
 

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

Протокол 

№ 24 
Днес 14.09.2021  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, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на 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. 08-01-190/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно разрешение за формиране на паралелки в общински училища с брой ученици под 

нормативите за минимален брой.  

2. 08-01-189/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно допълване на списъка за пътуващите от социалните услуги приет, като част от  

решението за бюджета за 2021г.- точка 15-4  

3. 08-01-191/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно Даване на съгласие за закупуване на техника за нуждите на  „Регионално депо за 

отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана. 

4. 08-01-170/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

Смоляновци, община Монтана 

5. 08-01-171/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

6. 08-01-172/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

7. 08-01-173/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

8. 08-01-174/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

9. 08-01-175/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

10. 08-01-176/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба  на самостоятелен обект – частна общинска собственост с адрес гр. 

Монтана, ул.„Иван Аврамов” №30 

11. 08-01-177/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост на законно построена сграда с 

учредено правото на строеж върху общинска земя. 

12. 08-01-178/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Тихомир Сердов в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII455 в кв.35 по кадастралния и регулационен план на с.Долно 

Белотинци, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана. 

13. 08-01-179/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана, Валя Петрова и 

Венцислав Георгиев в урегулиран поземлен имот (УПИ)  V280 в кв. 53 по действащия подробен 

устройствен план на с.Сумер, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана. 

14. 08-01-180/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Валери Спасов в 

новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI437 в кв.68 по действащия подробен устройствен 

план на с.Долна Вереница, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана. 

15. 08-01-181/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на държавата на язовир „Добри 

дол”, находящ се в землището на с. Стубел, община Монтана. 

16. 08-01-182/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени 

имоти с идентификатори 51665.23.949 и 51665.23.629 по кадастралната карта на с.Николово, 



общ.Монтана с начин на трайно ползване пасище, мера за неземеделски нужди за осигуряване на път 

за достъп до поземлен имот с идентификатор 51665.23.352 по КК на с.Николово, общ.Монтана. 

17. 08-01-183/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през 

имоти публична общинска собственост  

18. 08-01-168/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Золиша, с който 

за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За 

силозно стопанство и ведомствена бензиностанция“. 

19. 08-01-169/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти 670.163, 

670.165, 670.166 и 670.429 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на 

местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община 

Монтана, с който имотите да се обединят, като за новообразувания имот да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“. 

20. 08-01-184/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.1.873 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, 

с който имота да се раздели на два нови с проектни идентификатори 48489.1.1317 и 48489.1.1318, за 

новообразуваните имоти да се предвиди ниско свободно и свързано застрояване на общата им 

граница и да се определи конкретно предназначение „за автопаркинг, диагностичен център и 

жилищна сграда“. 

21. 08-01-185/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 48489.190.515 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна 

предназначението на част от имота  в „за вилно строителство” и се предвиди ниско свободно 

застрояване. 

22. 08-01-186/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. захранване НН за 

поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.26.599 и проектен 48489.26.885 по кадастралната 

карта/КК/ на гр. Монтана, местност Пръчов дол. 

23. 08-01-188/31.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно участие на Регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана  по Програма 

„Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с 

увреждания, на Агенцията за хора с увреждания (АХУ) 

24. 08-01-192/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.27.751 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Белия камък, с 

който имота да се раздели на два нови, като за новообразуван ПИ с проектен идентификатор 

48489.27.831 да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение 

„за вилно строителство“, а ПИ с проектен идентификатор 48489.27.830 да остане земеделска земя. 

25. Питания  

 

1. 08-01-190/01.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно разрешение за 

формиране на 

паралелки в общински 

училища с брой 

ученици под 

нормативите за 

минимален брой.  

Решение 

№ 512 

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

местната администрация и чл. 68, ал.2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 2 

на Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Разрешава формирането за учебната 2021/2022 г. на паралелки с 

брой ученици под нормативите за минимален брой, както следва:  



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

           - една самостоятелна паралелка V в клас с 16 ученици. 

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

- една самостоятелна паралелка X  клас със 17 ученици 

- една самостоятелна паралелка VIII  клас със 17 ученици. 

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

2. 08-01-189/01.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно допълване на 

списъка за пътуващите 

от социалните услуги 

приет, като част от 

решението за бюджета 

за 2021г. - точка 15-4  

Решение 

№ 513 

На основание чл. 37, ал. 1 от ПМС № 408 за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021г.   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Допълва Списъка за пътуващите на територията на община 

Монтана, Приложение 8-д към т. 15-4 от Решение № 328 от Протокол № 

17/04.02.2021г. 

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

3. 08-01-191/01.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно Даване на 

съгласие за закупуване 

на техника за нуждите 

на  „Регионално депо за 

отпадъци-Монтана” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 514 

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

самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 23 и чл. 

26, ал.1, т. 23 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата  на общината в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие „Регионално депо за отпадъци-Монтана” 

ЕООД гр. Монтана, ЕИК 821103520 да закупи следната техника: 

- Телескопичен товарач – нов, на лизинг; 

- Камион за мултилифтконтейнери – втора употреба. 

2. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

3. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

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

4. 08-01-170/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно предоставяне 

на земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Смоляновци, община 

Монтана 
 

Решение 

№ 515 

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: 

1. Предоставя на насл. на Иван *** Тончев в землището на с. 

Смоляновци, община Монтана поземлен имот с проектен 

идентификатор 67667.43.198 и проектна площ 20 008 кв. м, образуван от  

поземлен имот с идентификатор 67667.43.173, начин на трайно ползване 

ливада, местност „Връхците“, скица-проект №15-827088-27.07.2021 год., 

във връзка със заявление вх.№18730/1992 год. и решение 

№18РГ/14.06.1999 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 

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

5. 08-01-171/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

Решение 

№ 516 

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 



общинско жилище на 

наемател. 
 

територията на община Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

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

Монтана, ж.к. „Младост“, представляващо самостоятелен обект с 

идентификатор 48489.13.36.5.2 в сграда с идентификатор 48489.13.36.5, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.13.36 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 42.91 кв. м, с прилежащо мазе №34 с площ 2.53 кв. м, 

ведно с 2.81 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от 

правото на строеж, на настанената в него наемателка Илка *** 

Неделкова, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 27 900.00 (двадесет и седем хиляди и 

деветстотин) 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-172/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 517 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №973.102 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “ Разсадника – Връх 

Затворнишки”, землищe с. Долно Белотинци с площ от 608.30 кв.м., 

трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно 

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

общинска собственост  №6433/2021 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност                                         

1 520.00 /хиляда петстотин и двадесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

7. 08-01-173/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 518 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот имот  №700.61 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Бърдото - Конички дол” 

землищe с. Долна Вереница, общ.Монтана с площ от 1644.20 кв.м., 

трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно 

ползване: гори върху земеделски земи, категория на земята: IX, актуван 

с акт за частна общинска собственост  №6420/2021 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 

630.00 (две хиляди шестстотин и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

8. 08-01-174/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 519 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот № 700.54 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Бърдото - Конички дол” 

землищe с. Долна Вереница, общ.Монтана с площ от 1689.10 кв.м., 

трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно 

ползване: гори върху земеделски земи, категория на земята: IX, актуван 

с акт за частна общинска собственост  №6421/2021 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 

700.00 (две хиляди и седемстотин) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

9. 08-01-175/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 520 

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 

48489.220.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

1 000 (хиляда) кв.м., трайно предназначение на земята: земеделска, 

начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: IV, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №6418/2021 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 2 750.00 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

10. 08-01-176/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба  на 

самостоятелен обект – 

частна общинска 

Решение 

№ 521 

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 



собственост с адрес гр. 

Монтана, ул.„Иван 

Аврамов” №30 
 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на самостоятелен обект с идентификатор 

48489.11.528.3.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул.„Иван Аврамов” №30 със 

застроена площ 13.20 (тринадесет  и  0.20) кв.м., ведно с 0.17%  идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж, разположена 

в сграда с идентификатор 48489.11.528.3, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 48489.11.528 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 10 

560.00 (десет хиляди петстотин и шестдесет) лева. 

 3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

11. 08-01-177/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост на законно 

построена сграда с 

учредено правото на 

строеж върху общинска 

земя. 
 

Решение 

№ 522 

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. 3, и ал. 5, т. 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 

48489.12.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. 

Монтана с площ от 470.00 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), 

актуван с акт за частна общинска собственост №1190/10.01.2008 г., без 

търг или конкурс на Захарин *** Георгиев,  Руса *** Арсенова, 

Христина *** Димитрова, Детелин *** Георгиев и Венелин *** Иванов, 

собственици на законно изградена жилищната сграда, ведно с правото 

на строеж, съгласно нотариален акт за собственост  №15, том III, 

рег.№3259, дело № 139/04.04.2012г., вписан в Служба по вписванията на 

04.04.2012г. с вх.рег.№2149, акт №92, том 4, дело №530. 

2. Определя цена от 17 766.00 (седемнадесет хиляди седемстотин 

шестдесет и шест) лева без ДДС за имот с идентификатор 48489.12.173 

по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Монтана с 

площ от 470.00 кв. м, като данъчната оценка на имот е 14 805.00 

(четиринадесет хиляди осемстотин и пет) лева, съгласно удостоверение 

№ДО002417/26.08.2021 г. от отдел “Местни приходи” при община 

Монтана. 

 3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

12. 08-01-178/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно прекратяване 

на съсобственост между 

община Монтана и 

Тихомир Сердов в 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) XIII455 в 

Решение 

№ 523 

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: 



кв.35 по кадастралния и 

регулационен план на 

с.Долно Белотинци, 

община Монтана, чрез 

продажба дела на 

община Монтана. 
 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община 

Монтана и Тихомир *** Сердов, чрез изкупуване частта на общината, 

представляваща 35.00 (тридесет и пет) кв.м. или 35/1037 идеални части в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII455 в кв.35 по кадастралния и 

регулационен план на с.Долно Белотинци, община Монтана от Тихомир 

*** Сердов.  

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

350.00 (триста и петдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

13. 08-01-179/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно прекратяване 

на съсобственост между 

община Монтана, Валя 

Петрова и Венцислав 

Георгиев в урегулиран 

поземлен имот (УПИ)  

V280 в кв. 53 по 

действащия подробен 

устройствен план на 

с.Сумер, община 

Монтана, чрез 

продажба дела на 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 524 

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, Валя *** Петрова и Венцислав *** Авгинов, чрез изкупуване 

частта на общината, включена в урегулиран поземлен имот (УПИ) V280 в 

кв. 53 по действащия подробен устройствен план на с.Сумер, община 

Монтана, представляваща проектен имот с проектен пл.№462 в кв.53 с 

площ 182.00 (сто осемдесет и два) кв.м. от Валя *** Петрова и 

Венцислав *** Авгинов. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ  

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

760.00 (седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

14. 08-01-180/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно прекратяване 

на съсобственост между 

община Монтана и 

Валери Спасов в 

новообразуван 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) XVI437 в 

кв.68 по действащия 

подробен устройствен 

план на с.Долна 

Вереница, община 

Монтана, чрез 

продажба дела на 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 525 

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 Валери *** Спасов, чрез изкупуване частта на общината, 

включена в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI437 в кв.68 по 

действащия подробен устройствен план на с.Долна Вереница, 

общ.Монтана представляваща проектен имот пл.№516 с площ 155.00 

(сто петдесет и пет) кв.м. от Валери Крас***имиров Спасов. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

600.00 (хиляда и шестстотин) лева без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

15. 08-01-181/30.08.2021 Решение 



г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно безвъзмездно 

прехвърляне на 

собственост в полза на 

държавата на язовир 

„Добри дол”, находящ 

се в землището на с. 

Стубел, община 

Монтана. 
 

№ 526 

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

местната администрация във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, съгласно § 33 

от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите/обн. ДВ, бр. 55, от 03.07.2018 г./ 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прехвърляне безвъзмездно на държавата 

правото на собственост върху част от язовир „Добри дол”, находящ в 

поземлен имот с идентификатор 70024.37.582 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Стубел, община Монтана с площ 439.00 

(четиристотин тридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на 

територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: язовир. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

16. 08-01-182/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно предварително 

съгласие за промяна на 

предназначението на 

част от поземлени 

имоти с 

идентификатори 

51665.23.949 и 

51665.23.629 по 

кадастралната карта на 

с.Николово, 

общ.Монтана с начин 

на трайно ползване 

пасище, мера за 

неземеделски нужди за 

осигуряване на път за 

достъп до поземлен 

имот с идентификатор 

51665.23.352 по КК на 

с.Николово, 

общ.Монтана. 
 

Решение 

№ 527 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25,  ал. 5, във 

връзка с ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и във връзка с чл. 124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението 

за неземеделски нужди на част от поземлени имоти с идентификатори 

51665.23.629 и 51665.23.949 по кадастралната карта на с.Николово, 

общ.Монтана, а именно осигуряване на път за достъп до  поземлен 

имот с идентификатор 51665.23.352 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Николово, общ.Монтана, съгласно 

приложената скица-проект.   

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 

години. 

3. Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план за техническа инфраструктура - път за достъп до 

поземлен имот с идентификатор 51665.23.352 през поземлени имоти 

51665.24.817, 51665.23.629, 51665.23.765 и 51665.23.949 по 

кадастралната карта на с.Николово, общ.Монтана, съгласно 

приложената скица-проект.   

4.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

17. 08-01-183/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване и 

сервитут на 

електропроводно 

отклонениe през имоти 

публична общинска 

собственост  
 

Решение 

№ 528 

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. 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 кабелно ел.захранване 



НН от съществуваща РК пред ПИ 48489.26.658 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, захранена от КТП „Минзухар” 

гр. Монтана до нова РК пред поземлени имоти: 48489.26.885 и 

48489.26.599 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, през поземлени имот публична общинска собственост както 

следва: 

 

Идентификатор НТП 
Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.27.26 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

43.50 91.30 

48489.26.650 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

75.10 157.70 

48489.26.603 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

22.30 46.80 

 

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 *** Станчев в качеството им на представляващи и 

членове на Управителния съвет. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

18. 08-01-168/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.1.1310 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Золиша, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

силозно стопанство и 

ведомствена 

бензиностанция“. 
 

Решение 

№ 529 

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 „АГРОДУНАВ“ ООД София да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.1.1310 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Золиша, с който за имота 

да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „За силозно стопанство и ведомствена бензиностанция”, 

с показатели за застрояване за предимно производствена зона Пп: Пл. 

застр. 40-70%; Кинт 1,0-2,0; Позел. 20-40%. 

2. Одобрява приложенoтo заданиe. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Золиша, 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-169/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлени имоти 

670.163, 670.165, 

670.166 и 670.429 

землище на с. Долна 

Вереница по плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Парта за землищата на 

гр. Монтана и с. Долна 

Вереница, код по 

ЕКАТТЕ 22040, община 

Монтана, с който 

имотите да се обединят, 

като за 

новообразувания имот 

да се предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

вилно строителство“. 
 

Решение 

№ 530 

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 Мартин *** Манойлов да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлени имоти 670.163, 670.165, 670.166 и 670.429 по плана на 

новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. Долна 

Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който имотите да 

се обединят, като за новообразувания имот да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За 

вилно строителство“, с показатели за застрояване за вилна зона Ов: Пл. 

застр. 40%; Кинт 0,8; Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти 670.163, 

670.165, 670.166 и 670.429 по плана на новообразуваните имоти на 

местност Парта, землище на с. Долна Вереница, община Монтана, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-184/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.1.873 по 

кадастралната карта 

Решение 

№ 531 

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 *** Младенов и Катя *** Петрова да 

възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.1.873 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, с 

който имота да се раздели на два нови с проектни идентификатори 

48489.1.1317 и 48489.1.1318, за новообразуваните имоти да се предвиди 



(КК) на гр. Монтана, 

местност Свинарска 

пътека, с който имота 

да се раздели на два 

нови с проектни 

идентификатори 

48489.1.1317 и 

48489.1.1318, за 

новообразуваните 

имоти да се предвиди 

ниско свободно и 

свързано застрояване на 

общата им граница и да 

се определи конкретно 

предназначение „за 

автопаркинг, 

диагностичен център и 

жилищна сграда“. 
 

ниско свободно и свързано застрояване на общата им граница и да се 

определи конкретно предназначение „за автопаркинг, диагностичен 

център и жилищна сграда“, с показатели за застрояване за предимно 

производствена зона със съществуваща висока степен на изграденост и 

плътност на застрояване – за реконструкция – Пп-р: Пл. застр. 40-80%; 

Кинт 1,0-2,5; Позел. 20-40%, при спазване на ограничителната 

строителна линия по Закона за пътищата. 

2. Одобрява приложенoтo задания. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.1.873 по КК на гр. Монтана, местност Свинарска 

пътека, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него 

нормативни актове, Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на 

енергийните обекти 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 и Наредба за управление на общинските 

пътища в община Монтана, приета с решение №212 от 18.12.2008 г. 

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

21. 08-01-185/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.190.515 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Парта, за промяна 

предназначението на 

част от имота  в „за 

вилно строителство” и 

се предвиди ниско 

свободно застрояване. 
 

Решение 

№ 532 

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 Любомир *** Андреев да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 48489.190.515 по кадастралната карта 

на гр. Монтана, местност Парта,  с който част от имота от земеделска 

земя да стане „за вилно строителство” и да се предвиди ниско свободно 

застрояване, а останалата част да остане земеделска земя. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.190.515 по КК на гр. Монтана, местност Парта, в съответствие с 

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

съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствено 

зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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



оспорване. 

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

22. 08-01-186/30.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за кабелно ел. 

захранване НН за 

поземлени имоти/ПИ/ с 

идентификатори 

48489.26.599 и проектен 

48489.26.885 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана, местност 

Пръчов дол. 
 

Решение 

№ 533 

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 съществуваща РК пред поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.658, през поземлени имоти с идентификатори 

48489.27.26, 48489.26.650 и 48489.26.603 до  поземлени имоти с 

идентификатори 48489.26.599 и  проектен 48489.26.885 по КК на гр. 

Монтана, местност Пръчов дол. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатори 

48489.27.26, 48489.26.650 и 48489.26.603 по КК на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол, 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 поименно с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-188/31.08.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно участие на 

Регионална библиотека 

„Гео Милев“, гр. 

Монтана  по Програма 

„Изграждане на 

достъпна архитектурна 

среда на културни, 

исторически, спортни 

обекти за хора с 

увреждания, на 

Агенцията за хора с 

увреждания (АХУ) 
 

Решение 

№ 534 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Регионална библиотека „Гео Милев” - гр. 

Монтана да кандидатства с проектопредложение по Програма 

„Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, 

спортни обекти за хора с увреждания” , Компонент 2 - „Приспособяване 

на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и 

пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни 

работи” на Агенция за хората с увреждания /АХУ/. 

 2. Възлага изпълнението на горното решение на Директора на 

Регионална библиотека „Гео Милев” - гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-192/01.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

Решение 

№ 535 

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. 



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 

48489.27.751 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Белия камък, с 

който имота да се 

раздели на два нови, 

като за новообразуван 

ПИ с проектен 

идентификатор 

48489.27.831 да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

вилно строителство“, а 

ПИ с проектен 

идентификатор 

48489.27.830 да остане 

земеделска земя. 
 

125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Цветанка *** Каменова да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.751 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Белия камък, с който 

имота да се раздели на два нови, като за новообразуван ПИ с проектен 

идентификатор 48489.27.831 да се предвиди ниско свободно застрояване 

и да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство“, с 

показатели за застрояване за вилна зона Ов: Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; 

Позел. 50%, а ПИ с проектен идентификатор 48489.27.830 да остане 

земеделска земя. 

2. Одобрява приложенoтo задания. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.27.751 по КК на гр. Монтана, местност Белия 

камък, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него 

нормативни актове, 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-193/07.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно искане на 

Община Монтана за 

използване на част от 

натрупаните средства от 

отчисленията й по чл. 

64 и обезпечения по чл. 

60 от Закона за 

управление на 

отпадъците (ЗУО) 
 

Решение 

№ 536 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя Решетие № 485/29.06.2021 год. 

2. Общински съвет – Монтана дава съгласие Община Монтана 

да използва част от натрупаните средства от отчисленията и по чл. 64 и 

обезпечения по чл. 60 от ЗУО за: 

- закупуване на сметосъбиращи автомобили за извозване на 

контейнерите за битови отпадъци с вестимост 2 и 4 м3, необходими за 

нуждите на ОП „Чистота“, гр. Монтана; 

- дейности по почистване на речните корита в Община 

Монтана от смесени битови отпадъци във връзка с писмо на МОСВ с 

дадени указания до Областния управител на Област Монтана, заведено с 

вх. № ОМП-04-5(1) от 18.01.2021 г. 

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

26. 08-01-194/09.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно Проектно 

предложение на 

Община Монтана по 

покана за подбор на 

проектни предложения 

Решение 

№ 537 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с проектно 

предложение по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и 

овластяване на ромите“ Програма „Местно развитие, намаляване на 



по процедура 

„Интегрирани мерки за 

приобщаване и 

овластяване на ромите“ 

по Програма „Местно 

развитие, намаляване на 

бедността и подобрено 

включване на уязвими 

групи“ с Програмен 

оператор 

Министерството на 

образованието и 

науката чрез дирекция 

„Външни европейски 

програми“ (ВЕП) 

бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с Програмен 

оператор Министерството на образованието и науката чрез дирекция 

„Външни европейски програми“ (ВЕП). 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 

 

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

27. 08-01-195/10.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

Подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) VIII от кв. 

128 по действащия ПУП 

на централна градска 

част (ЦГЧ), 

гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 538 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка чл. 124а, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за 

урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII от кв. 128 по действащия 

ПУП на централна градска част (ЦГЧ), гр. Монтана, с който 

регулационна линия на УПИ VIII към УПИ VII да се постави по 

имотната граница на поземлен имот с идентификатор 48489.7.103 по 

кадастралната карта на гр. Монтана. 

2.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

28. 08-01-196/10.09.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО), с 

който да се промени 

устройствената зона от 

вилно строителство, за 

обществено обслужване 

и Подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

48489.21.494 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта, с който 

Решение 

№ 539 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, и 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 Петър *** Трифонов да възложи частично 

изменение на общия устройствен план на община Монтана в обхват 

поземлен имот с идентификатор 48489.21.494 по кадастралата карта на 

гр. Монтана, местност Парта, като се промени устройствената зона от 

Ов - вилно застрояване в Оо - обществено обслужване. 

2. Разрешава на Петър *** Трифонов да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с който 

за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „За обществено обслужване“, при спазване 

на показателите за 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. 

3. Одобрява приложените задания за всеки от плановете. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 



за имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

обществено 

обслужване“. 
 

48489.21.494 по КК на гр. Монтана, местност Парта в съответствие с 

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

съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.20 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    
Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   

 

 


	Протокол
	№ 24

