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

Протокол 

№ 5 
Днес 27.02.2020  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана  

г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана  

г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана 

г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана 

г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана 

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

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

г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана 

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

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

съвет Монтана, д-р Христо Кастрев – Заместник председател на ОбС Монтана и г-жа Иванка Делева – 

Заместник председател на Общински съвет Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-25/20.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна в Статута на Национална изложба биенале „Тенец”  

2. 08-01-34/07.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Монтана.  

3. 08-01-35/07.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно Предложение за избор и състав на Местната комисия по чл.8 от 

ЗУПГМЖСВ. 

4. 08-01-37/11.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. 

5. 08-01-50/20.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно определяне на кандидати за съдебни заседатели на Окръжен съд – 

Монтана. 

6. 08-01-31/27.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана, приета с Решение 

№426/05.03.2003 г. 

7. 08-01-38/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 

48489.32.412 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Под червенеца, за промяна 

предназначението на земеделска земя  в „за автокъща”. 

8. 08-01-46/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

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

48489.30.3 по кадастралната карта (КК) на                   гр. Монтана, местност Герана за промяна на 

предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, автокъща, автосервиз и 

трафопост” и да се предвиди ниско застрояване. 

9. 08-01-47/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

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

48489.30.355 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана за промяна на 
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предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, автокъща и автосервиз” и да се 

предвиди ниско застрояване. 

10. 08-01-48/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) и Подробен устройствен 

план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.659 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана за промяна на начина на трайно ползване от „Рибарник” в 

„Предприятие за преработка на риба и рибни продукти“ и да се предвиди ниско свободно 

застрояване. 

11. 08-01-36/10.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на управителя на „Регионално 

депо за отпадъци – Монтана” ЕООД, гр. Монтана. 

12. 08-01-45/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно прехвърляне собствеността в полза на Община Монтана на съществуващите елементи на 

техническата инфраструктура, захранващи имотите на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана. 

13. 08-01-39/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план 

за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ІІ, кв. 339 и част от от улично пространство с ОТ 1338 – ОТ 1339, по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

14. 08-01-40/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана,                        ул. „Тинтява” 

№6. 

15. 08-01-41/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

Белотинци, община Монтана 

16. 08-01-42/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател 

17. 08-01-43/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна границата между урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ и УПИ ІV в кв. 121 по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

18. 08-01-44/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно определяне на пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община 

Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2020/2021 година и приемане на годишен план за паша. 

19. Питания 

 
1. 08-01-25/20.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна в Статута на 

Национална изложба 

биенале „Тенец”  

 

Решение 

№ 105 

На основание чл. 17, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Отменя Правилника на Национална изложба биенале „Тенец”, 

приет с Решение № 890 от 22.04.2014 г.  

2. Приема Правилник на Национална изложба биенале „Тенец”. 
 Забележка: Решението се прие с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-34/07.02.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

промяна на Наредбата 

за определяне размера 

на местните данъци на 

територията на Община 

Решение 

№ 106 

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

местна администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Променя Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Монтана, както следва: 

1. Отменя текста на чл. 41 ал.1 и го заменя с текста: „За леките и 
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Монтана.  

 
товарните автомобили с технически допустима максимална маса 

не повече от 3,5 т се прилагат минималните размери на данъците 

и коригиращите коефициенти, определени в чл.55 ал.1 от Закона 

за местните данъци и такси.”; 

2. В чл. 41 ал.2 след думата текста „леки автомобили” се заменя с 

текста: „леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т”; 

3. Отменя текста на чл. 41 ал.6 и го заменя с текста: „Данъкът за 

товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 

3,5 т, но не повече от 12 т, в размер от 10лв. за всеки започнати 

750 кг товароносимост.”; 

4. В чл.41 ал.8 отпада текста: „специализирани ремаркета за превоз 

на тежки или извънгабаритни товари”; 

5. В чл.41 ал.9 отпада текста: „специализирани ремаркета за превоз 

на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 

тона”; 

6. Отменя текста на чл. 52 ал.1 т.4 и го заменя с текста: „Лицата, 

които използват работно място за обучение на чираци по смисъла 

на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от 

посочените в т. 10 на приложение № 4 от Закона за местните 

данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен 

данък за съответното работно място; намалението се ползва, при 

условие, че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от 

удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено 

от съответната регионална занаятчийска камара.” 

7. Отменя текста на чл. 64 ал.2 и го заменя с текста: „Когато 

действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници бъде прекратено през течение на годината, от 

платения данък се възстановява недължимо внесената част, 

определена по следната формула: 

  ПДТПП x ОМ   

НВДТПП = ______________________ , където 

  БМ   

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на 

пътници за срока, за който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено 

разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на 

пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници.”. 
 Забележка: Решението се прие с  31 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

3. 08-01-35/07.02.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

Предложение за избор и 

състав на Местната 

комисия по чл.8 от 

ЗУПГМЖСВ. 

Решение 

№ 107 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и чл. 38 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Монтана, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Избира Местна комисия по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ от 5 члена в 
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 състав:  

Председател: 1 Румен Върбанов Ценов – представител на ОбС Монтана 

Секретар: 2 Теодора Димитрова Любенова – представител на ОбС Монтана 

Членове: 3 Стефка Георгиева Александрова – представител на ОбС Монтана 

 4 Станимир Владимиров Стоев – представител на ОбС Монтана 

 5 Мария Иванова Петрова – представител на Общинска 

администрация Монтана 
 

 Забележка: Решението се прие с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-37/11.02.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

редовно заседание на 

Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана. 

 

Решение 

№ 108 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.198в, ал. 6 от Закона 

за водите и във връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и 

Канализация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Упълномощава представителя на Община Монтана в общото 

събрание на Асоциация по ВиК г-н Златко Живков /инж. Иво Иванов/ да 

гласува „ЗА” 

1. Общото събрание приема отчет за дейността на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град Монтана за 2019 г. 

2. Общото събрание приема отчет за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2019 г. 

3. Общото събрание приема Годишен финансов отчет на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2019 г. 

4. Общото събрание приема бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, град Монтана за 2020 г. 

5. Общото събрание одобрява проект на подробна инвестиционна 

програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична 

държавна и/или публична общинска собственост през 2020 г., които са 

договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с 

асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от 

оператора - ВиК ООД, гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-50/20.02.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

определяне на 

кандидати за съдебни 

заседатели на 

Окръжен съд – 

Монтана. 
 

Решение 

№ 109 

На основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт и чл.21, ал.2 

от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Определя 18 /осемнадесет/ кандидати за  съдебни заседатели и ги 

предлага за избиране в Окръжен съд - Монтана за мандат 2020 г. – 2024 

г., както следва:  

 

1.  Анита Цветкова Тодорова 

2.  Бисер Георгиев Тодоров 

3.  Вилма Георгиева Славейкова 

4.  Виолета Йорданова Ерменкова 

5.  Георги Цеков Георгиев 



 5 

6.  Евгени Георгиев Тодоров 

7.  Евгения Михайлова Пилюшка - Лозанова 

8.  Елена Емилова Любенова 

9.  Жанета Филдоскова Младенова 

10.  Ива Константинова Велкова 

11.  Мая Венелинова Димитрова 

12.  Методи Иванов Антов 

13.  Олег Славков Петров 

14.  Пламен Кирилов Средков 

15.  Румяна Луканова Филипова 

16.  Татяна Цветанова Илиева  

17.  Цеца Димова Петкова 

18.  Цеца Иванова Тодорова 
 

 Забележка: Решението се прие с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 08-01-31/27.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана, приета с Решение 

№426/05.03.2003 г. 

Решение 

№ 110 

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

администрация, чл. 8 и чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 75, чл. 76, ал. 3, и чл. 

77 от Административнопроцесуалния кодекс 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Отменя раздел VI „Такси за технически услуги“ на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана. 

2. Създава нов раздел VI „Такси и цени на административно-технически услуги“ със 

следното съдържание: 

чл. 35.(1) За административно-техническите услуги, които се извършват от Общината, и 

обхващат дейностите във връзка с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 

строителство, кадастъра в селищните и извънселищните територии в населените места от 

общината се заплащат такси. 

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината на физически и юридически лица, 

които не са регламентирани със закон, Общинският съвет определя цена. 

Чл. 36. Таксите и цените за административно - технически услуги се заплащат от 

физическите и юридическите лица, ползватели на услугата при предявяване на искането, освен в 

изрично предвидените в наредбата случаи. 

Чл. 37. Освобождават се от такси и цени за административно-технически услуги общински 

предприятия и фирми и Българският червен кръст. 

Чл. 38. (1)Срокът за извършване на административно-техническата услуга, който не е 

установен с нормативен акт, е един месец. 

(2) За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата или цената се удвояват, а за 

експресна до един работен ден се заплащат в троен размер, в предвидените в наредбата случаи. 

(3) При неспазване на сроковете по ал. 1 и ал. 2 размерът на таксата или цената се 

намалява с 1% на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30% от пълният й размер. 
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Чл. 39. Размерът на таксите и цените за административно - технически услуги се определя 

въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне 

на услугата.  

Чл. 40. Такси за предоставяне на административно-технически услуги по кадастрални и 

устройствените планове, инвестиционни проекти и за други изрично предвидени в ЗУТ случаи. 

№ 

по ред 
Наименование на услугата 

Срок 

работни/календарн

и дни 
Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

 

 

Забележка 

 

о
б

и
к

н
о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

1 Издаване на скица от кадастрален 

и регулационен план на един 

поземлен имот/ПИ/. 

5 3 1 20.00 За всеки 

следващ ПИ 

таксата се 

увеличава с 

10.00 лв. 

2 Издаване на скица от ПУП-ПРЗ.  5 3 1 30.00 за 1 кв.дм.  

3 Издаване на скица от 

специализирани планове или 

карти. 

5 3 1 30.00 за 1 кв.дм.  

4 Издаване на скица за част от 

ПУП-ПР. 

5 3 1 20.00 за 1 кв.дм.  

5 Данни в цифров вид на магнитен 

носител към скиците по т. 1, т. 2 и 

т. 4 

5 3 1 50% от таксата 

по т.1, т.2 и т.4 

 

6 Издаване на скица по т. 1, т. 2  и 

т. 4 съдържаща и допълнителни 

кадастрални данни 

5 3 1 таксата по т.1, 

т.2 и т.4, 

увеличена с 50% 

 

7 Списък с координати на точки от 

границите на имот/ите.  

5 3 1 1.00 за всяка 

точка 

Таксата се 

събира при 

предоставяне 

на услугата. 

8 Презаверяване на скица по т. 1, т. 

2, т. 3, т. 4 и т. 6 

5 3 1 5.00  

9 Издаване на виза за проектиране 

по чл. 140 от ЗУТ. 

1 

месец 

- - 50.00 Таксата се 

увеличава с 0.5 

лв. на кв.м. за 

застроена 

площ над 50 

кв.м., но не 

повече от 

300.00 лв. 

10 Издаване на виза за проектиране 

по чл. 140а от ЗУТ  

- - - 50.00 Таксата се 

увеличава с 0.5 

лв. на кв.м. за 

разгънатата 

застроена 

площ над 50 

кв.м., но не 

повече от 

300.00лв. 

11 Заверено копие от съхранявани     Таксата се 
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устройствени планове 

формат А4 

формат А3 

 

5 

5 

 

3 

3 

 

1 

1 

 

15.00 

20.00 

отнася за 1 

заверена 

страница. 

12 Заверено копие от съхранявани 

инвестиционни проекти 

формат А4 

формат А3 

 

 

5 

5 

 

 

3 

3 

 

 

1 

1 

 

 

2.50 

3.00 

Таксата се отнася 

за 1 заверена 

страница. 

13 Нанасяне на промени в 

кадастрален, регулационен или 

специализиран план. 

 

1 

месе

ц 

- - 15.00 Таксата се 

увеличава с 

15.00 лв. за 

всеки засегнат 

поземлен имот. 

14 Вписване на издаден документ за 

собственост в разписния лист, 

придружаващ кадастралния и 

регулационен план. 

5 - - 5.00  

15 Издаване на удостоверение за 

нови номера на УПИ или ПИ 

5 3 1 10.00  

16 Заверено копие за един ПИ от 

разписен лист към кадастрален и 

регулационен план 

5 3 1 4.00 Таксата се 

увеличава за всеки 

ПИ. 

17 Издаване на удостоверение по 

съхраняваните в техническия 

архив на община Монтана 

устройствени планове и 

инвестиционни проекти. 

14 7 3 15.00  

18 Издаване на удостоверение за 

идентичност на поземлен имот 

5 3 1 15.00  

19 Издаване на удостоверение за 

административен адрес 

5 3 1 10.00  

20 Удостоверение за предоставени 

данни за нанасяне в 

специализираната карта по 

Закона за кадастъра и имотния 

регистър 

14 7 3 20.00  

21 Предоставяне на данни за един 

обект в цифров вид от 

кадастрален или устройствен 

план върху магнитен носител 

5 3 1 1.00 Таксата се 

увеличава за 

всеки следващ 

обект. 

Данните 

могат да се 

ползват 

еднократно за 

възложено 

проектиране. 

22. Издаване на удостоверение и 

скица относно имоти, подлежащи 

на възстановяване, находящи се в 

границите на урбанизираните 

територии 

30 - - 45.00  

23. Издаване на удостоверение за 

други обстоятелства и факти по 

устройство на територията 

5 3 1 20.00  

24. За издаване на удостоверение за 

търпимост на строежи по § 16 от 

ЗУТ 

30   0.80 лв. на кв.м. 

РЗП, но не по 

малко от 80.00 

лв. 

 

25 За издаване на удостоверение за 30   30.00  
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Чл. 41. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване 

разрешения за строеж, актове за узаконяване и разрешение за поставяне на преместваеми обекти. 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Срок 

работни/календарни 

дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б

и
к

н
о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

  

1 Съгласуване на идеен 

инвестиционен проект по реда на 

чл. 141, ал. 1 от ЗУТ. 

1 

месец 

  0,05% от 

строителната 

стойност на 

обекта, която 

не може да 

бъде по ниска 

от средната за 

страната за 

съответния вид 

строеж, но не 

 

реално обособени дялове на 

недвижим имот за извършване на 

доброволна делба по чл. 202 от 

ЗУТ. 

26 За издаване на техническо 

предписание на Главния 

архитект за премахване на 

законен строеж от собственика 

му 

30   0.80 лв. на кв.м. 

РЗП, но не по 

малко от 80.00 

лв. 

 

27 За изготвяне на оценка, 

определяне на размера и 

изплащане на обезщетенията в 

изрично предвидени в ЗУТ 

случаи по пазарни цени се 

събира такса в размер 1% от 

размера на обезщетението 

30   1% от размера на 

обезщетението, 

но не по-малко 

от 50.00 лв. 

 

 

28 За издаване разрешение за 

прокарване на временни пътища, 

които осигуряват достъп до 

недвижими имоти по чл. 190 от 

ЗУТ 

30   100.00  

29 За издаване разрешение за 

преминаване през чужди имоти 

за определен срок по чл. 192 от 

ЗУТ 

30   100.00  

30 За издаване разрешение за 

прокарване отклонения от общи 

мрежи и съоръжения през чужди 

поземлени имоти по чл. 193 от 

ЗУТ 

30   100.00  

31 За осигуряване свободен достъп 

в недвижим имот на физически и 

юридически лица за извършване 

дейности по чл. 194 от ЗУТ 

30   100.00  

32 Вписване в регистъра на 

технически паспорт на строеж 

7   5.00  
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по-малко от 

200.00 лв. и не 

повече от 

1 500.00 лв. 

2 Оценка на съответствието на 

технически или работен 

инвестиционния проект по чл. 

142, ал. 4 и ал. 5, във връзка с чл. 

142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ  

1 

месец 

  0,1% от 

строителната 

стойност на 

обекта, която 

не може да 

бъде по ниска 

от средната за 

страната за 

съответния вид 

строеж, но не 

по-малко от 

40.00 лв. за 

всяка част от 

проекта и не 

повече от 

3 000.00 лв. 

 

3 Предварителна оценка на 

съответствието на идеен 

инвестиционен проект по чл. 142, 

ал. 2 от ЗУТ  

1 

месец 

  50% от таксата 

по т.2, а за 

последваща 

оценка на 

технически или 

на работен 

проект таксата 

по т.2 

 

4 Одобряване на техническия или 

работен инвестиционен проект по 

реда на чл. 145, ал. 1 от ЗУТ  

1 

месец 

  0,1% от 

строителната 

стойност на 

обекта, която 

не може да 

бъде по ниска 

от средната за 

страната за 

съответния вид 

строеж, но не 

по-малко от 

150.00 лв. и не 

повече от 

3 000.00 лв. 

 

5 Одобряване на идеен 

инвестиционен проект по чл. 142, 

ал. 2 от ЗУТ  

1 

месец 

  50% от таксата 

по т. 4, а за 

последващо 

одобряване на 

техническия 

или на 

работния 

проект – 

таксата по т.4 

 

6 Одобряване на инвестиционен 

проект като част от комплексен 

проект за инвестиционна 

инициатива по чл. 150 от ЗУТ 

30   Таксата по т. 4 

или по т. 5, 

увеличена с 

30%. 

 

7 Одобряване на инвестиционен 

проект – заснемане на извършен 

строеж по чл. 145, ал. 5 и за 

съгласуване на инвестиционен 

1 

месец 

  Таксата по т.4  
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проект-заснемане за узаконяване 

по § 183, ал.3 и § 184, ал.7 от ПРЗ 

на ЗИД на ЗУТ(ДВ, бр.65 от 

2003г.)  

8 Ново одобряване на 

инвестиционен проект, който е 

загубил правно действие 

съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, 

ал. 3 от ЗУТ  и за одобряване на 

изменения в одобрен 

инвестиционен проект по реда на 

чл.154, ал.5 от ЗУТ  

1 

месец 

  50% от таксата 

по т.4, т. 5 и т. 

6 

 

9 Заверка на екзекутивна 

документация. 

14 

дни 

  30% от таксата 

по т.4 

 

10 Издаване разрешение за строеж 

по реда на чл.148 от ЗУТ  

7 дни   0,05% от 

строителната 

стойност на 

строежа, която 

не може да 

бъде по ниска 

от средната за 

страната за 

съответния вид 

строеж, но не 

по-малко от 

30.00 лв. и не 

повече от 

500.00 лв. 

 

11 Издаване разрешение за строеж 

по одобрен комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ  

7 дни   Таксата по 

т.10, увеличена 

с 30%. 

 

12 Издаване на разрешение за 

строеж за отделен етап (част) от 

строежа  

7 дни   Таксата по т.10 

или т.11, 

определена на 

базата на 

строителната 

стойност на 

съответният 

етап(част), 

която не може 

да бъде по 

ниска от 

средната за 

страната за 

съответния вид 

етап(част). 

 

13 Издаване на разрешение за 

строеж по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ 

без одобряване на инвестиционни 

проекти. 

7 дни   0,05% от 

строителната 

стойност на 

строежа, която 

не може да 

бъде по ниска 

от средната за 

страната за 

съответния вид 

строеж, но не 

по-малко от 

25.00 лв. и не 
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повече от 

400.00 лв. 

14 Презаверяване на разрешение за 

строеж по реда на чл.153, ал. 3 от 

ЗУТ  

7 дни   50% от таксата 

по т.10, т.11, 

т.12 и т.13. 

 

15 Издаване на заповед по чл. 154, 

ал. 5 от ЗУТ към издадено 

разрешение за строеж за 

съществени отклонения от 

одобрения ИП 

7 дни   50% от таксата 

по т.10, т.11, 

т.12 и т.13. 

 

16 Издаване на разрешение за 

поставяне на преместваем обект 

по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ. 

7 дни   0,05% от 

строителната 

стойност на 

преместваемия 

обект, но не 

по-малко от 

40.00 лв. и не 

повече от 

500.00 лв. 

 

Чл. 42. Такси за съгласуване и одобряване на устройствени планове. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Срок 

работни/календарни 

дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и

к
н

о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

  

1 Одобряване на устройствени 

планове в урбанизирани и извън 

урбанизирани територии.  

   0.80 лв. на кв.м 

за имоти, 

предмет на 

плана, с площ 

до 300 кв.м и 

по 0.10 лв. за 

всеки следващ 

кв.м от 

имотите, 

предмет на 

плана, но не 

по-малко от 

200.00 лв. и не 

повече от 

1 500.00 лв.” 

 

2 Одобряване на устройствени 

планове за мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура 

/Парцеларни планове/  

   0.15 лв. на 

лин.м. от 

дължината на 

предвиденото 

трасе, но не по 

малко от 150.00 

лв. и не повече 

от 

1 500.00 лв. 

 

3 Решение /Заповед/ за 

разрешаване изработване на 

проект за изменение на Подробни 

   50% от таксите 

по т. 1 и т. 2. 

Таксата се 

събира при 

предоставяне на 
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устройствени планове по искане 

на физически и юридически лица  

услугата. 

4 Удостоверение с извадка от 

Общия устройствен план на 

община Монтана. 

10 5 1 40.00  

 

Чл. 43 Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, 

ал. 3 от Закона за устройство на територията на строежи от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 

4 от Закона за устройство на територията. 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Срок 

работни/календарни 

дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б

и
к

н
о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

  

1 частни пътища - отворени или 

неотворени за обществено 

ползване, горски и 

селскостопански пътища, 

подпорни стени и съоръжения 

към тях – мостове, водостоци, 

кръстовища и други. 

7 дни   По 150.00 лв. 

на километър 

или на обект, 

но не повече от 

3 000.00 лв.  

 

2 улици от второстепенната улична 

мрежа V и VІ клас и 

съоръженията към тях (мостове, 

водостоци, подпорни стени, 

подземни улични мрежи, 

кръстовища, улични съоръжения 

за осветление, сигнализация, 

безопасност и др.)  

7 дни   По 150.00 лв. 

на километър 

или на обект, 

но не повече от 

3 000.00 лв. 

 

3 жилищни сгради със средно 

застрояване. 

7 дни   500.00  

4 смесени сгради със средно 

застрояване; сгради и 

съоръжения за обществено 

обслужване. 

7 дни   700.00 лв. за 

обект 

 

5 лечебни заведения за 

извънболнична помощ - 

амбулатории за първична 

медицинска помощ, амбулатории 

за специализирана медицинска 

помощ, самостоятелни медико-

диагностични и медико-

технически лаборатории и 

дентални центрове, ветеринарни 

лечебни заведения - клиники 

(лечебници); амбулатории 

(кабинети); лаборатории 

7 дни   400.00 лв. на 

обект 

 

6 сгради за паркинг-гаражи, гаражи 

и открити паркинги, разположени 

в самостоятелни урегулирани 

поземлени имоти, с капацитет от 

50 до 100 паркоместа 

7 дни   500.00 лв. на 

обект 
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включително 

7 общежития, хотели, мотели, 

планински хижи, почивни домове 

и ваканционни бунгала с 

разгъната застроена площ от 1000 

до 5000 кв. м включително или с 

капацитет от 100 до 200 места 

включително за посетители 

7 дни   750.00 лв. за 

обект 

 

8 производствени сгради, 

инсталации, съоръжения, 

прилежаща инфраструктура и 

други с капацитет от 50 до 100 

работни места включително и 

съоръженията и складовете към 

тях) 

7 дни   750.00 лв. на 

обект 

 

9 озеленени площи за обществено 

ползване или със специфично 

предназначение с площ до 1 ха, 

включително мрежите и 

съоръженията на техническата 

инфраструктура за тяхното 

обслужване, както и 

разположените в тях в 

зависимост от предназначението 

им мемориални обекти, 

увеселителни обекти с постоянно 

прикрепени към терена 

увеселителни съоръжения, 

открити обекти за спортни и 

културни дейности 

7 дни   250.00 лв. на 

обект 

 

10 реконструкция и основен ремонт 

на строежите от тази категория 

7 дни   такса по т.1 -9 

в зависимост от 

вида на обекта. 

 

11 недвижими културни ценности с 

категория "местно значение", 

определени по реда на Закона за 

културното наследство 

7 дни   500.00 лв. на 

обект 

 

12 физическа инфраструктура за 

разполагане на електронни 

съобщителни мрежи и 

съоръжения, изграждани в 

урбанизирани територии с високо 

и средно застрояване 

7 дни   150.00 лв. на 

километър или 

обект, но не 

повече от  

3 000.00 лв. 

При определяне 

размера на 

таксата за 

линейните 

строежи на 

техническата 

инфраструктур

а не се допуска 

интерполация. 

13 вътрешни преустройства на 

сградите от първа до четвърта 

категория включително, с които 

се променя предназначението, без 

да се засяга конструкцията и без 

да се променят натоварванията 

7 дни   75% от таксата 

за съответния 

вид обект 

 

14 За сградни отклонения от общи 

мрежи и съоръжения 

7 дни   150.00 лв.  

Чл. 44. Такси за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, 

ал. 3 от ЗУТ на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на 

територията. 
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№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Срок 

работни/календарни 

дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б

и
к

н
о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

  

1 жилищни сгради с ниско 

застрояване 

7 дни   150.00 лв. на 

обект 

 

2 смесени сгради с ниско 

застрояване, вилни сгради, сгради 

и съоръжения за обществено 

обслужване с разгъната застроена 

площ до 1000 кв. м включително 

или с капацитет до 100 места 

включително за посетители 

7 дни   150.00 лв. на 

обект 

 

3 сгради за паркинг-гаражи и 

открити паркинги, разположени в 

самостоятелни урегулирани 

поземлени имоти, с капацитет до 

50 паркоместа включително 

7 дни   300.00 лв. на 

обект 

 

4 площадки за игра, разположени 

на открито 

7 дни   150.00 лв. на 

обект 

 

5 магазини за търговия с оръжия, 

боеприпаси и пиротехнически 

изделия, открити, полузакрити и 

закрити стрелбища и складовете 

(хранилищата), прилежащи към 

тях, както и самостоятелни 

складове и работилници за 

ремонт на оръжие, в които се 

съхраняват огнестрелни оръжия 

от категории А, В, С и D; 

боеприпаси за оръжия за 

служебни и/или граждански цели 

в количество не по-голямо или 

равно на 100 кг, изчислено като 

барутно съдържание; 

пиротехнически изделия в 

количество не по-голямо или 

равно на 20 кг чиста 

пиротехническа смес; барут в 

количество до 20 кг 

7 дни   500.00 лв. на 

обект 

 

6 аптеки, оптики, дрогерии и 

селскостопански и 

ветеринарномедицински аптеки 

7 дни   350.00 лв. на 

обект 

 

7 общежития, хотели, мотели, 

планински хижи, почивни домове 

и ваканционни бунгала с 

разгъната застроена площ до 1000 

кв. м включително или с 

капацитет до 100 места 

включително за посетители 

7 дни   500.00 лв. на 

обект 

 

8 производствени и складови 

сгради, инсталации, съоръжения, 

прилежаща инфраструктура и 

7 дни   300.00 лв. на 

обект 
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други с капацитет до 50 работни 

места включително и 

съоръженията към тях 

9 строежи от допълващото 

застрояване, извън тези от шеста 

категория 

7 дни   100.00 лв. на 

обект 

 

10 реконструкции, преустройства, 

основни ремонти и смяна на 

предназначението на строежите 

от тази категория 

7 дни   Таксата по  

т. 1 – т. 9 в 

зависимост от 

вида на 

обекта 

 

11 физическа инфраструктура за 

разполагане на електронни 

съобщителни мрежи и 

съоръжения, изграждани в 

урбанизирани територии с ниско 

застрояване 

7 дни   такса по 

100.00 лв. на 

километър 

или обект, но 

не повече от 3 

000.00 лв. 

 

При определяне 

размера на 

таксата за 

линейни строежи 

на техническата 

инфраструктура 

не се допуска 

интерполация. 

12 недвижими културни ценности с 

"ансамблово значение" и "за 

сведение", определени по реда на 

Закона за културното наследство 

7 дни   350.00 лв. на 

обект 

 

13 рекултивация на стари, 

нерегламентирани общински 

депа за твърди битови и неопасни 

отпадъци с преустановена 

експлоатация и с доказано 

неналичие на сметищен газ и 

инфилтрат; 

7 дни   - Не се заплаща 

такса за 

общински обект. 

14 За сградни отклонения от общи 

мрежи и съоръжения 

7 дни   100.00 лв.  

 

Чл. 45 Такси и цени за административно-технически услуги. Контрол по строителството. 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Срок 

работни/календарни 

дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б

и
к

н
о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

  

1 Осъществяване на контрол по 

строителството при откриване на 

строителна площадка и 

определяне на строителна линия 

и ниво 

7   50.00 лв. за 

обект в един 

поземлен имот 

Таксата се 

увеличава с 10.00 

лв. за всеки 

засегнат 

поземлен имот. 

2 Проверка за установяване на 

съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и 

за това, че подробния 

устройствен план е приложен по 

отношение на застрояването 

7   25.00 лв. за 

обект в един 

поземлен имот 

Таксата се 

увеличава с 5.00 

лв. за всеки 

засегнат 

поземлен имот. 
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3 Одобряване на план за 

управление на строителните 

отпадъци и/или план за 

безопасност и здраве 

14 

дни 
  20.00 лв. за 

всеки план 

 

4. Констативен протокол за сграда, 

завършена в груб строеж. 

14 

дни 

7 

дни 
 20.00  

Чл. 46. Такси за издаване на разрешително по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, във връзка с чл. 52, 

ал. 1, т. 3 от Закона за водите при: 

(1) Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир и 

микроязовир - публична общинска собственост (по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите) - такса 

250,00 лв., срок 3 месеца (при изпълнени изисквания по чл. 60, липса на основания за отказ и 

липса на възражения). 

(2) Заявление за издаване на разрешително за водовземане от воден обект, включително от 

язовири и микроязовири – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения / по чл. 

44, ал. 1, чл. 60 от Закона за водите/ - такса 250,00 лв., срок 3 месеца  (при изпълнени изисквания 

по чл. 60 от Закона за водите, липса на основания за отказ и липса на възражения). 

(3) Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на води, включително 

от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на 

водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения / по чл. 44, ал. 1 чл. 46, 

ал. 1, т. 1, чл. 60 от Закона за водите и чл. 31 от Наредба за използването на повърхностните води/ 

- такса 250,00 лв., срок 30 дни. 

(4) Заявление за и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане 

и/или ползване на повърхностен воден обект / по чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78 от Закона за водите и чл. 

57, т. 2 от Наредба за използването на повърхностните води/ такса 150,00 лв., срок: 30 дни. 

 Чл. 47. Такси за издаване на Разрешение за специално ползване на общински пътища. 

(1) Такса за съгласуване на проекти и издаване на разрешения: 
№ 

по 

ред 

Вид услуга лева 

1. За издаване на разрешение за изграждане на рекламни 

съоръжения 

100.00 

2. За съгласуване на проекти за временна организация на 

движението при извършване на строителство и ремонт по 

пътищата и улиците 

60.00 

3. За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на 

проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на 

движението по републиканските пътища 

200.00 

4. За изготвяне на становище 40.00 

(2) За разрешение на специално ползване на пътя чрез изграждане 

 
№ 

по 

ред 

Видове крайпътни обекти Брой на 

услугите 

Вид на услугите лева 

1. Преместваем обект 1 кафе-закуски 60.00 

   търговия  

2. Единичен обект 1 бензиностанция 

и/или 

100.00 
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   газостанция 

   автосервиз 

   автомивка 

   охраняем паркинг 

   хранене 

   търговия 

3. Комплекс от два обекта  2 бензиностанция 

и/или 

140.00 

газостанция 

автосервиз 

   автомивка  

охраняем паркинг 

хранене 

търговия 

спане с хранене  

4. Комплекс от три  и повече от 

три обекта 

 бензиностанция 

и/или 

180.00 

газстанция 

автосервиз 

автомивка 

охраняем паркинг 

хранене 

търговия 

спане   

(3) Таксите по ал. 1 и ал. 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване 

след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане. 

(4) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез 

изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за 

тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва: 

№ по 

ред 

Специално ползване чрез  

1. Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в 

обхвата на пътя 

1000.00 лв./км 

2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения  

 в обхвата на пътя:  

2.1 до 5 кв. м  130.00 лв./бр. 

2.2 над 5 кв. м  150.00 лв./бр. 

3. Пресичане на път с прокопаване       200.00 лв. 

4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж        40.00 лв. 

5. Пресичане на път от надземни проводи и съоражения       20.00 лв. 

6. Реконструкция на подземни или надземни проводи и 

съоръжения в обхвата на пътя 

      15.00  лв./км  

(5) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на 

части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, 

състезания и други масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни 

работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на 

пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за 

прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси: 

№ по 

ред 

Специално ползване чрез  

1. Прекъсване или спиране на движението 150.00 лв./час 

2. Отклоняване на движението по временни маршрути,   50.00 лв./ден 



 18 

удължаващи пътя над 5000 м 

3. Ограничения на движението и/или отклоняване по временни 

маршрути, удължаващи пътя до 5000 м 

  25.00 лв./ден 

 

 (6) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и 

пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни 

такси: 

№ по 

ред 

Специално ползване чрез лева 

1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки 1 000.00 

2. Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газостанцията 

1 100.00 

3. Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки включително 1 200.00 

4. Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газстанцията 

1 300.00 

5. Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки 1 400.00 

6. Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на 

бензиностанцията или газостанцията 

1 500.00 

7. Преместваем обект до 10 кв. м търговска площ  40.00 

8. Преместваем обект от 10 кв. м до 20 кв. м включително 75.00 

9. Преместваем обект от 20 кв. м до 40 кв. м включително търговска 

площ 

100.00 

10. Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ 150.00 

11. Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50  кв. м 

включително търговска площ 

150.00 

12. Единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 кв. м до 

200 кв. м включително търговска площ 

300.00 

13. Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв. м 

търговска площ 

450.00 

14. Комплекс от два обекта без бензиностанция газостанция 400.00 

15. Комплекс с три и повече от три обекта без бензиностанция или 

газостанция 

600.00 

16. Обект за автосервизно обслужване 250.00 

(7) Годишните такси по ал. 6 се сумират при съчетаване експлоатацията на 

бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е 

посочена в ал. 2. 

(8) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен 

обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 18, ал. 1 Наредбата за управление 

на общинските пътища в община Монтана приета с Решение №212/18.12.2008 г. изм. и доп. с 

Решение № 571/27.07.2017 г.  независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна 

връзка със или без разделителен остров. 

(9) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на 

пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси: 

№ 

по 

ред 

Площ на рекламното съоръжение (кв. м) лева 

1. до 2 включително  90.00  

2. над 2 до 4 включително 100.00  

3. над 4 до 6 включително  110.00  

4. над 6 до 8 включително  120.00 

5. над 8 до 12 включително 130.00 
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6. над 12 до 20 включително 140.00 

7. над 20  160.00  

 

 (10) Таксите по ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8  и  ал. 9 се изплащат на равни тримесечни 

вноски до 10-то число на текущото тримесечие. 

(11) Таксите по ал. 10 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 

март на съответната година. 

(12) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното 

съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на 

заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за 

времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация. 

 Чл. 48 Определяне на цени на нерегламентирани със закон услуги и права. 

№ 

по 

ред 

Вид услуга или право лева Забележка 

1 Съобщаване на процедури по предоставяне 

на административно-технически услуги 

5.00 Събира се за всяко 

известено заинтересувано 

лице. Заплаща се от 

получателя на услугите при 

предоставянето им. 

2 Съобщаване на процедури по предоставяне 

на административно-технически услуги при 

обнародване в Държавен вестник 

25.00 Заплаща се от получателя 

на услугите при 

предоставянето им. 

3 Ползване на общински контейнер 2 куб.м. 

за събиране на строителни отпадъци 

60.00 Заплаща се за един курс до 

общинско разтоварище 

 

3. чл. 57. се изменя и допълва така: 

    чл.57. Таксата и цената на услуги, свързани с общинската собственост е както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Срок 

работни дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

  

о
б
и

к
н

о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а
 

  

1 Заверка на молба декларация по 

обстоятелствена проверка 
7 3 1 10.00 За извършване 

на бърза услуга 

таксата се 

удвоява, а за 

експресна се 

заплаща в троен 

размер 

2 За административно 

производство за настаняване 

под наем:  

- в общински нежилищен 

имот в регулация 

- в общински нежилищен 

имот извън регулация 

    

 

 

10.00 

 

 

6.00 
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3 За издаване на заверени копия 

от документи  

7 3 1 1.00 лв./ 

страница 

За извършване 

на бърза услуга 

таксата се 

удвоява, а за 

експресна се 

заплаща в троен 

размер 

4. Комплект заявление и 

декларация за картотекиране 

   2.00  

5. Удостоверение 7 3 1 20.00 За извършване 

на бърза услуга 

таксата се 

увеличава с 10.00 

лв., а за 

експресна с 

20.00 лв. 

6 За административно 

производство за настаняване 

под наем в общински жилищен 

имот 

   5.00  

7. За административно 

производство за установяване 

на жилищни нужди и 

картотекиране 

   7.00  

8. За общо ползване на мерите и 

пасищата годишно за брой: 

- дребен рогат добитък; 

- едър рогат добитък 

    

 

1.00 

1.50 

 

9 По административни 

производства за продажби, 

замени и учредяване 

наограничени вещни права 

върху общински имоти 

физическите и юридическите 

лица заплащат такса 

   300.00  

10 Скица за недвижим имот по § 4 

от ПЗР на ЗСПЗЗ  

7 3 1 20.00 За извършване 

на бърза услуга 

таксата се 

увеличава с 10.00 

лв., а за 

експресна с 

20.00 лв. 

11 Скица с координати за 

недвижим имот по § 4 от ПЗР 

на ЗСПЗЗ, за всяка точка  

 

7 3 1 2.00 За извършване 

на бърза услуга 

таксата се 

увеличава с 1.00 

лв., а за 

експресна с 2.00 

лв. 

12 - за нанасяне на промени на 

недвижим имот по § 4 от ПЗР 

на ЗСПЗЗ  

- за делба/обединяване на 

недвижим имот по § 4 от ПЗР 

на ЗСПЗЗ 

 

   20.00 

 

 

20.00 
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4. В чл. 85в. се прави следното изменение числото „3.60“ се заменя с „5.00“. 

5. В чл. 85г. досегашния текст се измененя и допълва като се създават  ал. 1 с т.1 и т.2, ал. 2, 

ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 с т.1 и т.2:  

ал.1. Цените за временно озвучаване на мероприятия са както следва: 

т.1 Озвучаване на мероприятия на закрито: 

 до 1 

час 

до 2 

часа 

до 4 

часа 

до 6 

часа 

до 8 часа Забележка 

Голяма зала – 

вкл. 2 броя 

микрофона 

50.00 

лв. 

80.00 

лв. 

140.00 

лв. 

200.00 

лв. 

260.00 

лв. 

За озвучаване на 

концерти се калкулира 

допълнително броят 

на микрофоните, 

ползване на CD плейър 

и т.н. 

Заседателна 

зала – вкл.1 

брой микрофон 

- 20.00 

лв. 

30.00 

лв. 

40.00 

лв. 

50.00 лв.  

т. 2 Озвучаване на външни мероприятия: 

 до 2 

часа 

до 4 часа Забележка 

Мощност 1000 

W 

180.00 

лв. 

320.00 

лв. 

За озвучаване на външни изяви се калкулира 

допълнително броят на микрофоните, ползване 

на CD плейър и т.н. 

Мощност 2000 

W 

270.00 

лв. 

420.00 

лв. 

За озвучаване на концерти се калкулира 

допълнително броят на микрофоните, ползване 

на CD плейър и т.н. 

Мощност 3000 

W 

370.00 

лв. 

520.00 

лв. 

За озвучаване на концерти се калкулира 

допълнително броят на микрофоните, ползване 

на CD плейър и т.н. 

Мощност 4000 

W 

470.00 

лв. 

620.00 

лв. 

За озвучаване на концерти се калкулира 

допълнително броят на микрофоните, ползване 

на CD плейър и т.н. 

ал. 2. Цените за ползване на презентационна техника са както следва: 

 до 2 

часа 

до 4 часа до 8 

часа 

Забележка: 

Мултимедия 20.00 

лв. 

30.00 лв. 50.00 

лв. 

В цената са включени: 

- 1 бр. смесител до 10 канала; 

- 1 бр. усилвателно стъпало; 

- 4 бр. тонколони; 

- 1 бр. микрофон. 

Лаптоп 30.00 

лв. 

50.00 лв. 70.00 

лв. 

В цената са включени: 

- 1 бр. смесител до 10 канала; 

- 1 бр. усилвателно стъпало; 

- 4 бр.тонколони; 

- 1 бр. микрофон. 

Екран за 

мултимедия 

- - 15.00 

лв. 

В цената са включени: 

- 1 бр. смесител до 10 канала; 

- 1 бр. усилвателно стъпало; 

- 4 бр. тонколони; 

- 1 бр. микрофон. 

Флипчарт - - 10.00 

лв. 

В цената са включени: 

- 1 бр. смесител до 10 канала; 

- 1 бр. усилвателно стъпало; 

- 4 бр. тонколони; 
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- 1 бр. микрофон. 

 

ал. 3. За всеки следващ микрофон, ползване CD плейър (дек) упоменати в ал.1 и ал. 2 се 

заплаща цена както следва: 

- Микрофон – 8.00 лева 

- Безжичен микрофон – 40.00 лева 

- Възпроизвеждане на запис на CD (дек) – 10.00 лева/час 

- Запис на касета – 0,40 лева/минута 

- Запис на CD – 10.00 лева/час 

- Оформяне на звуков фон при концерти – 30.00 лева 

ал. 4. Други цени за: 

- Транспортни разходи за превоз на техника – 2.00 лева/км / При промяна на цените на 

горивата – по договаряне/  

ал. 5. Други условия: 

- Командировъчните разходи на техническия персонал са за сметка на заявителя. 

- Заявките се подават 5 работни дни предварително. 

- Всички озвучавания се предплащат. 

- Заявителят осигурява ел. захранване до мястото на озвучаването. 

-  При спешни заявки се заплаща увеличение: 

- до 24 часа + 30 % 

- в деня на изявата + 80%.  

ал.6. Освобождават се от заплащане: 

1. Всички мероприятия, организирани от община Монтана – в залите на Общински 

младежки дом, както и изяви на открито. 

2. Изяви на организациите на хората с увреждания – когато се провеждат в залите на 

Общински младежки дом. 

6. В чл. 87, ал. 1  се прави следното изменение текстът „5 (пет)“ се заменя с „7 (седем)“ и 

текстът „2 (два)“ се заменя с „3 (три)“. 

7. Възлага изпълнението на Решението на Кмета нa Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  27 гласа “за”0“против” и 5“въздържал се” 

7. 08-01-38/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.32.412 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Под червенеца, за 

промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

автокъща”. 

 

Решение 

№ 111 

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 Елена Иванова Гаврилова да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план  за промяна предназначението и 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.32.412 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Под червенеца, землище 

гр. Монтана, от земеделска земя  в „за автокъща” и се предвиди ново 

ниско свободно застрояване, при спазване сервитута на въздушния 

електропровод 110 кV, минаващ през имота,  ограничителната 

строителна линия и обслужващата зона на РП ІІ-81. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.32.412 по КК на гр. Монтана, местност Под червенеца, 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 
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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 на подлежи на 

оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-46/14.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за  поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.30.3 по 

кадастралната карта 

(КК) на                   гр. 

Монтана, местност 

Герана за промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

обществено 

обслужване, автокъща, 

автосервиз и трафопост” 

и да се предвиди ниско 

застрояване. 

 

Решение 

№ 112 

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

и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона 

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

устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Емил Любомиров Минчев и Владимир 

Красимиров Тасков да възложат изработване на проект за подробен 

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

идентификатор 48489.30.3 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Герана, с който да се промени предназначението на земеделска 

земя в „За обществено обслужване, автокъща, автосервиз и трафопост” и 

да се предвиди ново ниско свободно и свързано застрояване с ПИ с 

идентификатор 48489.30.3.355 по КК на гр. Монтана застрояване 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 и се спази ограничителната 

строителна линия по Закона за пътищата. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с идентификатор 

48489.30.3 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Герана, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

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

съдържанието на устройствените планове 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-47/14.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

Решение 

№ 113 

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: 
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за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за  поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.30.355 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Герана за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

обществено 

обслужване, автокъща и 

автосервиз” и да се 

предвиди ниско 

застрояване. 

1. Разрешава на Надежда Коцова Иванова да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната 

карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана, с който да се промени 

предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, 

автокъща и автосервиз” и да се предвиди ново ниско свободно и 

свързано застрояване с ПИ с идентификатор 48489.30.3.3 по КК на гр. 

Монтана застрояване 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 и се 

спази ограничителната строителна линия по Закона за пътищата. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с идентификатор 

48489.30.355 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Герана, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

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

съдържанието на устройствените планове 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-48/14.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО) и 

Подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

48489.2.659 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана за 

промяна на начина на 

трайно ползване от 

„Рибарник” в 

„Предприятие за 

преработка на риба и 

Решение 

№ 114 

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: 

1. Разрешава на Борислав Симеонов Ангелов и Емил Борисов 

Ценков да възложат частично изменение на Общ устройствен план на 

Община Монтана в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

48489.2.659 по кадастралата карта (КК) на гр. Монтана за промяна на 

устройствената зона от техническа инфраструктура в предимно 

производствена зона. 

2. Разрешава на Борислав Симеонов Ангелов и Емил Борисов 

Ценков да възложат изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по 

кадастралата карта (КК) на гр. Монтана, с който да се промени начина на 

трайно ползване от „Рибарник” в „Предприятие за преработка на риба и 

рибни продукти“ и да се предвиди ниско свободно застрояване 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 приложеното задание. 
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рибни продукти“ и да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване. 

 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.2.659 по кадастралата карта (КК) на гр. Монтана, в съответствие с 

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

съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-36/10.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

удължаване срока на 

договора за възлагане на 

управление на 

управителя на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД, гр. Монтана. 

 

Решение 
№ 115 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 5 от Наредбата 

за упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Преизбира Мариела Тодорова Живкова-Крълева за 

Управител на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД, гр. 

Монтана, ЕИК 821103520, за срок от три години. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана като представител на 

Принципала да сключи нов договор за възлагане на управление с 

Мариела Тодорова Живкова-Крълева. 

 Забележка: Решението се прие поименно с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-45/14.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прехвърляне 

собствеността в полза 

на Община Монтана на 

съществуващите 

елементи на 

техническата 

инфраструктура, 

захранващи имотите на 

„Технологичен парк“ 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 116 

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

и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да бъде прехвърлена собствеността в полза на 

Община Монтана на съществуващите елементи на техническата 

инфраструктура – водопровод, канализация, газопровод и вътрешни 

технологични пътища, изградени в поземлени имоти с идентификатори 

48489.2.614, 48489.1.1299, 48489.2.647 и 48489.5.1 по кадастралната 

карта на гр. Монтана, захранващи и обслужващи имотите на територията 

на „Технологичен парк“ ЕООД, гр. Монтана, по балансова стойност към 

момента на прехвърлянето. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-39/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Решение 

№ 117 

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

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

/ПУП-ПР/ за УПИ ІІ, кв. 

339 и част от от улично 

пространство с ОТ 1338 

– ОТ 1339, по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

 

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

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

собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ ІІ, кв. 339  и част от улично пространство с ОТ 

1338-ОТ 1339 (тротоар), по действащия подробен устройствен план на 

гр. Монтана, съгласно приложената скица – предложение. 

 2. Обявява за частна общинска собственост 278.00 (двеста 

седемдесет и осем) кв.м, които са част от улично пространство с ОТ 

1338-ОТ 1339 (тротоар), по действащия подробен устройствен план на 

гр. Монтана и се включват в УПИ ІІ, кв. 339. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

14. 08-01-40/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана,                        

ул. „Тинтява” №6. 

 

Решение 

№ 118 

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 

48489.15.612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 302.00 /триста и два/ кв. м., с начин на трайно ползване: 

ниско застрояване /до 10 м./,  който по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана, представлява УПИ V, кв. 46 отреден „за жилищно 

строителство и обществено обслужване”, находящ се на ул. „Тинтява” №6, 

актуван с АОС №1228/2008 г, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 6 500.00 /шест хиляди и 

петстотин/ лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията 

на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-41/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Долно Белотинци, 

община Монтана 

 

Решение 

№ 119 

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

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Предоставя на насл. на Георги Трифонов Тодоров в землището на 

с. Долно Белотинци, община Монтана: 

▪ поземлен имот с идентификатор 03736.800.271 и площ 2 078 кв. 

м,  начин на трайно ползване пасище, местност „Падарницата“, скица 

№15-58253-22.01.2020 год.,  

▪ поземлен имот с идентификатор 03736.800.526 и площ 2 793 кв. 

м,  начин на трайно ползване пасище, местност „Гаджова могила“, скица 

№15-58256-22.01.2020 год., във връзка със заявление вх. №1245/1992 



 27 

год. и решение №1РГ/12.08.1996 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-42/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател 

 

Решение 

№ 120 

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

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

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

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

Монтана, ул. „Свети Климент Охридски“ №35, ет. 6, ап. 24, 

представляващо самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.376.1.24, 

в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.11.376 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 21.40 кв. м, с прилежащо мазе №7 с площ 6.75 кв. м, 

ведно с 1.22 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от 

правото на строеж, на настанената в него наемателка Еленка Моньова 

Иванова, ЕГН 4706283235. 

2. Определя пазарна цена 13 000.00 (тринадесет хиляди) 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-43/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна границата 

между урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ ІІІ 

и УПИ ІV в кв. 121 по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 121 

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

и местната администрация; чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за промяна 

границата между УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 121 по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана, съгласно приложената скица – 

предложение. 

 2. Упълномощава кмета на община Монтана да сключи 

предварителен договор с „Монтана – АД” ЕООД, гр. Монтана, ЕИК 

831170962, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, ул. 

„Суходол” №13 и управител Радост Панайотова Панайотова за 

прехвърляне на 34.00 (тридесет и четири) кв.м от северозападната част 

на УПИ ІV, собственост на „Монтана – АД” ЕООД, гр. Монтана, които 

се включват в УПИ ІІІ, кв. 121, собственост на община Монтана, а 34.00 

(тридесет и четири) кв.м от югоизточната част  на общинския имот УПИ 

ІІІ, кв. 121 се включват в УПИ ІV, кв. 121, собственост на „Монтана – 

АД” ЕООД, гр. Монтана и да сключи окончателен договор, след влизане 

в сила на изменението на подробния устройствен план за промяна 

границата между УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 121 по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение.  
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 Забележка: Решението се прие поименно с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-44/13.02.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

определяне на пасища и 

ливади от общинския 

поземлен фонд в 

землищата на община 

Монтана за общо и 

индивидуално ползване 

по реда на чл. 37и от 

Закона за собствеността 

и ползването на 

земеделските земи на 

собственици или 

ползватели на 

животновъдни обекти с 

пасищни 

селскостопански 

животни, регистрирани 

в Интегрираната 

информационна система 

на БАБХ за стопанската 

2020/2021 година и 

приемане на годишен 

план за паша. 

Решение 

№ 122 

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

и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3  и чл. 37о, ал. 4 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен план за паша в община Монтана за 

стопанската 2020/2021 г. (Приложение 1). 

 2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на 

с. Безденица, с.Благово, с. Белотинци, с. Винище, с. Войници, с. 

Габровница, с. Горно Церовене, с. Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. 

Липен, гр. Монтана, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, община 

Монтана за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение 2 и 

дава съгласие да се предоставят за ползване по реда на чл.37и от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 

2020/2021 година за срок от 6 (шест) стопански години, при заплащане 

на годишна наемна цена по цени  приети с решение №187 от протокол 

№8/26.05.2016 г. 

3. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

на територията на община Монтана за стопанската 2020/2021 г.  

(Приложение 3) 

4. Определя задълженията на община Монтана и на 

ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите. 

(Приложение 4). 
 Забележка: Решението се прие поименно с  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

Протоколчик:    

 /Мария Петрова/   

    

Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   
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