходимите действия и изискуеми в нормативната уредба процедури 

по предоставяне на Община Монтана от държавата на безвъзмездно 

право на управление върху археологически обект Крепост Калето, част 

от Античен град Монтана. За археологическия обект Крепостта 

“Калето” ще се кандидатства за финансиране по проект “Реставрация, 

консервация и експониране на археологическите останки на 

„казармените (войнишки) помещения“ в римската крепост „Кастра ад 

Монтанезиум“ и изграждането на културно-информационен 

посетителски център на територията на крепостта Калето в гр. 

Монтана”. 

2.  изпълнение на предоставеното му правомощие, Кметът на 

Общината следва да предприеме следните действия: 

2.1. Да сезира Министъра на културата с искане, внесено чрез 

Областния управител на Област Монтана. за приемане на решение за 

предоставяне безвъзмездно право на управление на подробно описания 

по-горе археологически обект за период до 10 (десет) години след 

приключване на дейностите по изпълнение на проекта; 

2.2. Да изказва при необходимост или при искане от страна на 

Министерство на културата или Министерски съвет мнения и 

становища в защита искането на Общината,  

3. Дава съгласие Община Монтана да приеме управлението 

върху археологически обект Крепост Калето, част от Античен град 

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

6. 08-01-206/27.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

кандидатстване за 

кредит на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1 ” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 256 

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 „Самостоятелна медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана с ЕИК 130153330 да кандидатства 

за отпускане на банков кредит за оборотни средства в размер до 60 000 

(шестдесет хиляди) лева. 

2. В случай на ипотека кредитът да бъде обезпечен с V етаж от 

сграда с идентификатор 48489.8.91.1, адрес бул. „Ал. Стамболийски“ 

№6, включен в капитала на „Самостоятелна медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана. 

3. Възлага изпълнението на решението на Управителя на 

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

4. Отменя Решение №224 от 23.07.2020 г. на Общински съвет 

Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”5“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-192/13.08.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прекратяване на 

съсобственост между 

община Монтана и 

„МОНТ-КАР” ЕООД 

гр.Монтана в 

новообразуван 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) II в кв.339 

по действащия 

подробен устройствен 

план на гр. Монтана, 

чрез продажба дела на 

община Монтана. 

 

Решение 

№ 257 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община 

Монтана и „МОНТ-КАР” ЕООД, гр. Монтана, ЕИК 202426659, чрез 

изкупуване от страна на „МОНТ-КАР” ЕООД, гр. Монтана на идеалните 

части от новообразувания УПИ II, кв.339 по действащия подробен 

устройствен план на VIII микрорайон, гр.Монтана, които по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана 

представляват проектен имот с идентификатор 48489.6.798 с площ 

266.00 (двеста шестдесет и шест) кв.м. 

2. Определя пазарната оценка на проектен поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.798 с площ 266.00 (двеста шестдесет и 

шест).кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, които са част от новообразуван УПИ II, кв.339 по действащия 

подробен устройствен план на VIII микрорайон, гр.Монтана, изготвена 

от оценител, отговарящ на изискванията за независимите оценители на 

стойност 21 520.00 (двадесет и една хиляди петстотин и двадесет) лева 

без ДДС. 

3.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

8. 08-01-193/20.08.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 258 

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. 29, вх. В, ет. 1, ап. 3, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.217.3.9 в жилищна 

сграда с идентификатор 48489.13.217.3, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.217 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 42.91 кв. м, с прилежащо 

мазе №3 с площ 2.76 кв. м, ведно с 2.80 % ид. ч. от общите части на 

сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на настанената в 

него наемателка Милка Красимирова Иванова, ЕГН 7910243256. 

2. Определя пазарна цена 25 700.00 (двадесет и пет хиляди и 

седемстотин) лв., изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на 

Закона за независимите оценители. 

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” 

9. 08-01-194/20.08.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 259 

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 

48489.40.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Мало поле”, землище Монтана, общ. Монтана с 

площ от 582.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5999/2020 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 

510.00 (хиляда петстотин и десет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

10. 08-01-195/20.08.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 260 

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 

48489.190.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

1 042.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6000/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

920.00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

11. 08-01-196/20.08.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 261 

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. 1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.220.378 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
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Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

844.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6001/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

110.00 (две хиляди сто и десет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

12. 08-01-197/20.08.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

учредяване право на 

прокарване на 

водопроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот 

общинска собственост. 

 

Решение 

№ 262 

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 прокарване на 

водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на сградно водопроводно 

отклонение от съществуващата водопроводна мрежа по улица между ОТ 

86 и 87 на с. Горно Церовене, община Монтана за захранване на УПИ 

VII162, кв. 9 по кадастралния и регулационен план на с. Горно 

Церовене, община Монтана, през поземлен имот общинска собственост 

както следва: 

Водопроводно отклонение: 
№ на 

общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

Улица тупик 

между ОТ 86 - 

87 

За второстепенна 

улица 
Oбщинска 

публична 
35.00 21.50 

в полза на Снежана Георгиева Фильова и Марияна Георгиева 

Иванова. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 175.00 /сто 

седемдесет и пет/ лева, определено с протокол №5/06.08.2020 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” 

13. 08-01-198/20.08.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост, на 

собственика на законно 

построена сграда с 

учредено правото на 

строеж върху общинска 

земя. 

Решение 

№ 263 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5, т. 2 от  

Наредбата за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  

с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.12.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, актуван с АОС №6002/2020 г., с площ от 374.00 кв.м., без търг 

или конкурс на Христинка Богданова Петрова и Цецка Петрова 

Калайджиева, като наследници на Петър Петков Петров, който е 
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 придобил, чрез покупко - продажба правото на собственост върху 

законно изградената сграда с учредено право на строеж. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 16 

900.00 /шестнадесет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС. 

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” 

14. 08-01-199/25.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

учредяване на 

възмездно право на 

ползване, върху 

поземлени имоти – 

публична общинска 

собственост, във връзка 

с договор за концесия в 

землището на с. Доктор 

Йосифово, община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 264 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, във връзка с чл. 25, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75, ал. 1 от 

Закона за подземните богатства 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на ползване за срок 35 години на 

„Креди“ ООД, ЕИК 200364430, със седалище и адрес на управление гр. 

Монтана, област, Монтана, община Монтана, ул. „Индустриална“ №12, 

представлявано от управителя Пламен Георгиев Лилков, върху 

поземлени имоти с проектни идентификатори: 21840.147.716, площ 

7476 кв. м, начин на трайно ползване: за кариера за суровини за 

строителството и промишлеността в скален масив, образуван от 

поземлен имот с идентификатор 21840.147.4, начин на трайно 

ползване: пасище, 21840.147.722, площ 6090 кв. м, начин на трайно 

ползване: за кариера за суровини за строителството и промишлеността 

в скален масив, образуван от поземлен имот с идентификатор 

21840.147.6, начин на трайно ползване пасище и 21840.147.721, площ 

318 кв. м, начин на трайно ползване: за кариера за суровини за 

строителството и промишлеността в скален масив, образуван от 

поземлен имот с идентификатор 21840.147.674, начин на трайно 

ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, съгласно скица-

проект №15-757380-20.08.2020 год., издадена от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр. Монтана за неземеделски нужди, а 

именно добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали – органогенни варовици от находище „Селска река“, 

разположено в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана.  

2. Определя пазарна цена на обезщетението за правото на 

ползване на поземлени имоти с проектни идентификатори:  

21840.147.716 в размер на 490.00 (четиристотин и деветдесет) лв., 

21840.147.722 в размер на 400.00 (четиристотин) лв. и 21840.147.721 в 

размер на 670.00 (шестстотин и седемдесет) лв. или обща стойност в 

размер на 1 560.00 (хиляда петстотин и шестдесет) лв. годишно за 

срока на концесията 35 години, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. Обезщетението да 

се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс. 

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” 

15. 08-01-201/26.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Решение 

№ 265 

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

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

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация и застрояване  

/ПУП-ПРЗ/ за УПИ І в 

кв. 204 и част от улично 

пространство на 

ул.„Иван Давидков" с 

ОТ 1246-1658-1656-123 

по действащия 

подробен устройствен 

план на Стара 

промишлена зона гр. 

Монтана. 

 

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

за общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І в кв. 

204 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена 

зона гр. Монтана и част от улично пространство на ул.„Иван Давидков"  

(поземлен имот с идентификатор 484489.5.35  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана) с ОТ 1246-1658-1657-1656-123. 

Съгласно приложената скицата-предложение се променя уличната 

регулационна линия на урегулирания поземлен имот/УПИ/ І в кв. 204,  

като: 

- част от уличното пространство на ул.„Иван Давидков" с ОТ 

1657-1656-123 (поземлен имот с идентификатор 484489.5.35  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана) с площ  

28.00 (двадесет и осем) кв.м. се  включват в УПИ І в кв. 204, съгласно 

одобрен ПУП със заповед №297/20.02.2020г.   

- част от  УПИ І в кв. 204 с площ  28.00 (двадесет и осем) кв.м. се  

включват към ул.„Иван Давидков" (поземлен имот с идентификатор 

484489.5.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана) с ОТ 1246-1658-1657.  

С проекта новообразувания УПИ І в кв. 204 запазва площта си от 

7034 кв.м. 

2. Обявява за частна общинска собственост 28.00 (двадесет и 

осем) кв.м., които са част от ул.„Иван Давидков” (поземлен имот с 

идентификатор 484489.5.35 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана) с ОТ 1657-1656-123. 

3. Обявява за публична общинска собственост 28.00 (двадесет и 

осем) кв.м., които  стават  част от ул.„ Иван Давидков”  с ОТ 1246-1658-

1656. 

4.  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. 08-01-202/26.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., 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.”Върбан Пенов” с 

ОТ 1005 и ОТ 1004 по 

действащия подробен 

устройствен план на 

VIII микрорайон 

гр.Монтана. 

 

Решение 

№ 266 

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.”Върбан  Пенов” с ОТ 1005 

и ОТ 1004 по действащия подробен устройствен план на VIII 

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

поземлен имот (УПИ) ІV в кв.337 с площ 575.00 (петстотин седемдесет 

и пет) кв.м с отреждане  „за обществено обслужване”. С плана за 

застрояване в новообразуваното УПИ ІV се предвижда ново ниско 

застрояване. Създават се нови  ОТ 1005 и ОТ 1709, съгласно скица-

проект. 

2. Обявява за частна общинска собственост 575.00 (петстотин 

седемдесет и пет) кв.м., които са част от улично пространство ОТ 1005 и 
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ОТ 1004 (второстепенна улица)  по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана и се включват в УПИ ІV в кв.337.  

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” 

17. 08-01-203/26.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ) за 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) І в кв.30 по 

действащия подробен 

устройствен план на III 

и IV микрорайон. 

 

Решение 

№ 267 

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

самоуправление и местната администрация,  чл.62а, ал.3, т.2 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 урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 30 с площ 

1596.00(хиляда петстотин деветдесет и шест) кв.м. и конкретно 

предназначение „за озеленяване по действащия подробен устройствен 

план на III и IV микрорайон,  гр. Монтана, с който се предвижда 

образуване на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І , кв. 30 с 

площ 581.00 (петстотин осемдесет и един) кв.м. и конкретно 

предназначение „за озеленяване” и УПИ Х, кв. 30 с площ 1015.00 

(хиляда и петнадесет) кв.м. и конкретно предназначение „за обществено 

обслужване”  и застрояване в УПИ Х, кв. 30 с ограничителни линии, 

съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 1015.00 (хиляда и 

петнадесет) кв.м, които са част от УПИ І в кв. 30 и се включват в 

новообразувания УПИ Х в кв. 30 по действащия подробен устройствен 

план на III и IV микрорайон,   гр. Монтана.  

 3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

18. 08-01-207/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 268 

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 

48489.5.717 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 394.00 /триста деветдесет и четири/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: „за друг вид обществен обект, комплекс”, който по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, представлява 

УПИ X, кв. 174 с конкретно предназначение: „за обществено 

обслужване”, актуван с АОС №6005/2020 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 12 610.00 /дванадесет 

хиляди шестстотин и десет/ 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. 
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 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-208/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

учредяване право на 

прокарване на 

канализационно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура, през 

поземлени имоти 

общинска собственост.        

 

Решение 

№ 269 

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 канализационно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане отвеждащ канал за битови отпадъчни 

води от поземлени имоти с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 

48489.27.813 и 48489.27.814 по КККР на гр. Монтана, през поземлен 

имот общинска собственост както следва: 

Канализационно отклонение: 
№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.27.38 
„За селскостопански, 

горски, ведомствен път” 
Oбщинска 

публична 
110.54 88.43 

48489.27.90 
„За селскостопански, 

горски, ведомствен път” 
Oбщинска 

публична 
310.05 248.04 

48489.27.59 
„За селскостопански, 

горски, ведомствен път” 
Oбщинска 

публична 
121.52 97.21 

48489.27.26 
„За селскостопански, 

горски, ведомствен път” 
Oбщинска 

публична 
3.65 2.92 

в полза на Милен Петков Захариев, Георги Янев Драганов, 

Николай Антов Панайотов, Виктор Йорданов Николов и Солунка 

Томова Николова. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 2 728.80 /две 

хиляди седемстотин двадесет и осем и 0.80/ лева, определено с протокол 

№6/27.08.2020 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” 

20. 08-01-209/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имоти 

публична общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 270 

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

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

за общинската собственост, във връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на ново подземно кабелно 

ел. трасе за електрозахранване от КТП „Минзухар” в поземлен имот с 

идентификатор 48489.27.658 по КККР на гр. Монтана до нови РК на 

границата на поземлени имоти с идентификатори 48489.27.816, 

48489.27.793, 48489.27.794, 48489.27.764, 48489.27.813, 48489.27.814 и 

48489.27.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, през поземлени имоти публична общинска собственост както 
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следва: 

Идентификатор НТП Дължина /м./ Сервитут /кв.м./ 

48489.27.26 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
59.23 124.38 

48489.27.38 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
240.90 505.89 

48489.27.101 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
55.67 116.90 

48489.27.90 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
69.65 146.26 

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, 

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” 

№159, бл. „БенчМарк”, Бизнес Център, представлявано заедно от Петър 

Холаковски и Виктор Любомиров Станчев в качеството им на 

представляващи „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

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” 

21. 08-01-191/10.08.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение за 

промяна на Списъка на 

републиканските 

пътища на територията 

на община Монтана, за 

които се събира такса за 

ползване на пътната 

инфраструктура - 

винетна такса. 

 

Решение 

№ 271 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да бъдат освободени от такса за ползване на 

пътната инфраструктура - винетна такса следните участъци от 

републикански пътища на територията на община Монтана  

№ Номерна път и 

наименование 

Наименование на 

участъка от РП 

Километрично 

положение 

1 РП І-1 Граница 

Румъния – о.п. 

Видин-Димово -

Ружинци-

Белотинци-о.п. 

Монтана - о.п. 

Враца – Мездра - 

Ботевград – горни 

Богров - ок.п. 

София-Даскалово-

о.п.Дупница-

о.п.Благоевград - 

о.п Симитли-

Кресна-Кулата-

Граница Гърция 

Край на гр. Монтана -

кръстовище с път РП    

ІІ – 81  

от км 0+000 до        

км 0+437 

 

Край на гр. Монтана- 

начало на общински 

път  MON 1150 

Пътни връзки 

на пътен възел 

при 

км113+961(обх

оден път на гр. 

Монтана) 

2 РП ІІ – 81 (ок.п. 

София – Петрохан – 

оп Берковица - 

Благово  – о.п. 

Монтана – Лом 

Кръстовище на СБА - 

кръстовище с път        

ІІІ-816 

От 96+910 до 

км. 102+530 

2. Дава съгласие от планираните средства за текущи разходи в 

бюджета на Община Монтана за 2020г. да бъдат заделени 55 252 лв. 

(петдесет и пет хиляди двеста петдесет и два лева), с които да бъде 

финансирано поддържането (текущ ремонт и поддържане, в т.ч. и зимно 

поддържане) на посочените в т. 1 участъците от републиканските 

пътища.  
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3.  Възлага на Кмета на общината да изпълни решението в т.2 и 

да сключи споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура”. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-210/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., 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 (ПИ) с 

идентификатор 

48489.40.377 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Мало поле за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

складова база” и да се 

предвиди ново ниско 

свободно застрояване. 

Решение 

№ 272 

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 Петко Борисов Петков да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 48489.40.377 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Мало поле, с който да се образуват два нови ПИ, 

като за ПИ с проектен идентификатор 48489.40.713 да се промени 

предназначението на земеделската земя в „За складова база” и да се 

предвиди ниско свободно застрояване, а ПИ с проектен идентификатор 

48489.40.714 да остане земеделска земя с начин на трайно ползване 

„нива”.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.40.714 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Мало поле, 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 устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в 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 на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

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

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

23. 08-01-211/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., 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 

700.20 по плана на 

Решение 

№ 273 

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 Никола Милчев Станев да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот 700.20 по плана на новообразуваните имоти на местност 

Бърдото – Конички дол, землище на с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 

22040, община Монтана, с който да се промени предназначението на 

земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско 

свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване 
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новообразуваните 

имоти на местност 

Бърдото – Конички дол 

за землищата на гр. 

Монтана и с. Долна 

Вереница, код по 

ЕКАТТЕ 22040, община 

Монтана за промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

вилно строителство” и 

да се предвиди ново 

свободно ниско 

застрояване. 

съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и се 

спази ограничителната строителна линия по Закона за пътищата. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот 700.20 по 

плана на новообразуваните имоти на местност Бърдото – Конички дол, 

землище на с. Долна Вереница, община 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 устройствени 

зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в 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 на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

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

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

24. 08-01-212/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., 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(ПИ) с 

идентификатор 

48489.25.434 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Расника. 

 

Решение 

№ 274 

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 Румен Витков Видов да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с 

идентификатор 48489.25.434 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Расника, с който да се образуват три нови поземлени имота, 

като за ПИ с проектен идентификатор 48489.25.792 да се промени 

предназначението на земеделската земя в „За вилно строителство” да се 

предвиди ново ниско свободно застрояване, ПИ с проектен 

идентификатор 48489.25.794 да се обособи като „селскостопански път” 

и ПИ с проектен идентификатор 48489.25.793 остава непроменен като 

земеделска земя с начин на трайно ползване „ливада”. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.25.434 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Расника, 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 устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в 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 
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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 на подлежи на 

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

25. 08-01-213/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., 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 канализационно  

отклонение от 

поземлени имоти/ПИ/ с 

идентификатори 

48489.27.764, 

48489.27.794, 

48489.27.813 и 

48489.27.814 до 

същесвуващ уличен 

канализационен клон в 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.27.26 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Над село. 

 

Решение 

№ 275 

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 Милен Петров Захариев, Георги Янев 

Драганов, Николай Антонов Панайотов, Виктор Йорданов Николов и 

Солунка Томова Николова  да възложат изготвяне на проект за подробен 

устройствен план-парцеларен план  за канализационно отклонение от 

ПИ с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 

48489.27.814, през ПИ с идентификатори 48489.27.38, 48489.27.90 и 

48489.27.59 до същесвуващ уличен канализационен клон в поземлен 

имот с идентификатор 48489.27.26 по кадастралната карта/КК/ на гр. 

Монтана, местност Над село. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатори 

48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813, 48489.27.814,  48489.27.38, 

48489.27.90, 48489.27.59 и 48489.27.26 по КК на гр. Монтана, местност 

Над село, 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” 

26. 08-01-214/28.08.2020 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана съгласно 

Заповед №1974 от 

06.08.2020г., 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 НН за 

поземлени имоти/ПИ/ с 

Решение 

№ 276 

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  „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 

130277958, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цариградско шосе” № 159, Бенч Марк Бизнес Център, представлявано 

от пълномощника Иван Тодоров Когиев да възложи изготвяне на проект 

за подробен устройствен план-парцеларен план   за кабелно ел. 

захранване НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.26.658,  през ПИ с 

идентификатори 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90 и 48489.27.101 до 

РК пред ПИ с идентификатори 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 
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идентификатори 

48489.27.36, 

48489.27.814, 

48489.27.813, 

48489.27.816, 

48489.27.764, 

48489.27.794 и 

48489.27.793 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана, местност Над 

село. 

 

48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по КК на гр. 

Монтана, местност Над село. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатори 

48489.27.26, 48489.27.90, 48489.27.101 и 48489.27.38 по КК на гр. 

Монтана, местност Над село, 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” 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 

 

Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 

 

Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   
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