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

 

Протокол 

№ 22 
Днес 27.06.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

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

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана 

г-жа Силвия Василева – Дир. Дирекция „ФСД” при Община Монтана 

 

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

съвет Монтана, г-жа Иванка Делева – Зам.председател на ОбС Монтана при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. 08-01-184/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно Ползване на Средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при изпълнение на 

проектите: „Инвестиция в бъдещето“ Договор № BG05M9OP001-2.004-0020-C1”, „Независим живот”  

Договор № BG05M9OP001-2.002-0174-C02   

2. 08-01-173/13.06.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промени в състава на Постоянните комисии. 

3. 08-01-171/09.06.2017 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 /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.26.718 по 

кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана,  с който да се промени начина на трайно ползване на имота, 

като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди  ниско 

застрояване. 

4. 08-01-172/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване на съгласие за издаване по реда на Закона за водите на разрешение за 

ползване на язовир “ Долна вода” в землището на с. Студено буче, Община Монтана 

5. 08-01-167/29.05.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

6. 08-01-174/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

7. 08-01-175/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

8. 08-01-176/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

9. 08-01-177/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

10. 08-01-178/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

11. 08-01-179/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

12. 08-01-180/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот - частна общинска собственост в землището на с. 

Белотинци, община Монтана.  

13. 08-01-181/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на канализационно отклонениe през 

имот общинска собственост. 
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14. 08-01-182/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на водопроводно отклонениe през 

имот общинска собственост. 

15. 08-01-185/14.06.2017 год. Докладна записка от Станислав Станоев – За кмет на 

Община Монтана по Заповед № 1020/06.06.2017 г., относно обявяване за частна общинска 

собственост на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.583, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана. 

16. 08-01-186/15.06.2017 год. Докладна записка от Станислав Станоев – За кмет на 

Община Монтана по Заповед № 1020/06.06.2017 г., относно обявяване за частна общинска 

собственост на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.591, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана. 

17. 08-01-188/23.06.2017 год. Докладна записка Диман Георгиев – За Кмет на Община 

Монтана, съгласно Заповед № 1133 от 19.06.2017 г., относно частична корекция на Списъка на 

капиталовите разходи финансирани чрез приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. 

18. 08-01-189/23.06.2017 год. Докладна записка Диман Георгиев – За Кмет на Община 

Монтана, съгласно Заповед № 1133 от 19.06.2017 г., относно даване съгласие за придобиване право 

на собственост чрез покупко – продажба на част от проектен имот с идентификатор 48489.5.585 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

19. 08-01-190/23.06.2017 год. Докладна записка Диман Георгиев – За Кмет на Община 

Монтана, съгласно Заповед № 1133 от 19.06.2017 г., относно продажба на поземлени имоти с 

проектни идентификатори 48489.5.586 и 48489.5.587 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, които по действащия подробен устройствен план (ПУП) на стара 

промишлена зона (СПЗ) гр. Монтана образуват урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXIII, кв. 6 

20. 08-01-191/23.06.2017 год. Докладна записка Диман Георгиев – За Кмет на Община 

Монтана, съгласно Заповед № 1133 от 19.06.2017 г., относно разсрочване на задължение, 

представляващо местни данъци и такси към община Монтана. 

21. Питания 

 

1.08-01-184/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Ползване на Средства 

от фонд „Флаг” за 

мостово финансиране  

при изпълнение на 

проектите: „Инвестиция 

в бъдещето“ Договор № 

BG05M9OP001-2.004-

0020-C1”, „Независим 

живот”  Договор № 

BG05M9OP001-2.002-

0174-C02   

 

Решение 

 № 532 

На основание чл. 4, т. 2 и чл.17 от Закона за общинския дълг, във 

връзка с  чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за 

публичните финанси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Община Монтана да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проекти: „Инвестиция в бъдещето“ Договор № 

BG05M9OP001-2.004-0020-C1”  и „Независим живот”  Договор № № 

BG05M9OP001-2.002-0174-C02  , финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.”, при следните основни 

параметри: 

 Максимален размер на дълга – 623 573 (Шестстотин 

двадесет и три хил. петстотин седемдесет и три лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем;  

 Рефинансиране на съществуващ заем и финансиране на 

допустими разходи по проектите  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията 
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от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ Договор № BG05M9OP001-2.004-0020-C1 и Договор № 

BG05M9OP001-2.002-0174-C02 и/или от собствени бюджетни средства.   

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR 

плюс максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Монтана по Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-

0020-C1, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 

програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите 

по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Монтана по Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.002-

0174-C02,  сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 

програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите 

по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Монтана, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община 

Монтана по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Монтана 

да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – 

ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-173/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промени в състава на 

Постоянните комисии. 

 

Решение 

 № 533 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Избира Илиана Красимирова Иванова за: 

- член на ПК по Общинска собственост, икономическа и 

стопанска политика; 

- секретар на ПК по Инвестиционна политика, евроинтеграция, 

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

3. 08-01-171/09.06.2017 

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 /ПУП/ 

за поземлен имот /ПИ/ с 

Решение 

 № 534 

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 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Бисер Ивов Ангелов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.718 по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Монтана, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, 
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идентификатор 

48489.26.718 по 

кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана,  с който 

да се промени начина на 

трайно ползване на 

имота, като се определи 

конкретно 

предназначение „За 

жилищно строителство” 

и се предвиди  ниско 

застрояване. 

 

като се определи конкретно предназначение “За жилищно 

строителство” и се предвиди  ниско застрояване с ограничителни 

линии.  

2.Одобрява приложеното  задание по чл. 125 от Закона за 

устройство на територията. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен 

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия, 

картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл.5, ал.4 от Наредба 

№8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове 

и Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.718 по КК на гр. Монтана, при спазване на 

изискванията на Закона за устройство на територията 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 

съгласно чл.127, ал.2 от 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-172/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на съгласие за 

издаване по реда на 

Закона за водите на 

разрешение за ползване 

на язовир “ Долна вода” 

в землището на с. 

Студено буче, Община 

Монтана 

 

 

Решение 

 № 535 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, 

ал.1, т.3 от Закона за водите 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие, Кмета на община Монтана да издаде 

разрешително за ползване на воден обект – язовир “Долна Вода” в 

землището на с. Студено буче, община Монтана, представляващ имот с 

№ 000447, ЕКАТТЕ 70113, публична общинска собственост, актуван с 

акт за общинска собственост № 3915/10.03.2015 г. в полза на сдружение 

на сдружение Ловно - рибарско дружество “Огоста” гр. Монтана, ЕИК 

111514769. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-167/29.05.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 536 

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 УПИ II, кв. 61, по действащия 

подробен устройствен план на с. Винище, община Монтана, с площ от 

13 277.00 кв.м., актуван с  акт за частна общинска собственост  

№5421/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 
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отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 46 600.00 /четиридесет и шест хиляди и шестстотин/ лева без 

ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

6. 08-01-174/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 537 

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 незастроен поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.495 с площ 2 175.00 /две хиляди сто седемдесет и 

пет/ кв. м. ведно с изграден в него преместваем обект със застроена площ 

125.00 /сто двадесет и пет/ кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, находящ се в ж.к. Младост, кв. 376, актуван с 

АОС №5428/08.06.2017., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 132 800.00 /сто тридесет и 

две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, в тв. ч. : 118 820.00 /сто и 

осемнадесет хиляди осемстотин и двадесет/ лева – земя и 13 980.00 

/тринадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева – преместваем обект, 

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” 

7. 08-01-175/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 538 

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  №18.408 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землище гр. 

Монтана с площ от 385.40 /триста осемдесет и пет и 0.40/ кв.м., III 

категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост №5435/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 021.00 /хиляда  двадесет и един/ лв. 

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” 

8. 08-01-176/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Решение 

 № 539 

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

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

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  №22.11 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землище гр. 

Монтана с площ от 3508.20  /три хиляди петстотин и осем и 0.20/ кв.м., 

IV категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №5436/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 9 963.00 /девет хиляди деветстотин шестдесет и три/ лв. 

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” 

9. 08-01-177/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 540 

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 №4.283 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Мало поле”, землище гр. 

Монтана с площ от 315.70  /триста и петнадесет и 0.70/ кв.м., III 

категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №5437/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

705.00 /хиляда седемстотин и пет/ лв. 

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” 

10. 08-01-178/13.06.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 541 

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 №4.689 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Мало поле”, землище гр. 

Монтана с площ от 809.50  /осемстотин и девет и 0.50/ кв.м., III 

категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №5433/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 
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2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 3 400.00 /три хиляди и четиристотин/ лв. 

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” 

11. 08-01-179/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 542 

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 №4.690 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Мало поле”, землище гр. 

Монтана с площ от 305.00  /триста и пет/ кв.м., III категория на земята 

при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5434/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

281.00 /хиляда двеста осемдесет и един/ лв. 

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” 

12. 08-01-180/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот - частна общинска 

собственост в 

землището на с. 

Белотинци, община 

Монтана.  

 

Решение 

 № 543 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 4, т. 2 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закона за опазване на земеделските земи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Продава поземлен имот №025412 с площ 0.400 дка, 

начин на трайно ползване съобщителен провод, местност  „Около 

село“ в землището на с. Белотинци, община Монтана на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и 

адрес на управление гр. София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско 

шосе“ №115и, община Столична, област София. 

2. Определя пазарната оценка 3 200.00 /три хиляди и двеста/ лв., 

без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона 

за независимите оценители. 

3. Упълномощава Кмета на Община Монтана да сключи 

договор за продажба на горния имот. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-181/13.06.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване и 

сервитут на 

канализационно 

отклонениe през имот 

Решение 

 № 544 

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

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

за общинската собственост, във връзка с чл. 193 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
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общинска собственост. 

 
1. Учредява възмездно право на прокарване и сервитут на 

канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура и право на строеж на един брой шахта, 

през поземлени имоти – общинска собственост, както следва: 

№ на ПИ  Дълж./л.м./ Сервитут/кв.м./ 

Площ на 

сервитут

а за 

шахта 

/кв.м./ 

48489.29.77 

За 

второстепенна 

улица 

16.00 12.80 1.13 

 
в полза на „Дженерал Лизинг” АД, ЕИК 131259817 с адрес гр. 

София, ул. „Оборище” №1, вх. Б, ет. 5, ап. 9, представлявано от 

Николай Иванов Велков, собственици на поземлен имот с 

идентификатор 48489.29.865 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от  188.43 /сто 

осемдесет и осем и 0.43/ лева, определено с протокол №9/01.06.2017 г. 

на комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, 

назначена със заповед №29/10.01.2017г. на кмета на община Монтана. 

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” 

14. 08-01-182/13.06.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване и 

сервитут на 

водопроводно 

отклонениe през имот 

общинска собственост. 

 

 

Решение 

 № 545 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и ал. 6 от 

Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,  във връзка 

с чл. 193 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване и сервитут на 

водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.131 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, през поземлен имот – публична общинска 

собственост, както следва: 

№ на общ. имот 
 

Дълж. /м/ 
Сервитут 

/кв.м./ 

48489.2.100 

За селскостопански, 

горски и ведомствен 

път 

386.00 347.40 

в полза на собственика на имота Ася Николаева Рапонска ЕГН 

7708083252, лична карта №640868722, издадена на 20.09.2010 г. от МВР 

Монтана. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 1 737.00 

/хиляда седемстотин тридесет и седем/ лева, определено с протокол 

№8/01.06.2017 г. на комисията по чл. 210 от Закона за устройство на 

територията, назначена със заповед №29/10.01.2017г. на кмета на 

община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 
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горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

15. 08-01-185/14.06.2017 

год. Докладна записка от 

Станислав Станоев – За 

кмет на Община 

Монтана по Заповед № 

1020/06.06.2017 г., 

относно обявяване за 

частна общинска 

собственост на проектен 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.583, по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

 

 

Решение 

 № 546 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява за частна общинска собственост проектен имот с 

идентификатор 48489.5.583 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана с проектна площ 162.00 /сто шестдесет и два/ 

кв.м.,  който е част от бивше улично пространство с ОТ ОТ 1611-1612 

на ул. „Проф. д-р Цветан Вълов” и е включен в УПИ ХLV, кв. 5 по 

действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. 

Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

 

 

16. 08-01-186/15.06.2017 

год. Докладна записка от 

Станислав Станоев – За 

кмет на Община 

Монтана по Заповед № 

1020/06.06.2017 г., 

относно обявяване за 

частна общинска 

собственост на проектен 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.591, по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

 

 

 

 

Решение 

 № 547 

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

самоуправление и местната администрация и чл.  6, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява за частна общинска собственост проектен имот с 

идентификатор 48489.5.591 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана с проектна площ 120.00 /сто и двадесет/ кв.м.,  

който е част от бивше улично пространство с ОТ 360-361-362 на бул. 

„Христо Ботев” /част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана/ и е 

включен в УПИ ІІ в кв. 174 /поземлен имот с идентификатор 

48489.5.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

 

 

 

17. 08-01-188/23.06.2017 

год. Докладна записка 

Диман Георгиев – За 

Кмет на Община 

Монтана, съгласно 

Заповед № 1133 от 

19.06.2017 г., относно 

частична корекция на 

Списъка на 

капиталовите разходи 

 

 

 

Решение 

 № 548 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал.2 от 

Закона за публичните финанси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема предложената Частична корекция на Списъка на 

капиталовите разходи финансирани чрез приходи по § 40-00 
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финансирани чрез 

приходи по § 40-00 

Постъпления от 

продажба на общински 

нефинансови активи 

съгласно чл.127, ал.2 от 

Закона за публичните 

финанси. 

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. 

чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 

1 .  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да отрази промените 

по т. 1. 

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

18. 08-01-189/23.06.2017 

год. Докладна записка 

Диман Георгиев – За 

Кмет на Община 

Монтана, съгласно 

Заповед № 1133 от 

19.06.2017 г., относно 

даване съгласие за 

придобиване право на 

собственост чрез 

покупко – продажба на 

част от проектен имот с 

идентификатор 

48489.5.585 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

 

Решение 

 № 549 

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

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

за общинската собственост, във връзка с чл. 7, т. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за придобиване на собственост, 

представляваща 6 000.00 (шест хиляди) кв.м. или 6 000/35 318 ид.ч. от 

поземлен имот с проектен идентификатор 48489.5.585 по 

кадастралната карта   и   кадастралните   регистри   на   гр.   Монтана,   

съгласно скица-проект №15-294099/22.06.2017 г., с площ 35 318.00 

(тридесет и пет хиляди триста и осемнадесет) кв.м., при съседи: север-

поземлен имот с проектен идентификатор 48489.5.584; изток- 

поземлени имоти с проектни идентификатори 48489.5.584 и 

48489.5.586; юг-поземлени имоти с проектни идентификатори 

48489.5.586 и 48489.5.588; запад-поземлени имоти с проектни 

идентификатори 48489.5.592 и 48489.5.584 и поземлен имот  с 

идентификатор 48489.5.46 от собственика „Стройкерамика” ЕООД, 

гр.Монтана, ЕИК 821152089, със седалище и адрес на управление: гр. 

Монтана, ул. „Индустриална” №30, област Монтана, община Монтана 

и управител Асен Иванова Георгиев.  

2. Определя пазарната оценка на придобиваната част 6 000 

(шест хиляди) кв.м. или 6 000/35 318 ид.ч. от поземлен имот с проектен 

идентификатор 48489.5.585 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана в размер на  165 600.00 (сто шестдесет и пет 

хиляди и шестстотин) лева, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители.   

3. Упълномощава кмета на община Монтана да сключи 

предварителен договор със собственика „Стройкерамика” ЕООД, 

гр.Монтана, ЕИК 821152089, със седалище и адрес на управление: гр. 

Монтана, ул. „Индустриална” №30, област Монтана, община Монтана 

и управител Асен Иванова Георгиев за покупко-продажба на 6 000.00 

(шест хиляди) кв.м. или 6000/35 318 ид.ч. от поземлен имот с проектен 

идентификатор 48489.5.585 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана и окончателен договор  за покупко – продажба 

след извършване на плащанията. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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19. 08-01-190/23.06.2017 

год. Докладна записка 

Диман Георгиев – За 

Кмет на Община 

Монтана, съгласно 

Заповед № 1133 от 

19.06.2017 г., относно 

продажба на поземлени 

имоти с проектни 

идентификатори 

48489.5.586 и 

48489.5.587 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана, които по 

действащия подробен 

устройствен план (ПУП) 

на стара промишлена 

зона (СПЗ) гр. Монтана 

образуват урегулиран 

поземлен имот (УПИ) 

XXXIII, кв. 6 

 

 

Решение 

 № 550 

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 поземлени имоти с  проектни 

идентификатори 48489.5.586 с площ 12 176.00 (дванадесет хиляди сто 

седемдесет и шест) кв.м., актуван с АОС №5440/27.06.2017 г. и 

48489.5.587 с площ 1 771.00 (хиляда седемстотин седемдесет и един) 

кв.м., актуван с АОС №5441/27.06.2017 г. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, които по действащия подробен 

устройствен план на стара промишлена зона гр. Монтана образуват 

урегулиран поземлен имот XXXIII, кв. 6 с конкретно предназначение 

„за производствено - складова дейност”., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 418 500.00 (четиристотин и осемнадесет хиляди и петстотин) 

лева без ДДС, в тв. ч.: 365 300.00 (триста шестдесет и пет хиляди и 

триста) лева – поземлен имот 48489.5.586 и 53 200.00 (петдесет и три 

хиляди и двеста) лева – поземлен имот 48489.5.587. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

20. 08-01-191/23.06.2017 

год. Докладна записка 

Диман Георгиев – За 

Кмет на Община 

Монтана, съгласно 

Заповед № 1133 от 

19.06.2017 г., относно 

разсрочване на 

задължение, 

представляващо местни 

данъци и такси към 

община Монтана. 

 

Решение 

 № 551 

На основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от Закона за местни данъци и 

такси/ЗМДТ/ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се разсрочат задълженията на 

„Стройкерамика” ООД,  ЕИК 821152089, със седалище и адрес на 

управление: гр. Монтана, ул. „Индустриална” №30 за местни данъци и 

такси в размер на 165 600 лв. до 31.12.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горните 

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

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 
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