
 

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

Протокол 

№ 37 
Днес 13.09.2022  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана 

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

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

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-219/26.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

за минимален брой.  

2. 08-01-234/01.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно прехвърляне на общинско имущество от баланса на ОУ „Христо Ботев“ – с. Д-р Йосифово в 

баланса на Кметство Д-р Йосифово. 

3. 08-01-220/26.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно именуване на съществуваща улица без име в град Монтана. 

4. 08-01-222/30.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно именуване на съществуващи улици без име, находящи се в с. Безденица, община 

Монтана 

5. 08-01-214/24.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 

48489.27.751, 48489.27.762 и 48489.27.763 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Белия 

камък, с който за имотите да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „за вилно строителство и обществено обслужване“. 

6. 08-01-215/24.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

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

48489.170.433 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който имота да се раздели 

на два нови с проектни идентификатори 48489.170.977 и 48489.170.978, за новообразуваните имоти да се 

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

строителство“. 

7. 08-01-217/26.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Монтана за периода 2021 – 

2028 г.  

8. 08-01-221/26.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно даване на съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно- информационни елементи – знамена 

и билбордове на територията на община Монтана за срок от 5 (пет) години. 

9. 08-01-223/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

10. 08-01-224/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

11. 08-01-225/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

12. 08-01-226/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

13. 08-01-227/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.9.702 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.  

14. 08-01-228/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

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

Безденица и гр. Монтана, община Монтана 



15. 08-01-230/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план 

- план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI в кв.7 и част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.687 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, представляващ терен без конкретно 

предназначение по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана.  

16. 08-01-231/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за 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 урегулиран поземлен имот (УПИ) X, кв.54 по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

17. 08-01-232/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти, публична общинска 

собственост. 

18. 08-01-233/31.08.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване възмездно и срочно право на строеж и сервитут за изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа и комплексен трансформаторен пост, както и прилежаща 

техническа инфраструктура и учредяване право на прокарване за присъединяване към съществуващ 

трафопост в полза на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана върху част от поземлен имот 

с идентификатор 48489.3.526 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

публична общинска собственост. 

19. 08-01-235/01.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти, публична общинска собственост. 

20. 08-01-237/12.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура – довеждащ 

електропровод от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 през ПИ с идентификатори 

51665.96.880, 51665.73.880, 51665.68.893, 51665.56.947, 51665.70.895, 51665.108.895, 51665.59.895 по 

кадастралната карта (КК) на с. Николово, общ. Монтана и през ПИ с идентификатори 48489.4.296, 

48489.4.310, 48489.4.407, 48489.4.442, 48489.4.345, 48489.4.561 и 48489.32.380 по КК на гр. Монтана до 

границата на ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК на гр. Монтана. 

21. 08-01-238/12.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с 

териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 по кадастралната карта (КК) 

на с. Николово, общ. Монтана, местност Китката.  

22. 08-01-239/12.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно закупуване на камион за мултилифт - контейнери за нуждите на „РДО- Монтана” ЕООД при 

ползване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци (Наредба № 7 от 19 декември 2013 г.) 

23. 08-01-240/12.09.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно изготвяне на работен проект за изграждане на четвърта клетка на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци – регион Монтана 

24. Питания 

 

1. 08-01-219/26.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

разрешение за 

формиране на 

паралелки в общински 

училища с брой 

ученици под 

нормативите за 

минимален брой.  
 

Решение 

№ 779 

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

местната администрация и чл. 68, ал. 2 на Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 на същата 

наредба и предвид мотивите в исканията на директорите на 

посочените по-горе училища 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Разрешава формирането за учебната 2022/2023 г. на паралелки с брой 

ученици под нормативите за минимален брой, както следва:  

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

           - една самостоятелна паралелка VI в клас с 16 ученици; 

 в V ОУ „Христо Ботев“ – Монтана: 



           - една самостоятелна паралелка VI а клас с 16 ученици. 

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

2. 08-01-234/01.09.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прехвърляне на 

общинско имущество от 

баланса на ОУ „Христо 

Ботев“ – с. Д-р 

Йосифово в баланса на 

Кметство Д-р 

Йосифово. 
 

Решение 

№ 780 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 

Заповед № РД-14-18 от 2 юни 2022 г. на Министъра на 

образованието и науката  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя за управление на Кмета на с. Д-р Йосифово, считано 

от 15.09.2022 г. до промяна на предназначението с влязъл в сила 

подробен устройствен план, имот пл. № 526, УПИ І, кв. 18а по 

действащия устройствен план на селото, ведно с построените в него 

сгради, както следва : 

1.1.Училищна сграда на два етажа със застроена площ 828 

кв.м. в имот пл. № 526, УПИ I, кв. 18а по действащия 

устройствен план на с. Д-р Йосифово, актуван с Акт № 596 за 

публична общинска собственост, състояща се от: 

- приземен етаж – 2 броя складови помещения, кухня, 

столова, 2 броя работилници и 2 броя склад за дърва; 

- I етаж – 8 броя стаи, коридор и физкултурен салон; 

- II етаж – 10 броя учебни стаи и коридор. 

1.2. Тоалетна със застроена площ 66 кв.м. 

       2. Балансовата стойност на имота и сградите по т. 1, в размер, както 

следва: 

- за Административната сграда  – 43 296 лв., 

- за други сгради - 3 451 лв. ; 

-  за прилежащата към сградата земя – 11 487 лв. 

 и натрупаната амортизация на сградите до момента – 2 636.03 лв., 

да се отпише от баланса на Основно училище „Христо Ботев“ и да се 

включи в баланса на кметство с. Д-р Йосифово, община Монтана, 

считано от датата на закриване на училището - 15.09.2022 г.  до промяна 

на предназначението с влязъл в сила подробен устройствен план. 

       3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решенията по т. 1. и т.2. 

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

3.  08-01-220/26.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

именуване на 

съществуваща улица 

без име в град Монтана. 
 

Решение 

№ 781 

На основание чл. 21, ал.1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Именува улица с осови точки 153-152-1633-1634-151-150-1622-75 

по регулационния план на град Монтана, Стара промишлена 

зона, с името „Крайречна”. 

2. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община 

Монтана. 

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

4. 08-01-222/30.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

именуване на 

съществуващи улици 

без име, находящи се в 

с. Безденица, община 

Решение 

№ 782 

На основание чл. 21, ал.1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Именува улица с осови точки 50-4-3-2 по регулационния план на 

с. Безденица, общ. Монтана, с името „Мерата”; 



Монтана 
 

2. Именува улица с осови точки 33-32 по регулационния план на 

с. Безденица, общ. Монтана, с името „Синчец”; 

3. Именува улица с осови точки 80-79-89-90-91-92-112-113 по 

регулационния план на с. Безденица, общ. Монтана, с името 

„Китка”; 

4.  Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община 

Монтана. 

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

5. 08-01-214/24.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлени имоти 

(ПИ) с идентификатори 

48489.27.751, 

48489.27.762 и 

48489.27.763 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Белия камък, с 

който за имотите да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

вилно строителство и 

обществено 

обслужване“. 
 

Решение 

№ 783 

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 Цветанка *** Каменова да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.27.751. 48489.27.762 и 

48489.27.763 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Белия 

камък, с който за имотите да се предвиди ниско свободно застрояване и 

да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство и 

обществено обслужване“, с показатели за застрояване за вилна зона Ов: 

Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид в 3 

екземпляра  съгласно чл. 116а от ЗУТ в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 48489.27.751. 48489.27.762 и 48489.27.763 по КК на 

гр. Монтана, местност Белия камък, при спазване на изискванията на 

Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни 

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

обема и съдържанието на устройствените планове. 

При изготвянето на проекта да се вземат предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

6. 08-01-215/24.08.2022 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект за 

Подробен устройствен 

план-план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за поземлен 

имот (ПИ) с 

идентификатор 

Решение 

№ 784 

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 Захари *** Христов и Цветомир *** Първанов да 

възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.433 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, с който имота да се 

раздели на два нови с проектни идентификатори 48489.170.977 и 



48489.170.433 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта, с който 

имота да се раздели на 

два нови с проектни 

идентификатори 

48489.170.977 и 

48489.170.978, за 

новообразуваните имоти 

да се предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

вилно строителство“. 

48489.170.978, за новообразуваните имоти да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за 

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

Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид в 3 

екземпляра  съгласно чл. 116а от ЗУТ в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.170.433 по КК на гр. Монтана, местност Парта, 

при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията 

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

съгласно Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове. 

При изготвянето на проекта да се вземат предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

7. 08-01-217/26.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Програма 

за управление на 

отпадъците на Община 

Монтана за периода 

2021 – 2028 г.  
 

Решение 

№ 785 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.52, ал. 8 

от Закона за управление на отпадъците 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Програма за управление на отпадъците в Община 

Монтана за периода 2021-2028г.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана ежегодно да внася пред 

Общински съвет отчет за изпълнението на програмата. 

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

8. 08-01-221/26.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на съгласие за 

безвъзмездно поставяне 

на рекламно- 

информационни 

елементи – знамена и 

билбордове на 

територията на община 

Монтана за срок от 5 

(пет) години. 
 

Решение 

№ 786 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, и ал.2 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и чл. 39, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 

от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно поставяне върху стълбове за 

улично осветление на 250 (двеста и петдесет) рекламни знамена с 

размер 75/200 см. и учредява безвъзмездно право на ползване без търг 

или конкурс в полза на ФК“Монтана“, ВК “Монтана волей“ и БК 

“Монтана 2003“ за срок от 5 (пет) години, както следва:    

- бул. „Александър  Стамболийски“ (на входа откъм гр.София) 

- 33 броя 

- бул. „Хр. Ботев“ - 80 броя 

- бул. „Парта“ – 20 броя 

- бул. „Трети март“ – 30 броя 

- бул. „Монтана“ – 19 броя 

- ул. „Патриарх Евтимий“ – 16 броя 

- ул. „Димитър Ерийски“ – 20 броя 

- вход от гр. Видин към ул. „Веренишка“ – 8 броя 



- ул. „Гоцо Митов“ – 20 броя 

- ул. Веренишка“ – 20 броя 

2. Дава съгласие за безвъзмездно поставяне на 10 (десет) броя 

конструкции на рекламни съоръжения тип „Билборд“, съгласно схеми 

по чл. 57 от ЗУТ и учредява безвъзмездно право на ползване без търг 

или конкурс в полза на ФК“Монтана“, ВК “Монтана волей“ и БК 

“Монтана 2003“ за срок от 5 (пет) години, находящи се на: 

- бул. “Александър Стамболийски“  – на входа откъм гр. София 

– 2 броя. 

- Входно-изходна пътна артерия от гр. Видин – 2 броя 

- Входно-изходна пътна артерия от гр. Лом – 2 броя 

- Входно-изходна пътна артерия от гр. Вършец – 2 броя 

- Входно-изходна пътна артерия за язовир Огоста“ – 2 броя 

- Централна градска част на гр. Монтана – 2 броя 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да предприеме 

необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението 

на взетите по настоящата докладна решения. 

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

9. 08-01-223/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 
 

Решение 

№ 787 

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, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 

48489.13.53.6.21 в 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 мазе №21 с площ 2.70 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 *** Тодорова, ЕГН ***.  

2. Определя пазарна цена 46 160.00 (четиридесет  и шест хиляди 

сто и шестдесет) 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-224/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 788 

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 №670.640 по 

плана на новообразуваните имоти на местност „Парта“, землище с. 

Долна Вереница, ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с площ 838.00 кв. м, 

трайно предназначение: селскостопански фонд, начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята: 3, актуван с акт за частна общинска 

собственост №6680/2022 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 3 350.00 (три хиляди триста и 



петдесет) 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-225/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 789 

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 

48489.190.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 812.00 кв. м, местност „Парта“, трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория 

на земята: 4, землище Монтана, община Монтана, актуван с акт за 

частна общинска собственост №6681/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 4 220.00 (четири хиляди двеста и 

двадесет) 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-226/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 790 

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 48489.170.655 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, с площ 801.00 кв. м, местност „Парта“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята: 4, землище Монтана, община Монтана, 

актуван с акт за частна общинска собственост №6679/2022 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 4 325.00 (четири хиляди триста 

двадесет и пет) 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-227/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

Решение 

№ 791 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



собственост с 

идентификатор 

48489.9.702 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана.  
 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажба поземлен имот с идентификатор 

48489.9.702 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с площ 367.00 (триста шестдесет и седем) кв. м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

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

подробен устройствен план на гр. Монтана е образуван урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XIX, кв.56, с конкретно предназначение: 

„обществено обслужване”, актуван с АОС №6686/2022 г.,  чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 14 220.00 

(четиринадесет хиляди двеста и двадесет) лева без ДДС, изготвена от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

14. 08-01-228/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

поземлен имот от 

общинския поземлен 

фонд в землищата на с. 

Безденица и гр. 

Монтана, община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 792 

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

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на Славейка *** Георгиева в землището на 

с.Безденица, община Монтана поземлен имот с проектен идентификатор 

03201.27.672 и проектна площ 1 000 кв. м, образуван от поземлени 

имоти с идентификатори 03201.27.170 и 03201.27.182, начин на трайно 

ползване лозе, в местността „Лозята“, скица-проект №15-899826-

10.08.2022 год., във връзка със заявление вх. №2247/1992 год. и решение 

№2/1/29.09.1998 год. на Общинска служба по земеделие гр. Монтана, 

ЕКАТТЕ 48489, община Монтана, област Монтана за признаване на 

правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

2. Предоставя на насл. на Ерофим *** Тодоров в землището на 

гр.Монтана: 

 ▪ поземлен имот с проектен идентификатор 48489.31.642 и 

проектна площ 2003 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

48489.31.259, начин на трайно ползване ливада в местността „Данчов 

дол“, скица-проект №15-460114-29.04.2022 год., 

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 48489.31.643 и 

проектна площ 501 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

48489.31.259, начин на трайно ползване ливада в местността „Данчов 

дол“, скица-проект №15-460114-29.04.2022 год., във връзка със 

заявление вх. №25145/1992 год. и решение №25РГ/20.04.1999 год. на 

Общинската служба по земеделие гр. Монтана, ЕКАТТЕ 48489, община 

Монтана, област Монтана за признаване на правото на възстановяване 

на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални 

граници. 

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

15. 08-01-230/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Решение 

№ 793 

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

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



Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за 

УПИ VI в кв.7 и част от 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.687 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана, 

представляващ терен 

без конкретно 

предназначение по 

действащия подробен 

устройствен план на 

Стара промишлена 

зона, гр. Монтана.  
 

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) VI в кв.7 (поземлен имот с идентификатор 

48489.5.658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана) и част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.687 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

представялващ терен без конкретно предназначение по действащия 

подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана, с 

който се предвижда частта от поземлен имот с идентификатор 

48489.5.687 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, представляващ терен без конкретно предназначение по 

действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. 

Монтана с площ от 1181.00 (хиляда сто осемдесет и един) кв. м. да се 

присъедини към УПИ VI в кв.7 като се образува нов урегулиран 

поземлен имот (УПИ)  УПИ VI в кв.7 с площ 10456.00 кв. м. и 

конкретно предназначение „за производствени дейности”, съгласно 

приложената скица-проект. 

2. Обявява за частна общинска собственост 1181.00 (хиляда сто 

осемдесет и един) кв. м., част от поземлен имот с идентификатор 

48489.5.687 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, представляващи терен без конкретно предназначение по 

действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. 

Монтана и се присъединят към  урегулиран поземлен имот (УПИ) VI  в 

кв.7 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена 

зона, гр. Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

16. 08-01-231/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за 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 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) X, кв.54 по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 794 

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

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

за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

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

ПРЗ), с който предназначението на имота от “тенис корт и трафопост” се 

променя „за спортни дейности”, като се предвижда ново ниско 

застрояване с ограничителни линии, съгласно приложената скица-

предложение. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

17. 08-01-232/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване възмездно 

право на прокарване на 

електропроводно 

Решение 

№ 795 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване 



отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура, през 

поземлени имоти, 

публична общинска 

собственост. 
 

на електропроводно отклонение от съществуващ стомано-решетъчен 

стълб на въздушен електропровод 20 kV “Малина”, находящ се в 

поземлен имот с идентификатор 48489.5.7 през поземлени имоти с 

идентификатори 48489.5.2 и 48489.5.781 до нов бетонен комплектен 

трансформаторен пост в поземлен имот с идентификатор 48489.5.770 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана. 

Трасето с две кабелни линии 20 kV минава през поземлени 

имоти, публична общинска собственост, както следва: 

Електропроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собственос

т 

Дължин

а /м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

ПИ 48489.5.2 

За 

второстепенн

а улица 

Oбщинска 

публична 
174.91 367.00 

ПИ 

48489.5.781 

За 

второстепенн

а улица 

Oбщинска 

публична 
5.35 56.00 

Общо: 180.26 423.00 

 

в полза на „АЛФАКОМЕРС 2011” ООД, ЕИК 201802973, със 

седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.„Св.Климент 

Охридски” №5а, ет.5, ап.504, представлявано и управлявано от 

Илиандър *** Илиев по цена, определена от комисията по чл. 210 от 

Закона за устройство на територията. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

горното решение. 

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

18. 08-01-233/31.08.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване възмездно и 

срочно право на строеж 

и сервитут за 

изграждане на 

фотоволтаична 

електрическа централа 

и комплексен 

трансформаторен пост, 

както и прилежаща 

техническа 

инфраструктура и 

учредяване право на 

прокарване за 

присъединяване към 

съществуващ трафопост 

в полза на 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД – гр. 

Монтана върху част от 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.3.526 по 

кадастралната карта и 

Решение 

№ 796 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 

41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.182, 

ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 2 и чл.64, 

ал.2 и ал.8 от Закона за енергетиката 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно и срочно право на 

строеж и сервитут върху 24 100.00 (двадесет и четири хиляди и сто) кв. 

м., част от поземлен имот с идентификатор 48489.3.526 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, публична 

общинска собственост, целият с площ 72 742.00 кв. м., за изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 2 MW и 

комплектен трансформаторен пост, както и прилежаща техническа 

инфраструктура за срок от 30 години в полза на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД – гр. Монтана,  без търг или конкурс.  

Правото на строеж се погасява в полза на община Монтана по 

давност, ако не се упражни в продължение на 5 (пет) години, а след 

изтичане на 30 годишния срок собствеността на изграденото 

съоръжение преминава безвъзмездно в собственост на община Монтана. 

2. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на подземен 

кабел средно напрежение с дължина 230.00 м. и сервитут 920.00 м. за 

присъединяване на фотоволтаичната електрическа централа към 

съществуващ в имота трафопост в полза на „Водоснабдяване и 



кадастралните регистри 

на гр. Монтана, 

публична общинска 

собственост. 
 

канализация” ООД – гр. Монтана. 

3. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж за 

изграждането на фотоволтаична електроцентрала и трафопост, както и 

прилежаща инфраструктура, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители, на стойност 

116 640.00 (сто и шестнадесет шестстотин и четиридесет) лева, за срок 

от 30 години.  

4. Определя пазарната оценка на правото на прокарване на 

подземен кабел средно напрежение с дължина 230.00 м. и сервитут 

920.00 м. за присъединяване на фотоволтаичната електрическа централа 

към съществуващ в имота трафопост, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители, на стойност 

13660.00 (тринадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева. 

5. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

19. 08-01-235/01.09.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване възмездно 

право на прокарване на 

електропроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура, през 

поземлени имоти, 

публична общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 797 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване 

на външно кабелно електрозахранване 20 kV на фотоволтаична 

електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. 

Монтана, собственост на Петко *** Петков и Силвана *** Викторова, 

през поземлени имоти, общинска собственост, до границата на поземлен 

имот с идентификатор 48489.32.27 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Монтана, държавна собственост. 

Трасето на външното кабелното електрозахранване минава през 

поземлени имоти, публична общинска собственост, в землището на гр. 

Монтана и с.Николово, общ. Монтана, както следва: 

Електропроводно отклонение: 

№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собствено

ст 

Дължина 

/м./ 
Сервитут 

/кв.м./ 

ПИ 51665.96.880 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
94.00 376.00 

ПИ 51665.73.880 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
17.30 69.20 

ПИ 51665.70.895 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
691.10 2378.50 

ПИ 

51665.108.895 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
281.00 966.00 

ПИ 51665.59.895 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
221.60 886.40 



ПИ 48489.4.296 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
265.30 1061.20 

ПИ 48489.4.310 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
110.30 441.20 

ПИ 48489.4.407 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
548.00 2192.00 

ПИ 48489.4.442 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
28.00 112.00 

ПИ 48489.4.345 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
283.70 851.10 

ПИ 48489.32.380 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
10.25 41.00 

ПИ 51665.68.893 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
26.00 104.00 

Общо: 2576.50 9478,60 

в полза на Петко *** Петков, ЕГН 7901143207 с адрес: гр. 

Монтана, ул.„Сливница” №14 и Силвана *** Викторова, ЕГН 

7311241976 с адрес: гр. София, ж.к.„Манастирски ливади” №68, вх.Д, 

ет.4, ап.14 по цена, определена от комисията по чл. 210 от Закона за 

устройство на територията. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

горното решение. 

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

20. 08-01-237/12.09.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание 

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план - 

парцеларен план (ПУП-

ПП) за техническа 

инфраструктура – 

довеждащ 

електропровод от 

поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

51665.102.460 през ПИ 

с идентификатори 

51665.96.880, 

51665.73.880, 

Решение 

№ 798 

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

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

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

125 от Закона за устройство на територията   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Петко *** Петков с адрес гр. Монтана, ул. 

„Сливница“ №14 и Силвана *** Викторова с адрес гр. София, общ. 

Столична, ж.к. „Манастирски ливади“ 68, вх. Д, ет. 4, ап. 14, да възложат 

изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

за техническата инфраструктура – довеждащ електропровод от поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 през ПИ с идентификатори 

51665.96.880, 51665.73.880, 51665.68.893, 51665.56.947, 51665.70.895, 

51665.108.895, 51665.59.895 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, 

общ. Монтана и през ПИ с идентификатори 48489.4.296, 48489.4.310, 

48489.4.407, 48489.4.442, 48489.4.345, 48489.4.561 и 48489.32.380 по КК 

на гр. Монтана до границата на ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК 

на гр. Монтана. 



51665.68.893, 

51665.56.947, 

51665.70.895, 

51665.108.895, 

51665.59.895 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Николово, 

общ. Монтана и през 

ПИ с идентификатори 

48489.4.296, 

48489.4.310, 

48489.4.407, 

48489.4.442, 

48489.4.345, 48489.4.561 

и 48489.32.380 по КК на 

гр. Монтана до 

границата на ПИ с 

идентификатор 

48489.32.27 по КК на гр. 

Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

51665.102.460, 51665.96.880, 51665.73.880, 51665.68.893, 51665.56.947, 

51665.70.895, 51665.108.895, 51665.59.895 по кадастралната карта (КК) 

на с. Николово, общ. Монтана и ПИ с идентификатори 48489.4.296, 

48489.4.310, 48489.4.407, 48489.4.442, 48489.4.345, 48489.4.561 и 

48489.32.380, 48489.32.27 по КК на гр. Монтана, в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7 

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

видове територии и устройствени зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

21. 08-01-238/12.09.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобряване на частично 

изменение (ЧИ) на 

общия устройствен 

план на общината 

(ОУПО) с териториален 

обхват поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

51665.102.460 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Николово, 

общ. Монтана, местност 

Китката.  
 

Решение 

№ 799 

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

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

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява частично изменение на общия устройствен план на 

община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 

51665.102.460 по кадастралната карта на с. Николово, общ. Монтана, 

местност Китката, с който се променя устройствената зона от територия 

с общо предназначение – стопански гори и мери в територия с възможна 

промяна на предназначението за производство, съгласно чертежа.  

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото решение се изпраща 

в седемдневен срок от приемането му на областния управител, който 

може в 14-дневен срок от получаването му да върне 

незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред 

Административен съд Монтана при условията и по реда на чл. 45 от 

ЗМСМА. 

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат на обжалване 

общите устройствени плaнове, както и техните изменения. 

Настоящото решение да се изпрати за обнародване в Държавен 

вестник след влизането му в сила. Одобреният проект за ЧИ на ОУПО 

да се публикува в интернет страницата на общината. 

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

22. 08-01-239/12.09.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

закупуване на камион за 

мултилифт - 

контейнери за нуждите 

на „РДО- Монтана” 

ЕООД при ползване на 

натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 

20 от Наредба № 7 от 19 

Решение 

№ 800 

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

самоуправление и местната администрация и предвид разпоредбата 

на чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Дава съгласие Община Монтана да ползва част от натрупаните 

средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на камион за 

мултилифт – контейнери за нуждите на „РДО- Монтана” ЕООД, като 

размерът на средствата за закупуването му няма да надвишава 30 000 лв. 



декември 2013 г. за реда 

и начина за изчисляване 

и определяне размера на 

обезпеченията и 

отчисленията, 

изисквани при 

депониране на отпадъци 

(Наредба № 7 от 19 

декември 2013 г.) 

без ДДС. 

 

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

23. 08-01-240/12.09.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изготвяне на работен 

проект за изграждане на 

четвърта клетка на 

Регионалното депо за 

неопасни отпадъци – 

регион Монтана 
 

Решение 

№ 801 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и предвид 

разпоредбите на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци (Наредба № 6/2013 г.)  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Кметът на община Монтана да възложи изготвяне на работен 

проект за изграждане на четвърта клетка на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци – регион Монтана. 

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

 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   

 


