
 

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

Протокол 

№ 38 
Днес 20.10.2022  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

г-н Станислев Станоев – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана 

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

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

Управителите на дружествата със 100 % общинско участие 

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

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-244/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно съгласие за кандидатстване от Областен управител на Област Монтана по процедура „Подкрепа 

за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура 

и спорт” 

2. 08-01-259/06.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно промяна в структурата на общинската администрация, като част от решението за бюджета за 

2022г.- точка 5(Приложения №3а, 3в). 

3. 08-01-265/06.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

4. 08-01-260/06.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства 

по бюджета на община Монтана през 2023г. 

5. 08-01-261/06.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно командировки към III-то тримесечие на 2022 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на 

Общински съвет-Монтана 

6. 08-01-249/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на трасе на тръбна мрежа за оптичен кабел през поземлени 

имоти, частна и публична общинска собственост в землище на с.Долна Вереница, община Монтана.  

7. 08-01-250/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изработване на проект за частично изменение на действащия общ 

устройствен план на община Монтана с обхват устройствена зона „За спорт и атракции“ в землище 

с.Крапчене, община Монтана. 

8. 08-01-251/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IX в кв.17,  част от поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.45, представляващ  улично пространство на бул.”Христо Ботев” с ОТ 352  и ОТ 

353 и част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

представляващ терен, без конкретно предназначение по действащия подробен устройствен план на 

Централна градска част (ЦГЧ), гр.Монтана. 

9. 08-01-252/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

10. 08-01-253/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

11. 08-01-254/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

12. 08-01-255/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

13. 08-01-256/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-257/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 



15. 08-01-258/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно настаняване на служител на Драматичен театър „Драгомир Асенов“ във ведомствено общинско 

жилище предоставено на театъра. 

16. 08-01-275/07.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване на възмездно право на ползване, върху части от поземлени имоти – публична 

общинска собственост, във връзка с договор за концесия в землището на с. Доктор Йосифово, община 

Монтана 

17. 08-01-277/10.10.2022 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община 

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

18. 08-01-262/06.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно предложение от „Иновативно рециклиране“ ЕООД, гр. Враца до Община Монтана, заведено 

писмо с вх. № 70-00-1516 от 19.09.2022 г., с което предлагат дружество със собствени средства да 

извърши рекултивация на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясък в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 70233.4.6 (общинска собственост), находящ се в м. „Пальов връх” 

землище с. Сумер,общ. Монтана, обл. Монтана. 

19. 08-01-264/06.10.2022 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 – 

второстепенен път с обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.4.481 и част от ПИ с 

идентификатор 48489.4.335 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана. 

20. 08-01-267/07.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на община Монтана (ОУПО) и подробен 

устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.293 

по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана местност Под гробищата, с който за имота да се предвиди 

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

21.  08-01-268/07.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на община Монтана (ОУП) и подробен устройствен 

план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 39503.11.360 и 

39503.11.361 по кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана. 

22. 08-01-269/07.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463 по кадастралната карта (КК) на 

с. Николово, общ. Монтана, местност Стрелката.  

23. 08-01-270/07.10.2022 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 

48489.21.500 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Парта, с който да се 

предвиди запазване на съществуващите заварени сгради и да се определи конкретно предназначение „за 

обслужваща и производствена дейност – гаражи, работилници и фотоволтаична електроцентрала“ на 

ПИ. 

24. 08-01-271/07.10.2022 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 

48489.40.726 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се 

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

складова дейност“. 

25. 08-01-272/07.10.2022 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 

22040.680.22 по кадастралната карта (КК) на с. Долна Вереница, общ. Монтана, местност Чермошник, с 

който да се отдели ПИ с проектен идентификатор 22040.680.24 и за него да се предвиди ниско свободно 

застрояване с ограничителни линии без да се променя начина на трайно ползване по кадастралната карта 

„нискостеблена гора“ на двата поземлени имота. 

26.  08-01-273/07.10.2022 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 

48489.25.458 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника, с който за имота да се 

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

строителство“. 



27.  08-01-274/07.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Програма за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Монтана в периода 2022 -2025 г. 

28. 08-01-245/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана за деветмесечието на 2022 г. 

29. 08-01-246/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана за 

деветмесечието на 2022 г. 

30. 08-01-247/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. 

Монтана за деветмесечието на 2022 г. 

31. 08-01-248/05.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана деветмесечието на 2022 г. 

32. 08-01-278/17.10.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно участие на ОБЩИНА МОНТАНА като Водещ кандидат и Бенефициент в изпълнението на 

проектно предложение „Съвместни действия за адаптация към изменението на климата“ („Joint actions 

for climate change adaptation“) по Грантова схема „Побратимяване на градове между Турция и ЕС-II 

(Побратимяване за зелено бъдеще)“ (Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green 

Future) Grant Scheme (TTGS-II)), финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за 

предприсъединителна помощ (ИПП II) (Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)) 

33. Питания 

 

1.08-01-244/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

съгласие за 

кандидатстване от 

Областен управител на 

Област Монтана по 

процедура „Подкрепа за 

устойчиво енергийно 

обновяване на публичен 

сграден фонд за 

административно 

обслужване, култура и 

спорт” 

Решение 

№ 802 

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

самоуправление и местна администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава принципно съгласие за кандидатстване от Областен 

управител на Област Монтана за предоставяне на средства по процедура 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден 

фонд за административно обслужване, култура и спорт” за финансиране 

по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за обекти на 

площад „Жеравица” №1 и площад „Жеравица” №3, гр. Монтана.  

2. Възлага изпълнение на решението на Кмета на Община 

Монтана. 

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

2. 08-01-259/06.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна в структурата 

на общинската 

администрация, като 

част от  решението за 

бюджета за 2022г.- 

точка 5 (Приложения 

№3а, 3в). 

Решение 

№ 803 

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

и местната администрация (ЗМСМА) 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя  структурата на общинската администрация, 

Приложения №№3а, 3в към т.5 от Решение № 638 от Протокол № 

30/24.03.2022г., считано от 01.11.2022 г. 

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

3. 08-01-265/06.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

именуване на 

съществуващи улици 

без име, находящи се в 

с. Липен, община 

Решение 

№ 804 

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 34-33-32-31-11-8-7-6-5-3-2-1-55 по 

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



Монтана. 
 

„Кокиче”; 

2. Именува улица с осови точки 162-164-165 по регулационния план 

на с. Липен, общ. Монтана, с името „Синчец”; 

3. Именува улица с осови точки 158-172 по регулационния план на 

с. Липен, общ. Монтана, с името „Иглика”; 

4. Именува улица с осови точки 38-33 по регулационния план на 

с. Липен, общ. Монтана, с името „Божур”; 

5.  Възлага изпълнението на Решението на Кмета на община 

Монтана. 

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

4. 08-01-260/06.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

ползване на банков 

кредит (кредитна 

линия) за обезпечаване 

на временен  недостиг 

на средства по бюджета 

на община Монтана 

през 2023г. 
 

Решение 

№ 805 

На основание чл. 5, ал.1, т.1, чл.13 и чл.17, ал.1 от Закона за 

общинския дълг, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.58, 

ал.1, т.2, чл.60 и чл.61 от Наредбата за условията и реда за съставяне 

на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Монтана и чл.13, т. 9 от Закона за 

обществените поръчки 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Одобрява кредитна линия за 2023 год., която да се ползва 

при временен недостиг на бюджетни средства -   при следните 

параметри : 

 1.1. Максимален размер на дълга – 1 000 000 /един милион/ лева; 

 1.2. Валута на дълга – лева; 

 1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем; 

 1.4. Условия за погасяване – краен срок на погасяване до 

25.01.2024 г.; 

 1.5. Източници на погасяване на главницата – от собствени 

бюджетни средства; 

 1.6. Максимален лихвен процент 2 %, таксите и комисионните са 

съгласно приложената Методика; 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да проведе 

публичен конкурс , да сключи договор и да учреди обезпечения за 

кредитна линия за 2023 г. в размер на 1 000 000 /един милион/ лева. 

3. Кредитната линия да бъде обезпечена с общински имот-частна 

собственост - VІ-ти етаж от сграда, бул. „Ал. Стамболийски” №6, 

Парцел ІІ, кв. 157, град Монтана или бъдещи вземания срещу собствени 

приходи.  

 Забележка: Решението се приепоименно  с 25 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

5. 08-01-261/06.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки към III-

то тримесечие на 2022 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет-

Монтана. 

Решение 

№ 806 

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява отчета за изразходваните средства за командировки в 

страната на Председателя на общински съвет и Кмета на Община 

Монтана към III-то тримесечие на 2022 год. 

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

6. 08-01-249/05.10.2022 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 807 



от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на трасе на 

тръбна мрежа за 

оптичен кабел през 

поземлени имоти, 

частна и публична 

общинска собственост в 

землище на с.Долна 

Вереница, община 

Монтана.  
 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от 

Закона за общинската собственост, чл.18, ал.3, чл. 30, ал. 5, във 

връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване на възмезно и безвъздмездно 

право на прокарване за срок от 10 години на трасе за изграждане на 

тръбна мрежа на оптичен кабел за захранване на „Комуникационна 

кула“, м.“Свети Илия“ в поземлен имот с идентификатор 22040.680.22  

по кадастралната карта на с. Долна Вереница, община Монтана с 

разпределителна шахта, разположена в поземлен имот, публична 

държавна собственост с идентификатор 22040.321.9 по кадастралната 

карта на  с. Долна Вереница, община Монтана в полза на „СВ – НЕТ” 

ЕООД, ЕИК 111587735, със седалище и адрес на управление гр. 

Монтана, бул. „Трети март” №78, представлявано и управлявано от 

Стефан *** Цветков.  

Дължината на трасето е с дължина 814.90 м. и минава през 

поземлени имоти, публична и частна общинска собственост, както 

следва: 
№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собствено

ст 

Дължин

а /м./ 
Сервитут 

/кв.м./ 

22040.331.11 Пасище 
Общинска 

публична 
420.30 420.30 

22040.338.390 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Общинска 

публична 
51.10 51.10 

22040.338.4 Пасище 
Общинска 

публична 
103.50 103.50 

22040.331.4 
За съоръжение за 

електропровод 
Общинска 

публична 
4.20 4.20 

22040.323.390 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

Общинска 

публична 
41.50 41.50 

22040.340.41 За местен път 
Общинска 

частна 
122.90 122.90 

22040.338.41 За местен път 
Общинска 

частна 
71.40 71.40 

Цената на възмездното право на прокарване да се  определи 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 приепоименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-250/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за частично изменение 

на действащия общ 

устройствен план на 

община Монтана с 

Решение 

№ 808 

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

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

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за частично изменение 

на действащия общ устройствен план на община Монтана, с който 

устройствена зона Са - „За спорт и атракции“ да се промени в  Пп – 



обхват устройствена 

зона „За спорт и 

атракции“ в землище 

с.Крапчене, община 

Монтана. 
 

„Предимно производствена“, включваща поземлени имоти с 

идентификатори 39503.11.20, 39503.11.22, 39503.11.26, 39503.11.360, 

39503.11.361, 39503.11.255, 39503.11.259, 39503.11.261, 39503.11.264, 

39503.11.301, 39503.11.337 и 39503.11.356 по кадастралната карта на с. 

Крапчене, община Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

8. 08-01-251/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) IX в кв.17,  

част от поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.45, 

представляващ  улично 

пространство на 

бул.”Христо Ботев” с 

ОТ 352  и ОТ 353 и част 

от поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.251 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, 

представляващ терен, 

без конкретно 

предназначение по 

действащия подробен 

устройствен план на 

Централна градска част 

(ЦГЧ), гр.Монтана. 
 

Решение 

№ 809 

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 

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) IX в кв.174,  част от поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.45, представляващ  улично пространство на 

бул.”Христо Ботев” с ОТ 352  и ОТ 353 и част от поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

представляващ терен, без конкретно предназначение по действащия 

подробен устройствен план на Централна градска част (ЦГЧ), 

гр.Монтана, с който се предвижда частта от поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.45 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана с площ от 53.00 (петдесет и три) кв. м. и частта 

от  поземлен имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Монтана, представляваща терен без 

конкретно предназначение по действащия подробен устройствен план 

на Централна градска част,  гр. Монтана, с площ от 67.00 (шестдесет и 

седем) кв. м.  да се присъединят към УПИ IX в кв.174 като се образува 

нов урегулиран поземлен имот (УПИ)  УПИ IX в кв.174 с площ 822.00 

кв. м. и се запази конкретното предназначение „за обществено 

обслужване”. 

2. Обявява за частна общинска собственост 53.00 (петдесет и 

три) кв. м., част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана и се 

присъединят към  урегулиран поземлен имот (УПИ) IX  в кв.174 по 

действащия подробен устройствен план на Централна градска част, гр. 

Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

9. 08-01-252/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 810 

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 №670.538 по 

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

Долна Вереница, ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с площ 425.10 кв. м, 



трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: зеленчукови култури, категория на земята: 4, актуван с акт за 

частна общинска собственост №6696/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 1 570.00 (хиляда петстотин и 

седемдесет) 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 приепоименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-253/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 811 

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 №670.539 по 

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

Долна Вереница, ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с площ 1073.70 кв. 

м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: зеленчукови култури, категория на земята: 4, актуван с акт за 

частна общинска собственост №6697/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 3 970.00 (три хиляди деветстотин 

и седемдесет) 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 приепоименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-254/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 812 

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 

48489.40.661 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 1233.00 кв. м, местност „Мало поле“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

за животновъден комплекс, землище Монтана, община Монтана, 

актуван с акт за частна общинска собственост №6700/2022 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 6 400.00 (шест хиляди и 

четиристотин) 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 приепоименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-255/05.10.2022 Решение 



год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

№ 813 

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 

48489.40.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 241.00 кв. м, местност „Мало поле“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

за животновъден комплекс, землище Монтана, община Монтана, 

актуван с акт за частна общинска собственост №6699/2022 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 1 400.00 (хиляда и четиристотин) 

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 приепоименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-256/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 814 

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 

48489.6.548 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 196.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана,  начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс, който по действащия подробен устройствен план на  гр. 

Монтана, представлява УПИ VIII, кв. 184 с конкретно предназначение: 

„за обществено обслужване“, с адрес гр. Монтана, ул. „Родопи“ №14, 

актуван с акт за частна общинска собственост №6698/2022 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 4 500,00 (четирихиляди и 

петстотин) лв., без ДДС, изготвена от оценител отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3.Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

14. 08-01-257/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 815 

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 

48489.5.576 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 



Монтана, с площ 962.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана,  начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс, който по действащия подробен устройствен план на  гр. 

Монтана, представлява УПИ XXII, кв. 10 с конкретно предназначение: 

„за обществено обслужване“, с адрес гр. Монтана, ул. „Индустриална“ 

№1, актуван с акт за частна общинска собственост №5319/2017 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 115 440.00 (сто и петнадесет 

хиляди четиристотин и четиридесет) лв., 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-258/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

настаняване на 

служител на 

Драматичен театър 

„Драгомир Асенов“ във 

ведомствено общинско 

жилище предоставено 

на театъра. 

Решение 

№ 816 

На основание чл. 34, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 

общинския жилищен фонд на територията на община Монтана и 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

        1. Дава съгласие да бъде настанена Димитрина *** Проданова, ЕГН 

***, назначена на длъжността „актриса“  към Драматичен театър 

„Драгомир Асенов“ - гр. Монтана, във ведомствено общинско жилище с 

адрес гр. Монтана, ж.к. „Плиска“, бл. 12, ет. 9, ап. 43, за времето докато 

заема тази длъжност. 

        2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

16. 08-01-275/07.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване на 

възмездно право на 

ползване, върху части 

от поземлени имоти – 

публична общинска 

собственост, във връзка 

с договор за концесия в 

землището на с. Доктор 

Йосифово, община 

Монтана 
 

Решение 

№ 817 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 25, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75, ал. 1 от 

Закона за подземните богатства 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

          1. Учредява възмездно право на ползване за срок 35 години на 

„Креди“ ООД, ЕИК 200364430, със седалище и адрес на управление гр. 

Монтана, област, Монтана, община Монтана, ул. „Индустриална“ №12, 

представлявано от управителя Пламен *** Лилков, върху поземлени 

имоти с проектни идентификатори: 21840.144.447, площ 29 515 кв. м, 

начин на трайно ползване: за кариера за пясък, чакъл и глини за 

строителна керамика, образуван от поземлен имот с идентификатор 

21840.144.427, начин на трайно ползване: пасище, актуван с акт 

№6051/2020 год., 21840.144.450, площ 3936 кв. м, начин на трайно 

ползване: за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, 

образуван от поземлен имот с идентификатор 21840.144.429, начин на 

трайно ползване пасище, актуван с акт №6052/2020 год. и 

21840.144.448, площ 422 кв.м, начин на трайно ползване: за кариера за 

пясък, чакъл и глини за строителна керамика, образуван от поземлен 

имот с идентификатор 21840.144.428, начин на трайно ползване: за 

селскостопански, горски, ведомствен път, съгласно скица-проект №15-



1038969-08.09.2022 год., издадена от Служба по геодезия, картография 

и кадастър – гр.Монтана, за неземеделски нужди, а именно за добив на 

неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови 

пясъци от находище „Доктор Йосифово“, участък „Север“, 

разположено в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, 

област Монтана.  

          2. Определя пазарна цена на обезщетението за правото на 

ползване на горните части от  поземлени имоти с проектни 

идентификатори:  21840.144.447 в размер на 3810.00 (три хиляди 

осемстотин и десет) лв., 21840.144.450 в размер на 510.00 (петстотин и 

десет) лв. и 21840.144.448 в размер на 50.00 (петдесет) лв. или обща 

стойност в размер на 4 370.00 (четири хиляди триста и седемдесет) лв. 

годишно за срока на концесията 35 години, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

Обезщетението да се актуализира ежегодно с официалния 

инфлационен индекс на НСИ. 

          3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

17. 08-01-277/10.10.2022 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост с. 

Белотинци, община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 818 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажба на имот пл.№661, за който е образуван  

урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 11 по действащия 

кадастрален и  регулационен план на с. Белотинци, община Монтана, 

конкретно предназначение „за обществено обслужване“ с площ 774.00 

(седемстотин седемдесет и четири) кв. м, актуван с АОС 

№6701/13.10.2022 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 3 500.00 (три хиляди и 

петстотин) 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-262/06.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение от 

„Иновативно 

рециклиране“ ЕООД, 

гр. Враца до Община 

Монтана, заведено 

писмо с вх. № 70-00-

1516 от 19.09.2022 г., с 

което предлагат 

дружество със 

собствени средства да 

извърши рекултивация 

на нарушен терен – 

бивша кариера за добив 

Решение 

№ 819 

На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделски земи 

и чл. 6 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт и регламентираното в чл. 21, 

ал.1, точка 8 във връзка с точка 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие Кметът на Община Монтана да разреши на 

„ИНОВАТИВНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ ЕООД, гр. Враца да рекултивира за 

собствена сметка поземлен имот, който е публично общинска 

собственост - ПИ с идентификатор 70233.4.6, находящ се в м. „Пальов 

връх” землище с. Сумер,общ. Монтана, обл. Монтана, с вид на 

територията – Нарушена; начин на трайно ползване (НТП) - За кариера 



на глина за керамика и 

пясък в поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

70233.4.6 (общинска 

собственост), находящ 

се в м. „Пальов връх” 

землище с. Сумер,общ. 

Монтана, обл. Монтана. 
 

за пясък, чакъл и глини за строителната керамика; площ 30004 кв. м; 

стар номер 004006 (Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

86/12.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър). Рекултивацията да се осъществи въз основа но 

одобрен и съгласуван проект за рекултивация, съобразен с разпоредбите 

на Закона за опазване на земеделските земи, Наредба № 26 за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 

земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и Наредбата за 

изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за 

търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на 

подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на 

геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация 

на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване. 

 Забележка: Решението се прие поименно  с 26 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

19. 08-01-264/06.10.2022 

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 – 

второстепенен път с 

обхват поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 

48489.4.481 и част от 

ПИ с идентификатор 

48489.4.335 по 

кадастралната карта 

/КК/ на гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 820 

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 Дирекция „Общинска собственост“ при Община 

Монтана и на „Саневиан“ ООД, ЕИК 202900256 със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 20, представлявано от 

Цветомир *** Найденов и Боян *** Найденов, чрез пълномощника им 

Мирослав *** Дилчовски, съгласно пълномощно рег. № 633/10.05.2018г. 

на нотариус рег. № 633 с район на действие Районен съд    гр. София, да 

възложат изработване на проект за подробен устройствен план – 

парцеларен план за техническата инфраструктура – второстепенен път с 

обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.4.481 и част от ПИ с 

идентификатор 48489.4.335 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, 

с който ПИ с идентификатор 48489.4.481 да се разшири с част от ПИ с 

идентификатор 48489.4.335 и се промени конкретното им 

предназначение в „За територия на транспорта“, като частта от ПИ с 

идентификатор 48489.4.335 се отстъпва безвъзмездно на община 

Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.4.481 и част от ПИ с идентификатор 48489.4.335 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. 

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 поименно  с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 



20. 08-01-267/07.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

община Монтана 

(ОУПО) и подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.26.293 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана 

местност Под 

гробищата, с който за 

имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

жилищно 

строителство“. 
 

Решение 

№ 821 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 3, 

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

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

територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Разрешава на Ива *** Йоргова да възложи: 

1. Изработване на проект за частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Монтана в обхват поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта на гр. Монтана 

местност Под гробищата за промяна на устройствената зона от 

„територия с общо предназначение – обработваеми земи – трайни 

насаждения“ в „жилищна зона“. 

2. Изработване на проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по КК 

на гр. Монтана, местност Под гробищата, с който за имота да се 

предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „За жилищно строителство“, с показатели за 

застрояване за жилищна зона Жм: Пл. застр. 40%; Кинт 1,2; Позел. 40%. 

3. Одобрява приложените задания. 

Проектите да се изработят в цифров и графичен вид в 3 

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

идентификатор 48489.26.293 по КК на гр. Монтана, местност Под 

гробищата, 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 не подлежи на 

оспорване. 

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

21. 08-01-268/07.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

община Монтана (ОУП) 

и подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

Решение 

№ 822 

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

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

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

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

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Разрешава на Иван *** Грозданов, управител на „СиС експрес” 

ООД да възложи: 

1. Изработване на проект за частично изменение на общия 

устройствен план на община Монтана за промяна на устройствената 

зона от „За спорт и атракции“ в „Предимно производствена зона“ в 



за поземлени имоти 

(ПИ) с идентификатор 

39503.11.360 и 

39503.11.361 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Крапчене, 

общ. Монтана. 
 

обхват поземлени имоти с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 

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

2. Одобрява приложеното задание. 

3. Разрешава на Иван *** Грозданов, управител на „СиС 

експрес” ООД да възложи изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване в обхват  поземлени имоти с 

идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта на 

с. Крапчене,  с който за имотите да се определи  конкретно 

предназначение „За производствена дейност – фотоволтаична 

електроцентрала“, с показатели за застрояване за предимно 

производствена зона – Пп: Пзастр.- 40-80%; Кинт - 1,0-2,0; Позел. - 20-

40%. 

4. Одобрява приложеното задание. 

    Проектите да се изработят в цифров и графичен вид съгласно 

чл. 116а от ЗУТ, при спазване на изискванията на Закона за устройство 

на територията и свързаните с него нормативни актове и с обем и 

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

съдържанието на устройствените планове. 

При изготвянето на проектите да се вземат предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

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

Проектите да се съгласуват с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации и със 

специализираните контролни органи преди внасянето им за одобряване. 

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

22. 08-01-269/07.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

ддобряване на частично 

изменение (ЧИ) на 

общия устройствен 

план на общината 

(ОУПО) с териториален 

обхват поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

51665.90.463 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Николово, 

общ. Монтана, местност 

Стрелката.  
 

Решение 

№ 823 

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 

51665.90.463 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, общ. 

Монтана, местност Стрелката, с който се променя устройствената зона 

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

производствена зона Пч, с показатели за застрояване на устройствена 

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

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

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

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

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

одобряването му. 

Съгласно чл. 127, ал.12 от ЗУТ общият устройствен план може да 

се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в 

"Държавен вестник" на акта за одобряването или приемането му от 

собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от 

неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана. 

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

23. 08-01-270/07.10.2022 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 824 

https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p44225605


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 

48489.21.500 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

общ. Монтана, местност 

Парта, с който да се 

предвиди запазване на 

съществуващите 

заварени сгради и да се 

определи конкретно 

предназначение „за 

обслужваща и 

производствена дейност 

– гаражи, работилници 

и фотоволтаична 

електроцентрала“ на 

ПИ. 

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

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

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

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на „Галант М“ ЕООД, ЕИК 130082666, със 

седалище и адрес на управление гр. Монтана, площад „Жеравица“, 

представлявано от управителя Димитър *** Георгиев, да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.21.500 по КК 

на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Парта, с който да се предвиди 

запазване на съществуващите заварени сгради и да се определи 

конкретно предназначение „за обслужваща и производствена дейност – 

гаражи, работилници и фотоволтаична електроцентрала“, смесена 

многофункционална зона с показатели на застрояване: Пл. застр. 40-

80%; Кинт 1,5-3,0; Позел. 20-40%. Да се отрази сервитута на въздушната 

линия, съгласно становище SAP № IB-33-22-40388 на 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

    Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно 

чл. 116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 48489.21.500 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 №8/14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

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

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

 

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

24. 08-01-271/07.10.2022 

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 

48489.40.726 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Мало поле, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

Решение 

№ 825 

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 Георги *** Янев и Калоян *** Христов да 

възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.726 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за 

имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „за производствена и складова дейност“, с 

показатели за застрояване за смесена многофункционална зона Смф: 

Пл. застр. 40-80%; Кинт 1,5-3,0; Позел. 20-40%, при спазване на 

ограничителната строителна линия по Закона за пътищата и сервитута 

на енергиините обекти – въздушни линии. 



свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

производствена и 

складова дейност“. 

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 48489.40.726 по КК на гр. Монтана, местност Мало 

поле, 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-272/07.10.2022 

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 

22040.680.22 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Долна 

Вереница, 

общ. Монтана, местност 

Чермошник, с който да 

се отдели ПИ с 

проектен 

идентификатор 

22040.680.24 и за него 

да се предвиди ниско 

свободно застрояване с 

ограничителни линии 

без да се променя 

начина на трайно 

ползване по 

кадастралната карта  

„нискостеблена гора“ на 

двата поземлени имота. 

Решение 

№ 826 

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

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

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

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на „Св-Нет“ ЕООД, ЕИК 111587735, със седалище 

и адрес на управление гр. Монтана, бул.“Трети март“ №78, ет.2, 

представлявано от управителя Стефан *** Цветков, да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22040.680.22, с 

който да се отдели ПИ с проектен идентификатор 22040.680.24 да се 

определи за него конкретно предназначение „За базова станция“ и да се 

предвиди свободно застрояване с ограничителни линии без да се 

променя начина на трайно ползване по кадастралната карта 

„нискостеблена гора“ на двата новообразувани поземлени имота, с 

устройствена  зона за техническа инфраструктура (Ти), с показатели за 

застрояване: П застр. 60%; Кинт-1,2; Позел. 40%, без ограничение на 

височината. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

    Проектът да се изработи в цифров и графичен вид съгласно 

чл. 116а от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 22040.680.22 по 

кадастралната карта (КК) на с. Долна Вереница, общ. Монтана, местност 

Чермошник, при спазване на изискванията на Закона за устройство на 

територията и свързаните с него нормативни актове и с обем и 

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

съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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



26. 08-01-273/07.10.2022 

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 

48489.25.458 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Расника, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

вилно строителство“. 

Решение 

№ 827 

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 Асен *** Асенов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.458 по кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност Расника, с който за имота да се предвиди 

ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение 

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

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

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.25.458 по КК на гр. Монтана, местност Расника, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове. 

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

27. 08-01-274/07.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Програма 

за изпълнение на 

националната програма 

за овладяване 

популацията на 

безстопанствените 

кучета на територията 

на община Монтана в 

периода 2022 -2025 г. 

Решение 

№ 828 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на 

основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и 

във връзка с разпоредбите на Наредба № 4 от 1 Февруари 2021 г. за 

прилагане на Националната програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Република 

България (Наредба № 4/01.02.2021 г.)  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Програма за изпълнение на националната програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Монтана в периода 2022 -2025 г. 

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

28. 08-01-245/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана за 

деветмесечието на 2022 

г. 

Решение 

№ 829 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 5 

от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за деветмесечието на 2022 г. на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

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

29. 08-01-246/05.10.2022 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 830 



от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД гр. Монтана за 

деветмесечието на 2022 

г. 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 5 

от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за деветмесечието на 2022 г. на 

„Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана. 

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

30. 08-01-247/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

гр. Монтана за 

деветмесечието на 2022 

г. 

Решение 

№ 831 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 5 

от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за деветмесечието на 2022 г. на 

„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. 

Монтана. 

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

31. 08-01-248/05.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана 

деветмесечието на 2022 

г. 

Решение 

№ 832 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 5 

от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за деветмесечието на 2022 г. на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

32. 08-01-278/17.10.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

участие на ОБЩИНА 

МОНТАНА като Водещ 

кандидат и 

Бенефициент в 

изпълнението на 

проектно предложение 

„Съвместни действия за 

адаптация към 

изменението на 

климата“ („Joint actions 

for climate change 

adaptation“) по Грантова 

схема „Побратимяване 

на градове между 

Турция и ЕС-II 

(Побратимяване за 

зелено бъдеще)“ (Town 

Twinning between 

Turkey and EU-II 

Решение 

№ 833 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие Община Монтана да участва като Водещ 

кандидат и Бенефициент в изпълнението на проектно предложение 

Съвместни действия за адаптация към изменението на климата“ („Joint 

actions for climate change adaptation“) по Грантова схема „Побратимяване 

на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)“ 

(Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) 

Grant Scheme (TTGS-II)), финансирана от Европейски съюз чрез 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (Instrument for 

Pre-Accession Assistance (IPA II)) и дава съгласие за осигуряване на 

оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните 

по проекта дейности, за които Община Монтана ще отговаря. 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да представлява 

Община Монтана във връзка с участието на Община Монтана като 



(Twinning for a Green 

Future) Grant Scheme 

(TTGS-II)), 

финансирана от 

Европейски съюз чрез 

Инструмент за 

предприсъединителна 

помощ (ИПП II) 

(Instrument for Pre-

Accession Assistance 

(IPA II)) 
 

Водещ кандидат и Бенефициент в изпълнението на проектно 

предложение Съвместни действия за адаптация към изменението на 

климата“ („Joint actions for climate change adaptation“) по Грантова схема 

„Побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за 

зелено бъдеще)“ (Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for 

a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)), финансирана от Европейски 

съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) 

(Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)) 

3. Упълномощава Кмета на Община Монтана да подпише 

всички необходими документи във връзка с участието на Община 

Монтана като Водещ кандидат и Бенефициент в изпълнението на 

проектно предложение Съвместни действия за адаптация към 

изменението на климата“ („Joint actions for climate change adaptation“) по 

Грантова схема „Побратимяване на градове между Турция и ЕС-II 

(Побратимяване за зелено бъдеще)“ (Town Twinning between Turkey and 

EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)), 

финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за 

предприсъединителна помощ (ИПП II) (Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA II)) 

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

 

 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 

 

 

/Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   

 


