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

Протокол 

№ 8 
Днес 28.05.2020  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание 

на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

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

съвет Монтана и г-жа Иванка Делева – Заместник председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-119/20.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно безвъзмездно  придобиване на собственост на основание чл.54 от Закона за 

държавната собственост. 

2. 08-01-120/20.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно безвъзмездно  придобиване на собственост на основание чл. 54 от Закона за 

държавната собственост. 

3. 08-01-118/19.05.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на „В и К” ООД, гр. 

Монтана. 

4. 08-01-80/07.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на 

Община Монтана, приета с Решение №390 от 16.02.2006 г. от Общински съвет Монтана. 

5. 08-01-112/14.05.2020 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  поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 22250.35.23, 22250.35.24, 22250.35.25 и 22250.35.26 по кадастралната карта (КК) на 

с. Долна Рикса, общ. Монтана, за промяна на границите, разделяне и застрояване в новообразуваните 

ПИ. 

6. 08-01-113/14.05.2020 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) за поземлени 

имоти (ПИ) с идентификатори 22040.345.344, 22040.350.3, 22040.345.1 и 22040.345.2 по 

кадастралната карта (КК) на с. Долна Вереница, общ. Монтана, местност Под шосето за промяна на 

устройствената зона от обработваеми земи – трайни насаждения, поляни, голини и просеки в зона за 

обществено обслужване. 

7. 08-01-114/14.05.2020 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 48489.26.878 по кадастралната карта (КК) на      гр. Монтана, местност Пръчов дол за 

промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди 

ниско застрояване. 

8. 08-01-116/14.05.2020 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- парцеларен план /ПУП-ПП/ и план-схема към ПУП за 

елементи на техническата инфраструктура-оптично кабелно  захранване на Приемно – предавателна 

станция VZ 6118  в поземлен имот с идентификатор 39503.19.115 по кадастралната карта на с. 

Крапчене, общ. Монтана, местност Върха. 

9. 08-01-117/14.05.2020 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 поземлени имоти с 

идентификатори 04251.79.5 и 04251.79.7 по кадастралната карта на с. Благово, общ. Монтана. 

10. 08-01-95/12.05.2020 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 и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство на ул.”Д-р Иван Каменов” 
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между ОТ 1476-1479-1477-1478 по действащия подробен устройствен план на VIII микрорайон 

гр.Монтана. 

11. 08-01-96/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно доброволна делба между община Монтана и наследници на Петьо Тодоров. 

12. 08-01-98/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

13. 08-01-99/12.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно  брой и разпределение на  общинските жилища за 2020 год. 

14. 08-01-100/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

Крапчене, община Монтана. 

15. 08-01-101/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

16. 08-01-102/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

17. 08-01-103/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

18. 08-01-104/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

19. 08-01-105/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

20. 08-01-106/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

21. 08-01-107/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-108/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

23. 08-01-109/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

24. 08-01-110/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

25. 08-01-111/13.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

26. Питания       

 

1. 08-01-119/20.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно безвъзмездно  

придобиване на 

собственост на 

основание чл.54 от 

Закона за държавната 

собственост. 

 

Решение 

№ 163 

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, във връзка с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост 

на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост,  върху 

следните имоти: 

- ПИ с идентификатор 48489.13.483 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII, 

кв.360 по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на 

гр.Монтана, ведно с построените в него сгради с отпаднало 

предназначение.  

- ПИ с идентификатор 48489.13.481 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV, 

кв.360 по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на 

гр.Монтана. 

- ПИ с идентификатор 48489.13.480 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, 
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кв.360 по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на 

гр.Монтана.  

- ПИ с идентификатор 48489.13.484 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV, 

кв.360 по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на 

гр.Монтана.  

- ПИ с идентификатор 48489.13.488 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III, 

кв.360 по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на 

гр.Монтана. 

- ПИ с идентификатор 48489.13.479 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II, кв.360 

по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Монтана.  

- ПИ с идентификатор 48489.13.478 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.360 

по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Монтана.  

- ПИ с идентификатор 48489.13.477 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, 

кв.206 по действащия подробен устройствен план /ПУП/ на 

гр.Монтана, ведно с построената в него сграда с идентификатор 

48489.13.477.1 с отпаднало предназначение.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-120/20.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно безвъзмездно  

придобиване на 

собственост на 

основание чл. 54 от 

Закона за държавната 

собственост. 

 

Решение 

№ 164 

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, във връзка с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост 

на основание чл.54 от Закона за държавната собственост,  върху 

поземлен имот с идентификатор 48489.13.476  по кадастралната карта 

на гр.Монтана  с НТП: друг вид поземлен имот без определено 

стопанско предназначение. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-118/19.05.2020 

год. Докладна записка от 

инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

приемане решение на 

Общото събрание на „В 

и К” ООД, гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 165 

На основание чл. 221 от Търговския закон 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие инж.Найден Найденов, в качеството му на 

представител на общинския дял в капитала на „В и К” ООД, гр. 

Монтана, да гласува „за” 

По точка 1. Приема отчета на управителя за дейността и 

Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.  

По точка 2. Печалбата по годишен финансов отчет, след 

данъчно облагане за финансовата 2019 год. на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана, да се разпредели съгласно действащата 

нормативна уредба. 
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По точка 3. Приема предложението на одитния комитет на „В и 

К” ООД, гр. Монтана за избора на одиторско дружество „ФИНСТАБ” 

ООД, гр. София, с рег. № 104 за изпълнение на задължителен финансов 

одит на годишния финансов отчет на „В и К” ООД, гр. Монтана за 2020 

год. Възнаграждението по договора да бъде 5 300 (пет хиляди и триса) 

лева без ДДС. 

По точка 4. Вземане на решение за подписване догово с 

Обединена Българска Банка АД, гр. София, избран за изпълнител за 

предоставяне на финансова услуга, представляваща банков кредит – 

овърдрафт в размер на 300 000 лв. /триста хиляди лева/. 

По точка 5. Упълновощаване на Управителя на „В и К” ООД, 

гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. 

София за предоставяне на финансова услуга, представляваща банков 

кредит – овърдрафт в размер на 300 000 лв. /триста хиляди лева/. 

По точка 6. Вземане на решение за подписване на договор с 

Обединена Българска Банка АД, гр. София за особен залог на движими 

вещи /дълготрайни материални активи/, към договор за банков кредит – 

овърдрафт. 

По точка 7. Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД, 

гр. Монтана да подпише договор с Обединена Българска Банка АД, гр. 

София за особен залог на движими вещи /дълготрайни материални 

активи/, към договор за банков кредит – овърдрафт.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

4. 08-01-80/07.04.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно изменение и 

допълнение на 

Наредбата за опазване на 

обществения ред на 

територията на Община 

Монтана, приета с 

Решение №390 от 

16.02.2006 г. от 

Общински съвет 

Монтана. 

 

Решение 

№ 166 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

за изменение и допълнение на чл. 19 на Наредбата за опазване на 

обществения ред на територията на Община Монтана(приета с Решение 

№390 от 16.02.2006 г., изм. и доп. с Решение №493 от 27.07.2006 г.; 

Решение №89 от 29.05.2008 г.; Решение №200 от 20.11.2008 г.; Решение 

№642 от 25.07.2013 г.; Решение №825 от 13.02.2014 г.; Решение №30 от 

17.12.2015 г.; Решение № 560 от 27.07.2017 г.) 

1. Ал. 1 се изменя така: 

 „(1) В регулационните граници на населените места на Община 

Монтана и в поземлени имоти, попадащи в устройствени зони за 

жилищно и вилно застрояване съгласно Общия устройствен план на 

Община Монтана, се разрешава отглеждането на следните видове и 

бройки селскостопански животни и птици отглеждани от физически 

лица за лични нужди, регистрирани в лични стопанства /заден двор/: 

1. 2 бр. едри преживни животни и приплодите им до 1-годишна 

възраст; 

2. 10 бр. дребни преживни животни и приплодите им до 9-месечна 

възраст; 

3. 3 бр. прасета за угояване, различни от свине майки и 

некастрирани нерези; 

4. 2 бр. еднокопитни и приплодите им до 1-годишна възраст; 

5. 10 бр. зайкини с приплодите им, но не повече от 100 бр. общо; 

6. 50 бр. възрастни птици, независимо от вида; 

7. 100 бр. бройлери  или подрастващи птици, независимо от вида;” 

2. Създава се нова ал. 7: 

„(7) Собствениците на селскостопански животни се задължават 
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да извършват инвентаризация на животните в съответния животновъден 

обект и писмено да уведомяват кмета на населеното място за наличните 

животни в обекта, в това число и след всяка промяна в броя и вида им 

/попълва се декларация образец/ 

Ежегодно  от 01.10 до 20.10 ще се правят проверки на място от 

служители на кметството за коректно подадена информация и в случай 

на разминаване ще бъдат санкционирани”. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-112/14.05.2020 

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  поземлени имоти 

(ПИ) с идентификатори 

22250.35.23, 22250.35.24, 

22250.35.25 и 

22250.35.26 по 

кадастралната карта (КК) 

на с. Долна Рикса, общ. 

Монтана, за промяна на 

границите, разделяне и 

застрояване в 

новообразуваните ПИ. 

 

Решение 

№ 167 

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 Симеон Захариев Софрониев, Надко Иванов 

Наков, Иван Надков Наков и Агромонт ЕООД, ЕИК 111015830 да 

възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 22250.35.23, 

22250.35.24, 22250.35.25 и 22250.35.26 по кадастралната карта (КК) на с. 

Долна Рикса, общ. Монтана, с който да се образуват три нови поземлени 

имота с проектни идентификатори 22250.35.32, 22250.35.33 и 

22250.35.34 по КК на с. Долна Рикса, общ. Монтана, да се промени 

предназначението в „за производствено-складова дейност“ и да се 

предвиди ниско свободно и свързано застрояване в новообразуваните 

поземлени имоти, 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.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 22250.35.23, 22250.35.24, 22250.35.25 и 22250.35.26 по 

КК на с. Долна Рикса, 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-113/14.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

Решение 

№ 168 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 5, чл. 
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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) за 

поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 

22040.345.344, 

22040.350.3, 22040.345.1 

и 22040.345.2 по 

кадастралната карта (КК) 

на с. Долна Вереница, 

общ. Монтана, местност 

Под шосето за промяна 

на устройствената зона 

от обработваеми земи – 

трайни насаждения, 

поляни, голини и 

просеки в зона за 

обществено обслужване. 

 

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 „Нитан“ ООД, ЕИК 175083993, представлявано 

от управителя Николина Трайкова Георгиева да възложи частично 

изменение на Общ устройствен план на Община Монтана в обхват 

поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22040.345.344, 22040.350.3 и 

22040.345.1 по кадастралната карта (КК) на с. Долна Вереница, 

общ. Монтана за промяна на устройствената зона от обработваеми земи 

– трайни насаждения, поляни, голини и просеки в зона за обществено 

обслужване. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

22040.345.344, 22040.350.3 и 22040.345.1 по КК на с. Долна Вереница, 

общ. 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-114/14.05.2020 

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 

48489.26.878 по 

кадастралната карта (КК) 

на      гр. Монтана, 

местност Пръчов дол за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

жилищно строителство” 

и да се предвиди ниско 

застрояване. 

 

Решение 

№ 169 

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 Данаил Димитров Дамянов и Мирослав 

Данаилов Дамянов да възложат изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.878 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол, с който да се образуват два нови поземлени 

имота, като за единия от тях се промени предназначението на 

земеделската земя в „За жилищно строителство” и 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.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.878 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол, в съответствие с изискванията на ЗУТ и 
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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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-116/14.05.2020 

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- 

парцеларен план /ПУП-

ПП/ и план-схема към 

ПУП за елементи на 

техническата 

инфраструктура-оптично 

кабелно  захранване на 

Приемно – предавателна 

станция VZ 6118  в 

поземлен имот с 

идентификатор 

39503.19.115 по 

кадастралната карта на с. 

Крапчене, общ. Монтана, 

местност Върха. 

 

Решение 

№ 170 

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 „БТК” ЕАД, гр. Монтана, ЕИК 831642181, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 

115 И, представлявано от законния си представител Атанас Илиев 

Добрев  да възложи изготвяне на проект за подробен устройствен план- 

парцеларен план  за трасе на оптичен кабел  през ПИ с идентификатори 

39503.135.44, 39503.135.43, 39503.19.215, 39503.19.241, 39503.19.125, 

39503.19.124, 39503.19.119, 39503.19.116 до ПИ 395.19.115 по 

кадастралната карта на с. Крапчене, общ. Монтана и план-схема към 

ПУП за трасето на оптичния кабел по улици между ОТ 163-ОТ 133; ОТ 

133-ОТ 134; ОТ 134-ОТ 135; ОТ 135-ОТ 22; ОТ 22-ОТ 20; ОТ 20-ОТ 23; 

ОТ 23-ОТ 15; ОТ 15- ОТ 14 и ОТ 14-ОТ 13 по действащия ПУП на с. 

Крапчене, общ. Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: улици между ОТ 163-ОТ 133; 

ОТ 133-ОТ 134; ОТ 134-ОТ 135; ОТ 135-ОТ 22; ОТ 22-ОТ 20; ОТ 20-ОТ 

23; ОТ 23-ОТ 15; ОТ 15- ОТ 14 и ОТ 14-ОТ 13 по действащия ПУП на с. 

Крапчене, общ. Монтана и ПИ с идентификатори  39503.135.44, 

39503.135.43, 39503.19.215, 39503.19.241, 39503.19.125, 39503.19.124, 

39503.19.119, 39503.19.116 до ПИ 395.19.115 по КК на с. Крапчене, общ. 

Монтана, местност Върха, в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

свързаните с него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно 

Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-117/14.05.2020 Решение 
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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 

поземлени имоти с 

идентификатори 

04251.79.5 и 04251.79.7 

по кадастралната карта 

на с. Благово, общ. 

Монтана. 

 

№ 171 

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 Славейко Тодоров Славейков да възложи 

изготвяне на проект за подробен устройствен план- план за застрояване  

за поземлени имоти с идентификатори 04251.79.5 и 04251.79.7 по 

кадастралната карта на с. Благово, общ. Монтана за промяна  

предназначението им от „Стопански двор” в „За складова база”, като се 

предвижда в тях свободно застрояване и свързано застрояване между 

ПИ с идентификатор 04251.79.5 и ПИ с идентификатор 04251.79.1, 

показано с ограничителни линии на застрояване. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

04251.79.5 и 04251.79.7 по кадастралната карта на с. Благово, общ. 

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

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

обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба № 7 от 

22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствено зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-95/12.05.2020 

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 

и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за част от улично 

пространство на ул.”Д-р 

Иван Каменов” между 

ОТ 1476-1479-1477-1478 

по действащия подробен 

устройствен план на VIII 

микрорайон гр.Монтана. 

 

Решение 

№ 172 

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

и местната администрация и чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

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

общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

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

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

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

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

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

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

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

ниско свободно застрояване с ограничителни линии, съгласно скица-

предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 620.00 (шестстотин 

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

1477-1478 (второстепенна улица)  по действащия подробен устройствен 

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

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 
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горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-96/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно доброволна 

делба между община 

Монтана и наследници 

на Петьо Тодоров. 

 

Решение 

№ 173 

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

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

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

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се извърши доброволна делба между Община 

Монтана и наследници на Петьо Драгомиров Тодоров, съгласно скица-

проект  № 15-375942-11.05.2020г.  като: 

Община Монтана получава в дял два проектни имота с временни 

идентификатори с обща площ 395.00 (триста деветдесет и пет) кв.м., 

както следва: 48489.5.621 с площ 289.00 (двеста осемдесет и девет) кв. 

м. с конкретно предназначение „за обществено обслужване”  и  

48489.5.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с площ 106.00 (сто и шест) кв.м. с конкретно предназначение 

„за обществено обслужване”, които по действащия  ПУП попадат в УПИ 

X в кв.174. 

Наследниците на Петьо Драгомиров Тодоров получават в дял три 

проектни имота с временни идентификатори с обща площ  925.00 

(деветстотин двадесет и пет) кв.м., както следва:   48489.5.623 с площ 

106.00 (сто и шест) кв.м. с конкретно предназначение „за обществено 

обслужване”; 48489.5.654 с площ 467.00 (четиристотин шестдесет и 

седем) кв.м. с конкретно предназначение „за обществено обслужване” и 

48489.5.655 с площ 352.00 (триста петдесет и два) кв.м. с конкретно 

предназначение „за обществено обслужване”, които по действащия  

ПУП попадат в УПИ XI и УПИ XII в кв.174. 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да сключи договор 

за доброволна делба между община Монтана и наследници на Петьо 

Драгомиров Тодоров, представлявани чрез пълномощник Божидар 

Борисов Георгиев, съгласно пълномощно рег. № 5804/05.08.2019г. на 

нотариус Росен Петров с рег. №  601 – район на действие Районен съд 

гр.Монтана 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-98/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

общинско жилище на 

наемател. 

 

Решение 

№ 174 

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

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

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

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

Монтана, ж.к. „Младост“, бл. 12, вх. Е, ет. 5, ап. 15, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.53.6.15 в жилищна 

сграда с идентификатор 48489.13.53.6, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.53 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 65.94 кв. м, с прилежащо 
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мазе №15 с площ 3.36 кв. м, ведно с 4.75 % ид. ч. от общите части на 

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

него наемателка Татяна Борисова Цейн, ЕГН 6603263214. 

2. Определя пазарна цена 39 500.00 (тридесет и девет  хиляди и 

петстотин) лв., 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-99/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно  брой и 

разпределение на  

общинските жилища за 

2020 год. 

 

Решение 

№ 175 

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

и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл.3, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

І. Изключва от общинския жилищен фонд продадените на 

настанените в тях наематели седем броя жилища: 

1. апартамент 57, ет. 6, вх. В, бл. 2 в ж. к. „Плиска“ 

2. апартамент 49, ет. 10, бл. 12 в ж. к. „Плиска“ 

3. апартамент 12, ет. 0, вх. Б, бл. 7 на бул. „Трети март“ №64 

4. апартамент 34, ет. 5, вх. Б, бл. 14 в ж. к. „Младост“ 

5.  апартамент 29 ет. 3, вх. Б, бл. 14 в ж. к. „Младост“ 

6. апартамент 10,  ет. 3, бл. 8 ул. „Хр. Ботев“ №39, с. 

Габровница,  

7. апартамент 31,  ет. 8, вх. г, бл.4  в ж. к. „Младост“ 

II. Приема списъка на общинските жилища за 2020 г. и 

разпределението им към 01.01.2020г., както следва : 

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди  90  бр., приложение 1; 

a/ в жилищни блокове  63 бр. 

б/ в отчуждени жилищни сгради  27 бр. 

2. Ведомствени жилища  9 бр., приложение 2; 

3. Резервни жилища  3 бр., приложение 3. 

ІІI. Утвърждава общия брой на общинските жилища за 2020 г.  

102 бр. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-100/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно предоставяне на 

поземлен имот от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Крапчене, община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 176 

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 Лукан Генов Христов в землището на с.Крапчене, 

община Монтана проектен поземлен имот с идентификатор 

39503.110.162 и проектна площ 5 357 кв. м, образуван от поземлен имот 

с идентификатор 39503.110.40, начин на трайно ползване нива, в 

местността „При воденицата“, скица-проект №15-298312-01.04.2020 

год., във връзка със заявление вх. №14044/1991 год. и решение 

№14РГ/25.09.1998 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 
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за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-101/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 177 

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 

48489.40.636 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 584.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5978/2020 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

520.00 /хиляда петстотин и двадесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-102/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 178 

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 

48489.40.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 1 035.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5979/2020 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

730.00 /три хиляди седемстотин и тридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-103/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 179 

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: 
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1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.180.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

150.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5974/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

450.00 /четиристотин и петдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-104/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 180 

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 

48489.170.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

1 284.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5972/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 

110.00 /четири хиляди сто и десет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-105/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 181 

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 

48489.180.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

1 702.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5973/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 5 

110.00 /пет хиляди сто и десет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 
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 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-106/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 182 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.190.277 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

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

акт за частна общинска собственост  №5976/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

690.00 /две хиляди шестстотин и деветдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-107/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 183 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.190.505 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

1 094.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5975/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

280.00 /три хиляди двеста и осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-108/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 184 

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 

48489.220.414 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
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Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

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

акт за частна общинска собственост  №5977/2020 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

545.00 /две хиляди петстотин четиридесет и пет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-109/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 185 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №670.653 по 

плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”,  землищe с. Долна Вереница с площ от 2 

000.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5571/2020 г., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ  

на изискванията на Закона за независимите 

оценители на стойност 4 600.00 /четири хиляди и 

шестстотин/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-110/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 186 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.654 по 

плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищe с. Долна Вереница с площ от 2 

000.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5968/2020 г.,   чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите 

оценители на стойност 4 600.00 /четири хиляди и 

шестстотин/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 
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горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-111/13.05.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 187 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.656 по 

плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищe с. Долна Вереница с площ от 

1 209.70 кв.м., IV категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5970/2020 г., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите 

оценители на стойност 2 780.00 /две хиляди 

седемстотин и осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 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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