
 

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

Протокол 

№ 15 
Днес 17.12.2020  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито 

заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински 

съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

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

Общински съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при 

следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-289/08.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно вътрешно разместване по бюджета на община Монтана за 

2020г. по функции, дейности и параграфи. 

2. 08-01-268/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно приемане на Наредбата за ветеринарно – санитарните и 

зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици на територията на община 

Монтана. 

3. 08-01-280/03.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно придобиване на право на ползване върху поземлен имот с 

идентификатор 48489.7.18, собственост на Народно читалище „Разум 1883“, в полза на 

Община Монтана във връзка с проектно предложение „Развитие на културния живот в 

Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура“ на Община Монтана 

по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. 

4. 08-01-281/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XX, кв.281 и част от 

улично пространство на ул.”Иван Давидков” с ОТ 196-197 по действащия подробен 

устройствен план на ж.к.”Младост”2, гр.Монтана. 

5. 08-01-282/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно отдаване под наем на земеделски земи - частна, общинска 

собственост от общинския поземлен фонд в землището на с. Белотинци, община 

Монтана  

6. 08-01-292/09.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно запазване на строежи с временен устройствен статут, 

изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона 

за териториалното и селищно устройство, върху земя – общинска собственост. 

7. 08-01-283/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно даване съгласие за използване на част от натрупаните от 

Община Монтана средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, 

обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците, 

предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 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 

8. 08-01-284/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементи на техническата инфраструктура-оптично кабелно захранване на 

базова станция VZ6036 в поземлен имот с идентификатор 22040.331.5 по кадастралната 

карта на с. Долна Вереница, общ. Монтана, местност Байчовец. 



9. 08-01-285/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

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

Община (ОУПО) от вилно строителство за обществено обслужване и Подробен 

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

идентификатор 48489.21.583 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност 

Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За автокъща” и да се 

предвиди ниско свободно застрояване. 

10. 08-01-286/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.460 по кадастралната карта 

(КК) на гр Монтана, местност Лъката за промяна на предназначението на земеделска 

земя в „за производствено-складова база” и да се предвиди ново ниско свободно 

застрояване. 

11. 08-01-287/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.462 по кадастралната карта 

(КК) на гр Монтана, местност Лъката за промяна на предназначението на земеделска 

земя в „за производствено-складова база” и да се предвиди ново ниско свободно 

застрояване. 

12. 08-01-288/04.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-

ПЗ) за обединяване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.26.600 и 

48489.26.601 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол и за 

промяна на предназначението на земеделска земя „за жилищно строителство”  

13. 08-01-295/14.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.815 по кадастралната 

карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село, с който да се образуват два нови ПИ, 

като за единия от тях да се промени предназначението на земеделската земя „За вилно 

строителство” и да се предвиди ниско свободно застрояване. 

14. 08-01-296/14.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.882 по кадастралната 

карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село, с който да се образуват два нови ПИ, 

като за единия от тях да се промени предназначението на земеделската земя „За вилно 

строителство” и да се предвиди ниско свободно застрояване, а другия да се обособи 

като ПИ с конкретно предназначение „за селскостопански път“. 

15. 08-01-297/15.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно предложение за съфинансиране на обект: „Въвеждане на 

енергоспестяващи мерки за детска ясла №1, гр. Монтана” по проект “Красива 

България” през 2021 г.    

16. Питания 
 

1. 08-01-289/08.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

вътрешно разместване 

по бюджета на община 

Монтана за 2020г. по 

Решение 

№ 333 

На основание чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси,  

чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 



функции, дейности и 

параграфи. 
 

1. Променя точка 18 от Решение № 85 от Протокол №4 

/30.01.2020г.: „средства в размер до 49 500 лв. за изплащане на 

еднократни помощи при раждане на дете”. 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания по 

бюджета за 2020 г. за покриване на преразходите в частта за местни 

дейности. /Приложение № 3/ 

3. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания по 

бюджета за 2020г.  в частта за делегираните от държавата дейности. 

/Приложение № 3/ 

4. Приема корекция на списъците за капиталови разходи: 

финансирани със собствени средства през 2020 г. съгласно /Приложение 

№ 1/; финансирани със редства от преходен остатък, като вътрешна 

компенсирана промяна през 2020 г. съгласно /Приложение № 2/ 

5. Упълномощава Кмета на общината да направи промени по 

бюджета за 2020г. за покриване на преразходите по обективни причини 

в частта за местни и държавни дейности по функции, дейности и  

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

2. 08-01-268/11.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Наредбата 

за ветеринарно – 

санитарните и 

зоохигиени изисквания 

при отглеждане на 

животни и птици на 

територията на община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 334 

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

местната администрация и чл. 133, ал.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за ветеринарно – санитарните и зоохигиени 

изисквания при отглеждане на животни и птици на територията на 

община Монтана. 

2. Отменя чл.19 от Раздел V „Ветеринарно – санитарни и 

зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици” от 

Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община 

Монтана. 

3. Възлага контрол по изпълнение на решението на Кмета на 

Община Монтана. 

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

3. 08-01-280/03.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

придобиване на право 

на ползване върху 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.7.18, собственост 

на Народно читалище 

„Разум 1883“, в полза на 

Община Монтана във 

връзка с проектно 

предложение „Развитие 

на културния живот в 

Община Монтана чрез 

инвестиции в 

културната 

инфраструктура“ на 

Община Монтана по 

Процедура 

BG16RFOP001-1.001-

Решение 

№ 335 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема да бъде учредено право на ползване в полза на 

Община Монтана за срок от 8 (осем) години върху поземлен имот с 

идентификатор 48489.7.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, собственост на Народно читалище „Разум 

1883“ гр. Монтана, както и върху сгради с идентификатори 48489.7.18.1, 

48489.7.18.2 и 48489.7.18.3, разположена в същия поземлен имот, с 

изключение на: 48489.7.18.1.3 – самостоятелен обект на етаж -1 на две 

нива в сграда с идентификатор 48489.7.18.1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 48489.7.18; 48489.7.18.1.4 – самостоятелен обект 

на етаж 1 в сграда с идентификатор 48489.7.18.1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 48489.7.18; 48489.7.18.2.1 – 

самостоятелен обект на етаж 1 в сграда с идентификатор 48489.7.18.2, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.7.18. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да сключи договор с 

нотариален акт за изпълнението на горното решение. 



039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие“ на ОПРР 

2014-2020 г. 

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

4. 08-01-281/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за 

УПИ XX, кв.281 и част 

от улично пространство 

на ул.”Иван Давидков” 

с ОТ 196-197 по 

действащия подробен 

устройствен план на 

ж.к.”Младост”2, 

гр.Монтана. 
 

Решение 

№ 336 

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 за УПИ XX, кв.281 и 

част от улично пространство на второстепенна улица с ОТ 196-197 по 

действащия подробен устройствен план на ж.к.”Младост”2, гр.Монтана, 

с което се предвижда 167.00 (сто шестдесет и седем) кв. м. от уличното 

пространство с ОТ 196-197 да се включат в УПИ XX, кв.281 с конкретно 

предназначение „за производствена и складова дейност и обществено 

обслужване”, съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 167.00 (сто шестдесет 

и седем) кв.м, които са част от улично пространство с ОТ 196 - ОТ 197 

по действащия подробен устройствен план на ж.к.”Младост”2, 

гр.Монтана и се присъединят към  УПИ XX, кв.281  

 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” 

5. 08-01-282/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отдаване под наем на 

земеделски земи - 

частна, общинска 

собственост от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Белотинци, община 

Монтана  
 

Решение 

№ 337 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 

3 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 22, ал. 4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Определя начална годишна наемна цена при отдаване под 

наем на поземлени имоти: 03722.1.1 с площ 2 096 кв. м в размер на 45.27 

лв., 03722.1.13 с площ 18 060 кв.м в размер на 487.62 лв. и 03722.1.128 с 

площ 5 867 кв. м в размер на 144.33 лв., изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

2. Упълномощава Кмета на общината да открие процедура за 

отдаване под наем за срок до 10 стопански години, чрез провеждане на 

публичен търг с явно наддаване при определените начални годишни 

наемни цени. 

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

6. 08-01-292/09.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

запазване на строежи с 

временен устройствен 

статут, изградени по 

Решение 

№ 338 

На основание §17, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за 

устройството на територията и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Запазва на основание §17, ал. 1 от Преходните разпоредби на 



реда на отменената ал. 4 

на чл. 120 от 

Правилника за 

прилагане на Закона за 

териториалното и 

селищно устройство, 

върху земя – общинска 

собственост. 
 

Закона за устройство на територията 9 броя строежи с временен 

устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от 

Правилника за прилагане на закона за териториалното и селищно 

устройство, върху земя – общинска собственост и упълномощава кмета 

на община Монтана да сключи договори със собствениците на тези 

обекти със срок на действие до 31.12.2021 година по приложен списък, 

одобрен от кмета на община Монтана – Приложение № 1. 

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” 

7. 08-01-283/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

използване на част от 

натрупаните от Община 

Монтана средства от 

отчисленията по чл. 64 

от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) за 

закупуване на съдове за 

разделно събиране на 

отпадъците, 

обезпечаващи 

функционирането на 

общинската система за 

управление на 

отпадъците, предвид 

разпоредбата на чл. 21, 

ал. 1, т. 2 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 

Решение 

№ 339 

На основание §17, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за 

устройството на територията и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие Община Монтана да ползва част от натрупаните 

средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) за закупуване на съдове за разделно събиране на 

отпадъците, обезпечаващи функционирането на общинската система за 

управление на отпадъците, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 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. 

 

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

8. 08-01-284/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план- 

парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементи на 

техническата 

инфраструктура-

оптично кабелно 

захранване на базова 

станция VZ6036 в 

поземлен имот с 

Решение 

№ 340 

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

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

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

125 от Закона за устройство на територията   

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на „БТК” ЕАД, гр. Монтана, ЕИК 831642181, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” 

№ 115 И, представлявано от законния си представител Атанас *** 

Добрев  да възложи изготвяне на проект за подробен устройствен 

план- парцеларен план  за трасе на оптичен кабел от поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 22040.329.153 през ПИ с идентификатори 

22040.340.41, 22040.338.41, 22040.323.1, 22040.323.390, 

22040.338.390, 22040.682.390, 22040.331.390, 22040.331.7 и 

22040.331.11 до ПИ 22040.331.5 по кадастралната карта на с. Долна 

Вереница, общ. Монтана.  



идентификатор 

22040.331.5 по 

кадастралната карта на 

с. Долна Вереница, общ. 

Монтана, местност 

Байчовец. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатори 

22040.329.153, 22040.340.41, 22040.338.41, 22040.323.1, 

22040.323.390, 22040.338.390, 22040.682.390, 22040.331.390, 

22040.331.7, 22040.331.11 и 22040.331.5 по кадастралната карта на с. 

Долна Вереница, общ. Монтана, в съответствие с изискванията на 

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

съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове.  

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и 

със специализираните контролни органи и експлоатационни 

дружества. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

9. 08-01-285/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО) от 

вилно строителство за 

обществено обслужване 

и Подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

48489.21.583 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

автокъща” и да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване. 

Решение 

№ 341 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 

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

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

територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Пламен *** Иванов да възложи частично 

изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.21.583 по кадастралата 

карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за промяна на 

устройствената зона от територия с възможна промяна на 

предназначението за вилно строителство в територия с възможна 

промяна на предназначението за обществено обслужване. 

2. Разрешава на Пламен *** Иванов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с 

идентификатор 48489.21.583 по КК на гр. Монтана, местност Парта с 

който да се промени предназначението на земеделска земя „За 

автокъща” и да се предвиди ниско свободно застрояване при спазване на 

показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 

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

територии и устройствени зони. 

3. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.21.583 по КК на гр. Монтана, местност Парта 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-286/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.4.460 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр Монтана, 

местност Лъката за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „за 

производствено-

складова база” и да се 

предвиди ново ниско 

свободно застрояване. 

Решение 

№ 342 

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 Петър *** Петров да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.460 по кадастралната карта (КК) на 

гр. Монтана, местност Лъката, с който да се промени предназначението 

на земеделската земя „за производствено складова база” и да се 

предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на 

показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 

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

територии и устройствени зони и Наредба №16 от 09.04.2004 г. за 

сервитутите на енергийните обекти.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.4.460 по КК на гр. Монтана, местност Лъката, 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-287/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание 

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.4.462 по 

кадастралната карта 

Решение 

№ 343 

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 Петър *** Петров да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.462 по кадастралната карта (КК) на 

гр. Монтана, местност Лъката, с който да се промени предназначението 

на земеделската земя „за производствено складова база” и да се 

предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване на 



(КК) на гр Монтана, 

местност Лъката за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „за 

производствено-

складова база” и да се 

предвиди ново ниско 

свободно застрояване. 

показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 

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

територии и устройствени зони. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.4.462 по КК на гр. Монтана, местност Лъката, 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-288/04.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за обединяване на 

поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 

48489.26.600 и 

48489.26.601 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол и 

за промяна на 

предназначението на 

земеделска земя „за 

жилищно строителство”  
 

Решение 

№ 344 

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 Павлин *** Симеонов да възложи изработване 

на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 48489.26.600 и 

48489.26.601 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол за 

обединяване на двата имота и за промяна на предназначението на 

земеделска земя „за жилищно строителство”, като се предвиди ниско 

свободно застрояване. 

3. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на ЗУТ 

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

Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове и Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. 

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 по реда на ЗУТ. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

13. 08-01-295/14.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 345 

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



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 

48489.27.815 по 

кадастралната карта 

(КК) на      гр. Монтана, 

местност Над село, с 

който да се образуват 

два нови ПИ, като за 

единия от тях да се 

промени 

предназначението на 

земеделската земя „За 

вилно строителство” и 

да се предвиди ниско 

свободно застрояване. 
 

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 Ангел *** Димитров да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.815 по кадастралната 

карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село, с който да се образуват 

два нови поземлени имота, с проектни идентификатори 48489.27.826 и 

48489.27.827, като за ПИ с идентификатор 48489.27.826, да се промени 

предназначението на земеделската земя „За вилно строителство” и да се 

предвиди ниско свободно застрояване, при спазване на показателите за 

застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.27.815 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Над село, 

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

14. 08-01-296/14.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план – 

план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за  поземлен 

имот (ПИ) с 

идентификатор 

48489.26.882 по 

кадастралната карта 

(КК) на      гр. Монтана, 

местност Над село, с 

който да се образуват 

два нови ПИ, като за 

единия от тях да се 

промени 

Решение 

№ 346 

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 Цветелин *** Златев да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 48489.26.882 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Над село, с който да се образуват два нови 

позмелени имота (ПИ), като за ПИ с проектен идентификатор 

48489.26.884 да се промени предназначението на земеделската земя „За 

жилищно строителство” и да се предвиди ниско свободно застрояване, а 

ПИ с проектен идентификатор 48489.26.883 да се обособи като ПИ с 

конкретно предназначение „За селскостопански път”.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.884 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Над село, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с 



предназначението на 

земеделската земя „За 

вилно строителство” и 

да се предвиди ниско 

свободно застрояване, а 

другия да се обособи 

като ПИ с конкретно 

предназначение „за 

селскостопански път“. 

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

15. 08-01-297/15.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение за 

съфинансиране на 

обект: „Въвеждане на 

енергоспестяващи 

мерки за детска ясла 

№1, гр. Монтана” по 

проект “Красива 

България” през 2021 г.    
 

Решение 

№ 347 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема за финансиране обект „Въвеждане на 

енергоспестяващи мерки за детска ясла №1, гр. Монтана” в размер на 

280 000 лева с ДДС, представляващи 70,00% съфинансиране от общия 

бюджет на проекта. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да внесе 

предложението в Регионално звено за изпълнение на проекта (РЗИПКБ) 

– гр.София. 

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

 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 
Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   

 

 


