
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА 
3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 394 225 

Протокол 

№ 31 
Днес 26.04.2022  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе 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 Тихомир Антонов – За.кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана 

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

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

Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет 

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-94/18.03.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно годишен план за развитие на социалните услуги в Община Монтана. 

2. 08-01-99/23.03.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно оптимизиране на училищната мрежа в община Монтана. 

3. 08-01-124/15.03.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на доклад за осъществените читалищни  дейности за  2021 г.  

4. 08-01-118/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

5. 08-01-119/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно командировки към I-во тримесечие на 2022 г. на Кмета на Община Монтана 

и Председателя на Общински съвет-Монтана. 

6. 08-01-53/25.02.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна на Правилник за дейността на общинските предприятия. 

7. 08-01-55/02.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна на Наредба за ветеринарно-санитарни и зоохигиени изисквания при 

отглеждане на животни и птици на територията на Община Монтана 

8. 08-01-56/02.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности 

по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Монтана. 

9. 08-01-57/07.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено дете в община Монтана. 

10. 08-01-91/18.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно правилник за осигуряване на безопасност и ограничаване на достъпа в 

районите на училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Монтана. 

11. 08-01-92/18.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно Наредба за условията и реда за изграждане на благоустройствените 

мрежи и съоръжения в съответствие с изискванията на чл.181 ал.1 от ППЗТСУ. 

12. 08-01-93/18.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община 

Монтана. 

13. 08-01-95/21.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно промяна на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 

животни- домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана. 

14. 08-01-103/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

през имоти общинска собственост 



15. 08-01-104/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

през имоти общинска собственост 

16. 08-01-105/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

17. 08-01-106/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

18. 08-01-107/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно безвъзмездно предоставяне на имоти-публична държавна собственост за 

управление на община Монтана. 

19. 08-01-110/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 6(шест) броя помещения на VІ-тия етаж в сграда 

на бул. „Александър Стамболийски“ №6 гр. Монтана. 

20. 08-01-121/13.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

през имоти общинска собственост  

21. 08-01-122/13.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-123/13.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост с. Смоляновци.  

23. 08-01-108/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.679 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Гламата, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „за производствено – складова дейност“. 

24. 08-01-109/11.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.21.583 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.  

25. 08-01-111/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.3.274 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Тировете, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „за производствено – складова дейност“. 

26. 08-01-112/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39503.13.32 по 

кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана, местност Ливадски дол.  

27. 08-01-113/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатори 39503.121.81, 

39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от ПИ с идентификатор 39503.121.297 по 

кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, община Монтана, област Монтана  

28. 08-01-114/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

Монтана (ОУП) за територия с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463 по 

кадастралната карта (КК) на с. Николово, общ. Монтана, местност Стрелката. 

29. 08-01-115/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

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

на техническата инфраструктура – пътна връзка  за поземлен имот/ПИ/ с проектен 

идентификатор  48489.4.598 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана. 



30. 08-01-116/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

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

поземлен имот с идентификатор 03736.425.52 по кадастралната карта на с. Долно Белотинци, 

общ. Монтана. 

31. 08-01-117/12.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на община 

Монтана (ОУП) и подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 03736.938.38 по кадастралната карта (КК) на с. Долно Белотинци, общ. 

Монтана, местност Край Огоста“. 

32. 08-01-120/13.04.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39503.13.24 по кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, 

общ. Монтана, местност Ливадски дол, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се 

определи конкретно предназначение „за обществено обслужване и открит паркинг“. 

33. Питания 
 

1.08-01-94/18.03.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

годишен план за 

развитие на социалните 

услуги в Община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 672 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 1 и т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

изпълнение на чл. 59 ал. 1, чл. 60 и чл. 61 от Наредба за планирането 

на социалните услуги приета с ПМС № 133 от 06.04.2021 г. и на 

основание чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Годишният план за развитие на социалните услуги в 

Община Монтана  

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

2. 08-01-99/23.03.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

оптимизиране на 

училищната мрежа в 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 673 

На основание чл. 312, ал. 6 на  Закона за предучилищното и 

училищното образование и във връзка с чл. 310, ал.1, т.2 и чл. 312, 

ал.1 на  Закона за предучилищното и училищното образование 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да започне 

производство по издаване на заповед за закриване на Основно училище 

“Христо Ботев” – с. Д-р Йосифово, община Монтана, считано от  

учебната 2022/2023 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

решението по т.1. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-124/15.03.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на доклад за 

осъществените 

читалищни  дейности за  

2021г.  
 

Решение 

№ 674 

На основание чл. 26 а, ал. 5 от Закона за народните читалища  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема докладите за осъществените читалищни дейности на 

читалищата в Община Монтана през 2021 година: 

 “Пробуда - 1929” - с. Безденица, ”Кирил и Методи - 1928” - с. Г. 

Белотинци, “Просвета - 1921” - с. Благово, “Йордан Цеков - 1929” -  с. 

Винище, “Наука - 1929” - с. Вирове, ”Асен Йосифов - 1926” - с. 

Габровница, “Просвета - 1927” - с. Г. Вереница, “Еленко Ценков - 1896” 



- с. Г. Церовене, “Народна просвета - 1926” - с. Д-р Йосифово, “Селска 

пробуда - 1927” - с. Д. Белотинци, ”Христо Ботев - 1928” - с. Д. 

Вереница, “Развитие - 1936” - с. Д. Рикса, “Просвета - 1932” - с. 

Клисурица, “Пробуда - 1878” - с. Крапчене, “Пробуда -1926” - с. Липен, 

“Народен будител - 1927” - с. Николово, “Просвета - 1928” – с. 

Славотин, “Народна просвета -1908” - с. Смоляновци, “Събуждане - 

1922”  - с. Стубел, “Изгрев - 1927” - с. Студено буче, “Хр. Ботев - 1929” - 

с. Сумер, “Звезда - 2007” - гр. Монтана, “Разум - 1883” - гр. Монтана, 

“Кутловица - 2011” - гр. Монтана. 

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

4. 08-01-118/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

бюджетна прогноза за 

периода 2023 - 2025 г. 

на постъпленията от 

местни приходи и на 

разходите за местни 

дейности. 
 

Решение 

№ 675 

На основание РМС № 38 от 27.01.2022 г., БЮ - 1 на Министерство на 

финансите от 18.03.2022 г., чл.67, ал.6 от Закона за публичните 

финанси, чл. 28, ал.2 от Наредбата за уславията и реда за съставяне 

на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Монтана и чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Монтана.  

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

5. 08-01-119/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки към I-во 

тримесечие на 2022 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

№ 676 

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява Отчета за изразходваните средства за командировки 

в страната на Председателя на Общински съвет Монтана и Кмета на 

Община Монтана към I-то тримесечие на 2022 год. 

 

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

6. 08-01-53/25.02.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна на Правилник 

за дейността на 

общинските 

предприятия. 
 

Решение 

№ 677 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Правилника за дейността на общинските предприятия 

по следния начин: 

1. Отменя текста на чл.6 ал.1 „Общинските предприятия 

осъществяват дейността си на извънбюджетна сметка” и го заменя с 

текста „Директорът на общинското предприятие е второстепенен 

разпоредител с бюджет”. 

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

7. 08-01-55/02.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна на Наредба за 

ветеринарно-санитарни 

и зоохигиени 

Решение 

№ 678 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Наредбата за ветеринарно-санитарни и зоохигиени 

изисквания при отглеждане на животни и птици на територията на 



изисквания при 

отглеждане на животни 

и птици на територията 

на Община Монтана 
 

Община Монтана по следния начин: 

1. Отменя текста на чл.2. „Кметът на община Монтана и кметове 

на населените места в общината” и го заменя с текста „Кметовете и 

кметските наместници са длъжни да”. 

2. Отменя текста на чл.2. т.4 „Организират събирането на 

умрелите безстопанствени животни” и го заменя с текста „Oрганизират 

и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите 

безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

1069/2009”. 

3. Отменя текста на чл.2. т.7 „Определят маршрута на движение 

на животните от сборни стада по улиците на населените места” и го 

заменя с текста „Oпределят маршрута на движение на животните от 

животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените 

места”. 

4. Отменя текста на чл.17. „Контрол по изпълнение изискванията 

на тази наредба се осъществява от упълномощени от Кмета на общината 

и кметове на населени места длъжностни лица. При установяване на 

нарушения, същите съставят актове за установяване на 

административни нарушения.” и го заменя с текста „Кметовете и 

кметските наместници са длъжни да осъществяват контрол за спазване 

на наредбата. При установяване на нарушения, същите съставят актове 

за установяване на административни нарушения.”. 

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

8. 08-01-56/02.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна на Правилник 

за финансово 

подпомагане на 

процедури и дейности 

по асистирана 

репродукция на двойки 

с репродуктивни 

проблеми на 

територията на Община 

Монтана. 

Решение 

№ 679 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Правилника за финансово подпомагане на процедури и 

дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Монтана по следния начин: 

1. Чл.4, ал.1, т.1 да стане „Да са български граждани, с 

постоянен и настоящ адрес в Община Монтана към момента 

на подаване на заявлението, като поне единият от 

съпрузите/съжителстващите в кандидатстващото 

семейство/двойка да е с регистриран постоянен и настоящ 

адрес на територията на Община Монтана през последните 

три години”. 

2. Отменя текста на чл.4 ал.1 т.3. 

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

9. 08-01-57/07.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна на Наредба за 

реда и условията за 

отпускане на финансова 

помощ за новородено 

дете в община Монтана. 

Решение 

№ 680 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Наредбата за реда и условията за отпускане на 

финансова помощ за новородено дете в Община Монтана по следния 

начин: 

І. Отменя текста на чл.3, ал.1, т.7.  

ІІ. Чл.4 да стане „Размерът на еднократната финансова помощ за 

всяко новородено дете, чиито родители отговарят на условията по чл. 3 

от настоящата наредба, се определя, както следва:   

1. За първо раждане - 300 лв. (триста) лв.   

2. За второ раждане - 500 лв. (петстотин) лв.   

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

10. 08-01-91/18.03.2022 Решение 



год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

правилник за 

осигуряване на 

безопасност и 

ограничаване на 

достъпа в районите на 

училищата, детските 

градини и 

обслужващите звена в 

Община Монтана. 

№ 681 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Отменя Правилника за осигуряване на безопасност и 

ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена в Община Монтана. 

 

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

11. 08-01-92/18.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

Наредба за условията и 

реда за изграждане на 

благоустройствените 

мрежи и съоръжения в 

съответствие с 

изискванията на чл.181 

ал.1 от ППЗТСУ. 

Решение 

№ 682 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Отменя Наредбата за условията и реда за изграждане на 

благоустройствените мрежи и съоръжения в съответствие с 

изискванията на чл.181 ал.1 от ППЗТСУ. 

 

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

12. 08-01-93/18.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

Наредба за управление 

на отпадъците на 

територията на Община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 683 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Монтана по следния начин: 

Отменя текста на чл.4 ал. 3 и го заменя със следния текст:  

„Кметът на общината отговаря за: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или 

съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови 

отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на съответната община; 

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на 

общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 



разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени 

отпадъци; 

8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъци на общото събрание на регионалните 

сдружения по чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъци и 

съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 

подготовка за повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови 

отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови 

биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системата за разделно събиране на 

отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 

разграждане; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 

население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 

при необходимост в други населени места; 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в 

съответствие с чл. 12 от Закона за управление на отпадъци; 

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 

14 и 15, както и информация относно мерките за предотвратяване 

образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното 

изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на съответната 

община, както и по друг подходящ начин; 

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на 

отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на 

съответната община; 

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и 

организиране на почистването им.” 

 

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

13. 08-01-95/21.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна на Наредба за 

придобиване, 

притежаване и 

отглеждане на животни- 

домашни любимци 

/кучета и котки/ на 

територията на община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 684 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 

животни - домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община 

Монтана по следния начин: 

1. Отменя текстовете на Раздел IX “Санкции и глоби”; 

2. Отменя текста на чл. 25 ал.2, който гласи: „За констатирани 

нарушения по чл.14, т.1 от настоящата наредба на нарушителите се 

налага глоба с фиш до 50-100 лв., а при повторно нарушение в рамките 

на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се 

издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 400 

лв.;” и да го заменя със следния текст: 

чл.25 ал.2 т.1 Собствениците на домашни любимци са длъжни да 

вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като 

почистват мястото след дефекация. Който не изпълни това задължение 

се наказва с глоба в размер 100 лв. 

Чл.25 ал.2 т.2 Собствениците на домашни любимци са длъжни да 



вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други 

животни. Който не изпълни това задължение се наказва с глоба в размер 

100 лв. 

Чл.25 ал.2 т.3 Собствениците на кучета са длъжни при 

извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския 

паспорт и да го представят за проверка на общинските и 

ветеринарномедицинските органи. Който не изпълни това задължение  

се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.  

Чл.25 ал2. т.4 Забранява се извеждането на кучета без повод, а на 

агресивни кучета - и без намордник. Който наруши тази забрана се 

наказва с глоба в размер 100 лв. 

Чл.25 ал2. т.5 Забранява разхождането на кучета на детски 

площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци. 

Който наруши тази забрана се наказва с глоба в размер 100 лв. 

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

14. 08-01-103/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имоти 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 685 

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 изграждане на външно кабелно 

електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда“ до поземлен 

имот с идентификатор 48489.12.509 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, през поземлени имоти публична 

общинска собственост както следва: 

Идентификатор НТП Дължина /м./ 
Сервитут  

/кв. м./ 

48489.12.283 
Ниско застрояване  

/до 10 м./ 
6.00 14.00 

48489.12.316 
За второстепенна 

улица 
27.83 58.00 

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 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

15. 08-01-104/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имоти 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 686 

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 изграждане на външно кабелно 

електрозахранване на „Жилищна сграда“ до поземлен имот с 

идентификатор 48489.14.87 по кадастралната карта и кадастралните 



регистри на гр. Монтана, през поземлени имоти публична общинска 

собственост както следва: 

Идентификатор НТП 
Дължина 

/м./ 
Сервитут 

/кв. м./ 

48489.14.86 За второстепенна улица 22.28 45.00 

48489.14.94 Комплексно застрояване 6.87 16.00 

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 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

16. 08-01-105/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 687 

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 

48489.220.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

763.00 /седемстотин шестдесет и три/ кв. м., IV категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6612/2022 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

430.00 /три хиляди четиристотин и тридесет/ лева. 

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” 

17. 08-01-106/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 688 

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 

48489.40.680 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. 

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

площ от 2 599.00 /две хиляди петстотин деветдесет и девет/ кв. м., III 

категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №6611/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 13 

255.00 /тринадесет хиляди двеста петдесет и пет/ лева. 

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” 

18. 08-01-107/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

безвъзмездно 

предоставяне на имоти-

публична държавна 

собственост за 

управление на община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 689 

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

и местната администрация; чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост; чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.6, 

ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие след Решение на Министерски съвет да бъдат 

предоставени помещения на Община Монтана за безвъзмездно 

управление с обща площ 333.57 кв.м., които са част от имот публична 

държавна собственост с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната 

карта на гр.Монтана, представляващи:  

- Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

48489.8.31.7.6 по кадастралната карта на гр.Монтана със застроена площ 

127.90 кв.м., състоящ се от шест броя стаи: № 301, № 302, № 302А, № 

302Б, № 303 и № 303А на третия етаж от високото осеметажно тяло на 

административна сграда с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната 

карта на гр.Монтана с предназначение за делова и административна 

дейност, актуван с АДС №3442/2011 г. 

- Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

48489.8.31.7.7 по кадастралната карта на гр.Монтана със застроена площ 

83.50 кв.м., състоящ се от четири броя стаи: № 403, № 404, № 405 и № 

406 на четвъртия етаж от високото осеметажно тяло на административна 

сграда с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на 

гр.Монтана с предназначение за делова и административна дейност, 

актуван с АДС №3443/2011 г. 

- Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

48489.8.31.7.8 по кадастралната карта на гр.Монтана със застроена площ 

205.59 кв.м., състоящ се от девет броя стаи: № 501,  № 502, № 503, № 

504, № 505, № 506, № 507, №508 и № 509 на петия етаж от високото 

осеметажно тяло на административна сграда с идентификатор 

48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр.Монтана с предназначение за 

делова и административна дейност, актуван с АДС №3444/2011 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да извърши 

всички необходими действия по законосъобразното провеждане на 

процедурата по приемане за управление на описаните в точка 1 имоти, 

в т. ч. да подаде искане за предоставяне на имота и на основание чл. 6, 

ал. 2 от ППЗДС след Решение на Министерски съвет да сключи 

договор с Областния управител на област – Монтана, в който да се 

уредят правата и задълженията на страните. 

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” 

19. 08-01-110/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване 

безвъзмездно право на 

ползване върху част от 

недвижим имот - частна 

общинска собственост, 

Решение 

№ 690 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от 

Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

І. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ  6 (шест) 



представляващ 6(шест) 

броя помещения на VІ-

тия етаж в сграда на 

бул. „Александър 

Стамболийски“ №6 гр. 

Монтана. 
 

броя помещения на VІ-ти етаж от сградата с идентификатор 

48489.8.91.1.6 по кадастралната карта на гр. Монтана, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 48489.8.91 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, адрес гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ №6,  

за срок  5 (пет) години, за клубна дейност на следните организации:  

1. Основна общинска организация на Съюза на инвалидите в 

България гр. Монтана – стая № 604. 

2. Сдружение „Диабет“ гр. Монтана – стая № 605. 

3. Съюз на глухите – Териториално органицазия гр.Монтана – 

стая № 606. 

4. Съюз на слепите в България – Регионална съюзна организация 

гр. Монтана – стая № 610 и № 611. 

5. Агенция за хора с увреждания – София стая № 609. 

ІІ. 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” 

20. 08-01-121/13.04.2022 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване и 

сервитут на 

електропроводно 

отклонениe през имоти 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 691 

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 продължение на външно кабелно ел. 

захранване НН от съществуващо трасе в поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.603 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана до границата на поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.602 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, през поземлен имот публична общинска 

собственост както следва: 

Идентификатор НТП 
Дължина 

/м./ 
Сервитут /кв. 

м./ 

48489.26.603 
За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 
74.60 156.60 

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 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

21. 08-01-122/13.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 692 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажба поземлен имот с идентификатор 



48489.15.611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с площ 301.00 /триста и един/ кв. м., начин на трайно ползване: 

„ниско жилищно строителство /до 10 м./“, който по действащия 

регулационен план на гр. Монтана, представлява урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ IV, кв. 46, отреден „за жилищно строителство и обществено 

обслужване“, с административен адрес: гр. Монтана, ул. „Тинтява“ № 4, 

актуван с АОС №1227/2008 год., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 6 130.00 /шест хиляди 

сто и тридесет/ лева  без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

22. 08-01-123/13.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост с. 

Смоляновци.  
 

Решение 

№ 693 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажба незастроен урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ I, кв. 37 по кадастралния и регулационен план на с. Смоляновци, 

община Монтана  одобрен със заповед №62 от 15.01.1987 г. с площ 

896.00 /осемстотин деветдесет и шест/ кв. м., отреден „за жилищно 

строителство”, актуван с АОС №156/12.05.1999 г., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 3 780.00 /три хиляди 

седемстотин и осемдесет/ лева без ДДС, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

23. 08-01-108/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.2.679 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Гламата, да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

производствено – 

Решение 

№ 694 

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 „КРОС” ООД, представлявано от управителя 

Любен *** Мартинов, ЕИК 821168557 със седалище и адрес на 

управление гр. Монтана, ул. „Хаджи Димитър“ №1, вх.А, ап.8,  да 

възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.679 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Гламата, с който в 

имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „за производствено – складова дейност“, с 

показатели за застрояване на устройствена зона Пп-с: П застр.-40-60%; 

Кинт-1,0; Позел.-20%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.679 по КК на гр. Монтана, местност Гламата, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 



складова дейност“. 
 

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 не подлежи на 

оспорване. 

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

24. 08-01-109/11.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобряване на частично 

изменение (ЧИ) на 

общия устройствен 

план на общината 

(ОУПО) с териториален 

обхват поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.21.583 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта.  
 

Решение 

№ 695 

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

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

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява частично изменение на общия устройствен план на 

община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 

48489.21.494 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се променя 

устройствената зона от Ов - вилно застрояване в Оо - обществено 

обслужване, съгласно чертежа. 

Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, 

съгласно чл. 124б, ал.2, което се поставя на определените за това места в 

сградата на общината, района или кметството, както и на други 

подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се 

публикуват на интернет страницата на общината. 

Съгласно чл. 124б, ал.4 решението не подлежи на оспорване. 

Съгласно чл.127, ал.6 от ЗУТ решението се обнародва в 

„Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по 

устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план 

се публикува в интернет страницата на общината в 7-дневен срок от 

одобряването му. 

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

25. 08-01-111/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.3.274 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Тировете, да 

се предвиди ниско 

свободно застрояване и 

Решение 

№ 696 

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.59 и  чл. 125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Петър *** Тодоров, с адрес гр. Монтана, ж.к. 

„Пъстрина“ бл.33, вх. К, ет.4, ап.12,  да възложи изработване на проект 

за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 48489.3.274 по кадастралната карта (КК) на 

гр. Монтана, местност Тировете, с който в имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за 

производствено – складова дейност“, с показатели за застрояване на 

устройствена зона Пп: П застр.-40-70%; Кинт-1,0-2.0; Позел.-20-40%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 



да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

производствено – 

складова дейност“. 
 

116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 48489.3.274 по КК на гр. 

Монтана, местност Тировете, при спазване на изискванията на Закона за 

устройство на територията и свързаните с него нормативни актове и с 

обем и съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

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 не подлежи на 

оспорване. 

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

26. 08-01-112/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобряване на частично 

изменение (ЧИ) на 

общия устройствен 

план на общината 

(ОУПО) с териториален 

обхват поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

39503.13.32 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Крапчене, 

общ. Монтана, местност 

Ливадски дол.  
 

Решение 

№ 697 

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

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

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява частично изменение на общия устройствен план на 

община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 

39503.13.32 по кадастралната карта на с. Крапчене, общ. Монтана, 

местност Ливадски дол, с който се променя устройствената зона от 

земеделска земя във Ов – вилна зона, с показатели за застрояване на 

устройствена зона Ов: П застр.-40%; Кинт-0,8; Кк-7м; Позел.-50%.  

Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, 

съгласно чл. 124б, ал.2, което се поставя на определените за това места в 

сградата на общината, района или кметството, както и на други 

подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се 

публикуват на интернет страницата на общината. 

Съгласно чл. 124б, ал.4 решението не подлежи на оспорване. 

Съгласно чл.127, ал.6 от ЗУТ решението се обнародва в 

„Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по 

устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план 

се публикува в интернет страницата на общината в 7-дневен срок от 

одобряването му. 

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

27. 08-01-113/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобряване на частично 

изменение (ЧИ) на 

общия устройствен 

план на общината 

(ОУПО) с териториален 

обхват поземлен имот 

(ПИ) с идентификатори 

39503.121.81, 

39503.121.85, 

39503.121.86, 

39503.121.358 и част от 

ПИ с идентификатор 

Решение 

№ 698 

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

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

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява проект за частично изменение на общия устройствен 

план на община Монтана с териториален обхват поземлени имоти с 

идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 

39503.121.358 и част от поземлен имот с идентификатор 39503.121.297 

по кадастралната карта на с. Крапчене, община Монтана, област 

Монтана, с който се променя устройствената зона от „Ливади, пасища и 

мери“ в „Депо за строителни отпадъци“, съгласно чертежа.  

Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, 



39503.121.297 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Крапчене, 

община Монтана, 

област Монтана  
 

съгласно чл. 124б, ал. 2, което се поставя на определените за това места 

в сградата на общината, района или кметството, както и на други 

подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се 

публикуват на интернет страницата на общината. 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 решението не подлежи на оспорване. 

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението се обнародва в 

„Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по 

устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план 

се публикува в интернет страницата на общината в 7-дневен срок от 

одобряването му. 

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

28. 08-01-114/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община Монтана 

(ОУП) за територия с 

обхват поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

51665.90.463 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Николово, 

общ. Монтана, местност 

Стрелката. 
 

Решение 

№ 699 

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

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

124, 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: 

Разрешава на „Балканска застрахователно брокерска къща” 

ЕООД, ЕИК 131034286, със седалище и адрес на управление гр. София, 

р-н Студентски, бул.“Симеоновско шосе“ №9, магазин №8, 

представлявано от управителя Христо Иванов Балканов да възложи: 

1. Да възложи изработването на проект за частично изменение на 

Общ устройствен план на Община Монтана в обхват поземлен имот  с 

идентификатор 51665.90.463 по кадастралата карта  на с. Николово, 

общ. Монтана, местност Стрелката за промяна на устройствената зона 

от територия с общо предназначение за стопански гори и земи в чисто 

производствена зона с показатели за застрояване на устройствена зона 

Пч: П застр.-50-80%; Кинт-1,0-2,5; Позел.-20-40%. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 51665.90.463 по КК на с. 

Николово, общ. Монтана, при спазване на изискванията на Закона за 

устройство на територията и свързаните с него нормативни актове и с 

обем и съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

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 не подлежи на 

оспорване. 

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

29. 08-01-115/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

Решение 

№ 700 

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

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

124, 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: 



за Подробен 

устройствен план - 

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за елементи на 

техническата 

инфраструктура – пътна 

връзка  за поземлен 

имот/ПИ/ с проектен 

идентификатор  

48489.4.598 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана. 
 

1. Разрешава на Дирекция „Общинска собственост”, Валери *** 

Илиев и „НИКИ 1000” ЕООД, ЕИК 2004337971, със седалище и адрес на 

управление гр. Монтана, ж.к. „Младост” бл. 29, вх.Д, ап. 9, 

представлявано от управителя Николай *** Богданов  да възложат 

изготвяне на проект за подробен устройствен план -  парцеларен план за 

елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на км. 0+831 

дясно на път „Пътна връзка Видин-Монтнана” към пътен възел на км. 

113+961 на новоизграден участък на път І-1/Е 79/ обходен при община 

Монтана път на гр. Монтана, като части от ПИ с идентификатори  

48489.4.345, 48489.4.442, 48489.4.568, 48489.4.396 и 48489.4.571 по КК 

на гр. Монтана се обединят в ПИ с проектен идентификатор 48489.4.598 

по КК на гр. Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

   Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатори 48489.4.345, 48489.4.442, 

48489.4.568, 48489.4.396 и 48489.4.571  по кадастралната карта на гр. 

Монтана, при спазване на изискванията на Закона за устройство на 

територията и свързаните с него нормативни актове и с обем и 

съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001г. 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

30. 08-01-116/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

03736.425.52 по 

кадастралната карта на 

с. Долно Белотинци, 

общ. Монтана. 
 

Решение 

№ 701 

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

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

124, 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 „Екоагрострой” АД, ЕИК 111017906, със 

седалище и адрес на управление общ. Бойчиновци, с. Ерден, п.к.3431, 

представлявано от управителя Румен *** Петров да възложи изготвяне 

на проект за подробен устройствен план- план за застрояване  за 

поземлен имот  с идентификатор 03736.425.52 по КК на с. Долно 

Белотинци, общ. Монтана с конкретно предназначение  „За 

производствени и складови дейности”, като  се предвиди ново свободно 

застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, при 

спазване на сервитута на ел. провод ВЕ 20 кV, минаващ през имота. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 03736.425.52 по КК на с. 

Долно Белотинци, общ. Монтана, при спазване на изискванията на 

Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни 

актове, и с обем и съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове. 

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 не подлежи на 

оспорване. 

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

31. 08-01-117/12.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

община Монтана (ОУП) 

и подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

03736.938.38 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Долно 

Белотинци, общ. 

Монтана, местност 

Край Огоста“. 

Решение 

№ 702 

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

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

134, ал. 3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на 

територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Разрешава на „Екоагрострой” АД, ЕИК 111017906, със седалище 

и адрес на управление общ. Бойчиновци, с. Ерден, п.к.3431, 

представлявано от управителя Румен *** Петров да възложи: 

1. Изработване на проект за частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Монтана в обхват поземлен имот  с 

идентификатор 03736.938.38 по кадастралата карта  на с. Долно 

Белотинци, общ. Монтана, местност Край Огоста за промяна на 

устройствената зона от територия с общо предназначение за кариери, 

насипи в чисто производствена зона Пч. 

2. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 03736.938.38 по 

кадастралната карта на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, местност 

Край Огоста, с който имота да се раздели на два нови поземлени имота, 

за новообразуваните имоти да се предвиди свободно средно застрояване 

и да се определи за единия конкретно предназначение „за 

производствени и складови дейности“, а за другия – „За ел. подстанция”, 

с показатели за застрояване за чисто производствена зона/Пч/: Пл. 

застр. 50-80%; Кинт 1,0-2,5; Позел. 20-40%. 

3. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 03736.938.38 по КК на с. 

Долно Белотинци, общ. Монтана, при спазване на изискванията на 

Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни 

актове и с обем и съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове. 

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 не подлежи на 

оспорване. 

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

32. 08-01-120/13.04.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 703 

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

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



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 

39503.13.24 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Крапчене, 

общ. Монтана, местност 

Ливадски дол, да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

обществено обслужване 

и открит паркинг“. 
 

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

чл.59 и  чл. 125 от Закона за устройство на територията  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Ирина *** Терзийска, с адрес гр. Монтана, ул. 

„Стара планина“ №12А,  да възложи изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 39503.13.24 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана, 

местност Ливадски дол, с който в имота да се предвиди ниско свободно 

застрояване и да се определи конкретно предназначение „за обществено 

обслужване и открит паркинг“, при условие да бъде спазен действащия 

Общ устройствен план на община Монтана, както писмо 

изх.№1204540599/15.03.2022г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ и 

писмо изх.№2220 от 09.07.2021г. на РИОСВ – Монтана. 

2. Одобрява приложенoтo задание, при условие да бъде спазен 

действащия Общ устройствен план на община Монтана, както писмо 

изх.№1204540599/15.03.2022г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ и 

писмо изх.№2220 от 09.07.2021г. на РИОСВ – Монтана. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 39503.13.24 по КК на с. 

Крапчене, общ. Монтана, местност Ливадски дол, при спазване на 

изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с 

него нормативни актове и с обем и съдържание, съгласно Наредба 

№8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

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 и да се публикува в Единния публичен регистър по устройство на 

територията по чл. 5а. 

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

оспорване. 

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

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   
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