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

Протокол 

№ 23 
Днес 27.07.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 29 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана  

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

г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана  

г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана 

г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана 

инж. Камен Каменов – Гл. инженер в Община Монтана 

Всички управители на дружества със 100 % общинско участие в капитала им. 

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

съвет Монтана, инж. Найден Найденов – Зам.председател на ОбС Монтана при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-197/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. 

2. 08-01-198/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно предложение на Община Монтана за включване на общински детски градини и 

общинско училище в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 

2017/2018 г.  

3. 08-01-228/14.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно предложение на Община Монтана за включване на общински детски градини и 

общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.  

4. 08-01-196/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно командировки за II-то тримесечие на 2017 г. на Кмета на Община Монтана и 

Председателя на Общински съвет-Монтана. 

5. 08-01-219/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.2017 год. 

6. 08-01-220/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2017г. по функции, дейности и 

параграфи. 

7. 08-01-221/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

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

проектите: „Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни 

таланти” Договор № № РД-02-29-260/22.11.2016г.”, „ Превенция на демографския срив в транс-

граничен регион България – Сърбия ” Договор №   РД – 02-29-271/22.11.2016г., „ Консервация, 

ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен 

регион България – Сърбия ” Договор № РД – 02-29-274/1/22.11.2016г. и  Подобряване на 

нематериалното културно наследство в трансграничен регион, № СB007.1.11.118, № РД – 02-29-266/ 

22.11.2016 г.  

8. 08-01-222/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно молба за опрощаване на задължения към Монтански Окръжен съд и Община 

Монтана. 

9. 08-01-192/26.06.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна в Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставянето на 

преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското 

обзавеждане и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Монтана. 

10. 08-01-202/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

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

Монтана през първо полугодие на 2017 г. 
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11. 08-01-203/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо 

полугодие на 2017 г. 

12. 08-01-204/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо 

полугодие на 2017 г. 

13. 08-01-205/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Общински медицински център-Монтана” ЕООД гр. 

Монтана през първо полугодие на 2017 г. 

14. 08-01-206/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Център по дентална медицина №1” ЕООД гр. 

Монтана през първо полугодие на 2017 г. 

15. 08-01-207/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” 

ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г. 

16. 08-01-210/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно сключване на договори при изпълнение на рекламна и информационна дейност от 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

17. 08-01-211/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно одобряване на капиталови разходи за строителни дейности на „Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

18. 08-01-212/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно одобрение на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

между „Технологичен парк” ЕООД град Монтана и „Агролинк груп” ООД град Монтана. 

19. 08-01-213/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно одобрение на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

между „Технологичен парк” ЕООД град Монтана и „Дикмонт” ООД град Монтана. 

20. 08-01-170/07.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в 

община Монтана, приета с Решение № 212/18.12.2008 г. на Общински съвет гр. Монтана. 

21. 08-01-195/05.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно изменение на Наредбата за организация на движението на територията на гр. 

Монтана, приета с Решение №626/14.06.2007г., изм. и доп. с Решения №426/25.02.2010 г.; 

№470/27.05.2010 г.; №488/22.06.2010 г.; №522/16.09.2010 г.; №631/28.04.2011 г.; №461/14.02.2013 г.,  

№1020/22.07.2014 г.,  №104/25.02.2016 г. И №203/28.06.2016 г. на Общински съвет гр. Монтана. 

22. 08-01-200/10.07.2017 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/ № 20.440 по плана на 

новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност Парта, гр.Монтана, код по ЕКАТТЕ 48489, с който да се 

промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение „За 

жилищно строителство” и се предвиди  ниско застрояване. 

23. 08-01-201/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание за изработване на проект за 

подробен устройствен план/ПУП/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.1.1306 по 

кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана на гр.Монтана, местност Золиша, с който да се промени 

конкретното предназначение на имота „За производствена и складова дейност” с цел застрояване, да 

се обедини с ПИ с идентификатор 48489.1.946  и се предвиди ниско застрояване. 

24. 08-01-208/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за 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 48489.26.529 по 

кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана,  с който да се промени предназначение на имота, като се 

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

25. 08-01-209/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание за изработване на проект за 

подробен устройствен план/ПУП/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.4.514, 

48489.4.378 и 48489.4.381 по кадастралната карта /КК/ на гр.Монтана на гр.Монтана, местност 

Лъката, с който да се промени конкретното предназначение на ПИ 48489.4.514 от „За автокъща и ОО” 

в „За автосервиз и кафе” и той да се разшири с ПИ 48489.4.378 и ПИ 48489.4.381 и за 

новообразувания имот да се предвиди ново ниско застрояване. 
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26. 08-01-183/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

Смоляновци, община Монтана. 

27. 08-01-214/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския 

поземлен фонд. 

28. 08-01-215/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. 

Крапчене, община  Монтана. 

29. 08-01-216/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна 

общинска собственост с идентификатор 48489.11.535.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, представляващ двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Монтана, ул. 

„Иван Вазов” №22, на общински куклен театър „Патилан” гр. Монтана. 

30. 08-01-217/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване проект за изменение на действащия кадастрален 

план на с. Трифоново, община Монтана, като се попълва нов имот пл. №230 и се поправя имот пл. 

№69 

31. 08-01-218/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен 

план – план за регулация  и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІІІ в кв. 

6, УПИ ІІІ в кв. 5 и част от улично пространство по действащия подробен устройствен план на Стара 

промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана. 

32. 08-01-223/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Перфект Ауто Плюс” 

ЕООД, ЕИК 202830057, чрез изкупуване на идеални части, представляващи поземлен имот с 

проектен идентификатор 48489.5.591 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с проектна площ 120.00 (сто и двадесет) кв. м. от „Перфект Ауто Плюс”. 

33. 08-01-224/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост, чрез прехвърляне дела на община Монтана в полза 

на „СПА” ЕООД, ЕИК 111563079 на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.583, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

34. 08-01-225/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно  отклонение и сервитут от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот общинска собственост. 

35. 08-01-226/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на газопроводно отклонение в имот - 

частна общинска собственост в  гр. Монтана. 

36. 08-01-227/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на водопроводно отклонение през имот 

- публична общинска собственост. 

37. 08-01-230/18.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно изменение на ПУП-ПРЗ УПИ I, УПИ II, кв. 74,  по подробния устройствен план на 

кв. „Мала Кутловица”, гр. Монтана. 

38. 08-01-231/18.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост новообразуван поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.657, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

39. 08-01-232/24.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно издаване на Запис на заповед от Община Монтана в полза на Министерството на 

околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”  във връзка с 

изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с регистрационен № BG16M1OP002-

5.002-0004-C1 за изпълнение на проект с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004 „Разработване 

на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на 

община Монтана“, одобрен за финансиране по процедура чрез директно предоставяне „Разработване 

/Актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020 г.” . 
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40. 08-01-233/24.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на сграда, 

придобил правото на строеж върху общинска земя. 

41. Питания 

 

1. 08-01-197/10.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

създаване на Общински 

фонд за подкрепа на 

местни инициативи. 

 

Решение 

 № 552 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Създава Фонд за подкрепа на местни инициативи в Община 

Монтана и приема Правилник за организацията, дейността и 

управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община 

Монтана. 

2. Добавя нова т. 46 от Решение  № 389 от Протокол 

№16/31.01.2017 г. на Общински съвет Монтана със следния текст:  

46. Определя средства в размер до 10 000 лв. за „Фонд за 

подкрепа на местни инициативи в община Монтана”, които да се 

разпределят по ред и начин, определен в правилник.  

Старата т.46 става т.47. 

3. Избира Обществен съвет на Фонд за подкрепа на местни 

инициативи в Община Монтана в състав: Камелия Борисова Ангелова; 

Любомир Йорданов Любенов; Рашко Каменов Григоров; Станимир 

Владимиров Стоев; Юлия Иванова Андреева; Иванка Дончева Делева и 

Параскева Анастасова Илиева. 

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община 

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

2. 08-01-198/10.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение на 

Община Монтана за 

включване на общински 

детски градини и 

общинско училище в 

Списъка на защитените 

детски градини и 

защитените училища за 

учебната 2017/2018 г.  

Решение 

 № 553 

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

местната администрация и във връзка с чл.5, ал.1 на ПМС № 121 от 

23.06.2017 г., 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката в 

Списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 г. да 

бъдат включени: 

1.1. Част от Детска градина №1 „Щастливо детство” – гр. 

Монтана, намираща се в село Доктор Йосифово. 

1.2. Част от Детска градина №7 „Приказен свят” - гр. 

Монтана, намираща се в село Смоляновци. 

1.3. Част от Детска градина №8 „Пролет” - гр. Монтана, 

намираща се в село Габровница. 

2. Предлага на Министъра на образованието и науката в Списъка 

на защитените училища за учебната 2017/2018 г. да бъде включено 

Основно училище “Васил Левски”– с. Смоляновци. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

решенията по т.1 и т.2.  
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-228/14.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

Решение 

 № 554 

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

Монтана, относно 

предложение на 

Община Монтана за 

включване на общински 

детски градини и 

общински училища в 

Списъка на средищните 

детски градини и 

училища за учебната 

2017/2018 г.  

 

местната администрация и във връзка с чл. 53, ал. 5, на  Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 на ПМС 

№ 128 от 29.06.2017 г.   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката в 

Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018 г. да 

бъдат включени следните общински детски градини от  община 

Монтана: 

Детска градина №5 „Дъга” в Монтана; 

Част от Детска градина №7 „Приказен свят” в с. Смоляновци; 

Част от Детска градина №8 „Пролет” в с. Габровница; 

Детска градина №12 „Здравец” в Монтана. 

2. Предлага на Министъра на образованието и науката в Списъка 

на средищните училища за учебната 2017/2018 г. да бъдат включени 

следните общински училища от  община Монтана: 

Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Габровница; 

Основно училище “Васил Левски” – с. Смоляновци; 

І Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Монтана; 

ІІ Средно училище “Н. Й. Вапцаров” –  гр. Монтана; 

V Средно училище “Хр. Ботев” –  гр. Монтана; 

VІ Средно училище “Отец Паисий” – гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

решението по т. 1 и т. 2.  
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-196/10.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за II-то 

тримесечие на 2017 г. на 

Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

 № 555 

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

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за 

командировките в страната Отчета за изразходваните средства за 

командировки в страната на Председателя на Общински съвет Монтана 

и Кмета на Община Монтана за II-то тримесечие на 2017 год. 

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

5. 08-01-219/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

изпълнението на 

бюджета на Община 

Монтана към 30.06.2017 

год. 

 

Решение 

 № 556 

На основание чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от 

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 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и на 

средствата от ЕС  към  30.06.2017 година. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-220/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на 

Решение 

 № 557 

На основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за Публичните финанси, 

чл.37,чл.38, чл.40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
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бюджета на община 

Монтана за 2017г. по 

функции, дейности и 

параграфи. 

 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Монтана, чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 

т.5 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания и актуализира бюджета за 2017г. за покриване на 

преразходите по обективни причини в частта за местни дейности както 

следва: 

Приема актуализация на приходите с 360 000 лв. както следва: 

/в лева/ 
1. Данъчни приходи:                                                                  

- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти + 100 000 

- § 13-03 Данък върху превозните средства + 160 000 

Всичко данъчни приходи: + 260 000 

2. Неданъчни приходи:                                                                  

- § 28-00  Глоби, санкции и наказателни лихви + 100 000 

Всичко неданъчни приходи: + 100 000 

Всичко собствени приходи: 

Всичко за бюджета:    

+ 360 000 

+ 360 000 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания по бюджета за 2017г.  в частта за делегираните от 

държавата дейности и дофинансиране. 

3. Приема корекция на списъка на: капиталови разходи през 

2017г. финансирани с целева субсидия съгласно приложение № 1, 

капиталови разходи  финансирани от § 40-00 през 2017 г. съгласно 

приложение № 2, капиталови разходи  финансирани от собствени 

средства съгласно приложение № 3 .  

4. Допълва т. 38 от Решение № 389/31.01.2017 год. “Утвърждава 

средства за МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана в размер до 65 000 

/шестдесет и пет хиляди/ лева. 

5. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по 

бюджета на община Монтана и списъците за капиталови разходи за 

2017г.  по функции, дейности и  параграфи.        
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-221/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

ползване на Средства от 

фонд „Флаг” за мостово 

финансиране при 

изпълнение на 

проектите: 

„Подобряване на 

спортната 

инфраструктура като 

база за развитие на 

млади спортни таланти” 

Договор № № РД-02-29-

260/22.11.2016г.”, 

„Превенция на 

демографския срив в 

Трансграничен регион 

България – Сърбия” 

Решение 

 № 558 

На основание чл.4, т.1 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:  

 „Подобряване на спортната инфраструктура като база за 

развитие на млади спортни таланти” № РД-02-29-260/22.11.2016г. по 

Трансграничната програма ТГС „България – Сърбия” CB007.1.21.320 

 „Превенция на демографския срив в Трансграничен 

регион България – Сърбия” № РД – 02-29-271/22.11.2016г. по 

„Програма за  Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП  

България – Сърбия” CB007.1.21.288 

 „Консервация, ревитализация и изложба на 
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Договор № РД – 02-29-

271/22.11.2016г., 

„Консервация, 

ревитализация и 

изложба на 

Раннохристиянска 

базилика и 

средновековна крепост 

в Трансграничен регион 

България – Сърбия” 

Договор № РД – 02-29-

274/1/22.11.2016г. и  

Подобряване на 

нематериалното 

културно наследство в 

Трансграничен регион, 

№ СB007.1.11.118, № 

РД – 02-29-266/ 

22.11.2016 г.  

Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в Трансграничен 

регион България – Сърбия” № РД – 02-29-274/1/22.11.2016г. по 

„Програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП  

България – Сърбия” CB007.1.11.124 

 ”Подобряване на нематериалното културно наследство в 

Трансграничен регион”, № СB007.1.11.118 , № РД – 02-29-266/ 

22.11.2016 г. 

финансирани от Програма за Трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 951 344 лв. (Деветстотин 

петдесет и една хиляди триста четиридесет и четири лева) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем 

 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 

от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-29-260/22.11.2016г., Договор № РД – 02-29-

271/22.11.2016г., Договор № РД – 02-29-274/1/22.11.2016г., Договор № 

РД – 02-29-266/ 22.11.2016 г. 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 № РД-02-29-

260/22.11.2016г., 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 постъпленията по сметката на 

Община Монтана, по която постъпват средствата по проект 

„Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на 

млади спортни таланти”  по Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-

29-260/22.11.2016г.; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Монтана по Договор за безвъзмездна помощ № РД – 02-29-

271/22.11.2016г., 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 постъпленията по сметката на 

Община Монтана, по която постъпват средствата по проект „Превенция 

на демографския срив в Трансграничен регион България – Сърбия” по 

Договор за безвъзмездна помощ № РД – 02-29-271/22.11.2016г. ; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Монтана по Договор за безвъзмездна помощ № РД – 02-29-

274/1/22.11.2016г., 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 
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залог;  

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на 

Община Монтана, по която постъпват средствата по проект 

„Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика 

и средновековна крепост в Трансграничен регион България – Сърбия” 

по Договор за безвъзмездна помощ № РД – 02-29-274/22.11.2016г.; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община 

Монтана по Договор за безвъзмездна помощ № РД – 02-29-266/ 

22.11.2016 г., 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 постъпленията по сметката на 

Община Монтана, по която постъпват средствата по проект 

”Подобряване на нематериалното културно наследство в Трансграничен 

регион” по Договор за безвъзмездна помощ № РД – 02-29-266/ 

22.11.2016 г.; 

- 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” 

8. 08-01-222/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно молба 

за опрощаване на 

задължения към 

Монтански Окръжен 

съд и Община Монтана. 

Решение 

 № 559 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Да не се опрощават задълженията на г-жа Ирина Иванова 

Николова. 

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

9. 08-01-192/26.06.2017 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна в Наредбата за 

условията и реда за 

разрешаване на 

поставянето на 

преместваеми обекти за 

търговски и 

обслужващи дейности и 

други елементи на 

градското обзавеждане 

и Наредбата за опазване 

на обществения ред на 

Решение 

 № 560 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя разпоредбите на чл. 7 от Раздел ІІ на Наредбата за 

условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми 

обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на 

градското обзавеждане, приета с Решение № 346 от протокол № 

49/25.02.2002 год. на Общински съвет Монтана, в частта на изречение 

трето за израза „нотариална заверка на подписите”. 

2. Отменя чл. 26, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за опазване на 

обществения ред на територията на Община Монтана. 
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територията на Община 

Монтана. 

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

10. 08-01-202/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2017 г. 

Решение 

 № 561 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2017 г. на 

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

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

11. 08-01-203/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2017 г. 

Решение 

 № 562 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2017 г. на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

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

12. 08-01-204/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2017 г. 

Решение 

 № 563 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2017 г. на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

13. 08-01-205/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Общински медицински 

център-Монтана” ЕООД 

гр. Монтана през първо 

полугодие на 2017 г. 

Решение 

 № 564 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2017 г. на 

„Общински медицински център-Монтана” ЕООД, гр. Монтана. 

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

14. 08-01-206/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на „Център 

Решение 

 № 565 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 
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по дентална медицина 

№1” ЕООД гр. Монтана 

през първо полугодие на 

2017 г. 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2017 г. на 

„Център по дентална медицина №1” ЕООД, гр. Монтана. 

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

15. 08-01-207/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

гр. Монтана през първо 

полугодие на 2017 г. 

Решение 

 № 566 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 9 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2017 г. на 

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

Монтана. 

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

16. 08-01-210/12.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

сключване на договори 

при изпълнение на 

рекламна и 

информационна дейност 

от „Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

 № 567 

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

самоуправление и местна администрация във връзка с Решения 

№338 от 24.11.2016 г. и №475 от 27.04.2017 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Управителя на „Технологичен парк” ЕООД гр. 

Монтана да сключва договори за наем без търг или конкурс след 

преговори с потенциални наематели на местата за поставяне на 

билбордове, рекламно-информационни елементи, в т. ч. стационарни и 

подвижни, постоянни и временни, осветени, светещи и др. 

2. Възлага изпълнението на настоящето решение на Управителя 

на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-211/12.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобряване на 

капиталови разходи за 

строителни дейности на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

 № 568 

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

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) във връзка с 

чл. 9, т. 4 от Наредбата за упражняване правата на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава разход в размер на 252 000 (двеста петдесет и 

две хиляди) лв. с ДДС за изграждане на вътрешно-технологичните 

пътища и включване на три нови терена във ВиК системата на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

2. Утвърждава разход в размер на 12 600 (дванадесет хиляди и 

шестстотин) лв. с ДДС за строителен надзор на обекта по т. 1. 

3. Утвърждава разход в размер на 2 520 (две хиляди петстотин и 

двадесет) лв. с ДДС за авторски надзор на обекта по т. 1. 

4. Възлага изпълнението на Решението на Управителя на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-212/12.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Решение 

 № 569 

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

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА)  
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Монтана, относно 

одобрение на проект на 

нотариален акт за 

покупко-продажба на 

недвижим имот между 

„Технологичен парк” 

ЕООД град Монтана и 

„Агролинк груп” ООД 

град Монтана. 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Одобрява проект на Нотариален акт между „Технологичен 

парк” ЕООД град Монтана с ЕИК 201070594 и „Агролинк груп” ООД с 

ЕИК 202552608, въз основа на които да се извърши покупко-продажба 

на недвижим имот с идентификатор №48489.2.656 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, с адрес гр. Монтана местност 

„Гламата” с площ 962 (деветстотин шестдесет и два) кв. м за сумата от 

18 000 (осемнадесет хиляди) лв. без ДДС. 

2. Възлага на Управителя на „Технологичен парк” ЕООД град 

Монтана да извърши разпоредителната сделка с недвижимия имот по т. 

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

19. 08-01-213/12.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобрение на проект на 

нотариален акт за 

покупко-продажба на 

недвижим имот между 

„Технологичен парк” 

ЕООД град Монтана и 

„Дикмонт” ООД град 

Монтана. 

 

Решение 

 № 570 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Одобрява проект на Нотариален акт между „Технологичен 

парк” ЕООД град Монтана с ЕИК 201070594 и „Дикмонт” ООД с ЕИК 

111046498, въз основа на които да се извърши покупко-продажба на 

недвижим имот с идентификатор №48489.2.655 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, с адрес гр. Монтана местност „Гламата” с 

площ 1 496 (хиляда четиристотин деветдесет и шест) кв. м за сумата от 

27 500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) лв. без ДДС. 

2. Възлага на Управителя на „Технологичен парк” ЕООД град 

Монтана да извърши разпоредителната сделка с недвижимия имот по т. 

1 от настоящето решение. 
 Забележка: Решението се прие с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-170/07.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

допълнение на 

Наредбата за 

управление на 

общинските пътища в 

община Монтана, 

приета с Решение № 

212/18.12.2008 г. на 

Общински съвет гр. 

Монтана. 

 

Решение 

 № 571 

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

местната администрация и чл. 23 от Закона за пътищата 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. В Наредбата за управление на общинските пътища в община 

Монтана се правят следните изменения и допълнения: 

В чл.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

(1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения, 

свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, 

изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата, 

както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в 

община Монтана. 

2. В ал. 2 се създава т. 4 : 

4. улиците в населените места и селищните образувания, с 

изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от 

републикански или общински пътища; 

В чл. 18  се създава ал. 5:  

(5) В случаите, когато за пътя е предоставена концесия, 

разрешението за специално ползване се издава след съгласуване с 

концесионера. 

В чл. 19, ал. 1  се създава т. 5:  
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5. не е осигурена безопасността на автомобилното движение 

съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, 

установено със становище на органите на Министерството на 

вътрешните работи. 

В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 4  се изменя така: 

 (4) Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за 

срок две години и се издава по образец Приложение 1.  

2. Създава се ал. 5: 

(5) „Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане 

на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по 

искане на заинтересуваното лице въз основа на:  

1. внесено от заинтересуваното лице искане в специализираното 

звено в общината за оглед на място или за разглеждане на проект за 

комуникационно-транспортен план,  

2. извършване на оглед от представители на специализираното 

звено в общината и органите на Министерството на вътрешните работи 

в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за 

извършване на оглед;  

3. представяне за разглеждане в специализираното звено в 

общината на проект за комуникационно-транспортен план, приет от 

органите на Министерството на вътрешните работи;  

 4. представяне за съгласуване от специализираното звено на 

технически проект - част „Пътна” и „Организация на движението”, 

съгласуван от органите на Министерството на вътрешните работи”. 

В чл.22 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Т. 1 се изменя така:  

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения 

по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);  

 2. Т. 4 се изменя така:  

4. становище на органите на Министерството на вътрешните 

работи; 

3. Създава се т. 5:  

5. съгласуван технически проект - част „Пътна” и „Организация 

на движението”. 

В чл. 23 се създава т. 7:  

7. проектът предвижда пред търговския крайпътен обект да се 

изгради ограничителна система в съответствие с изискванията на БДС 

EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища. 

В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се 

издава по искане на заинтересуваното лице след приключване на 

производството по чл. 21 ал.5 и при изпълнени условия в разрешението 

за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен 

обект и пътни връзки към него. Към искането се прилага координатен 

регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна 

система Българска геодезическа система 2005. 

2. Ал. 2 се отменя; 

3. Създава се ал. 4: 

(4) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по 

образец съгласно Приложение № 2. 
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Чл. 25 се изменя така:   
(1) Таксата за специално ползване на пътя чрез експлоатация на 

новоизградени търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се 

определя от общинския съвет, се заплаща в едномесечен срок от датата 

на издаване на разрешението за ползване на строежа  и е дължима от 

датата на издаване на разрешението за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. 

При промяна на правото на собственост върху вече изградени 

търговски крайпътен обект и пътни връзки към него таксата за 

специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик от 

датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата 

отговорността е солидарна на стария и новия собственик. 

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се 

връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата 

годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска. 

В чл.26 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал.2 се изменя така: 

(2). Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за 

срок от 6 месеца и се издава по образец Приложение 1.  

2. Създават се ал. 3 и ал. 4: 

(3) Разрешение за специално ползване на пътищата чрез 

изграждане на рекламно съоръжение се издава съобразно съгласуван 

индивидуален работен проект от Главен архитект на общината.  

(4)  Срокът на разрешението по ал. 1 се удължава при налагане 

на забрана за строителство в обхвата на пътя през зимния период или 

извършване реконструкция на пътя - със срока на забраната. 

В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Т. 1 и т. 3 се изменят така: 

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения 

по чл. 87, ал. 6 ДОПК;  

3. съгласуван работен проект от Главен архитект на общината за 

изграждане на рекламно съоръжение. 

2. Създават  се т. 4 и т.5: 

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, 

когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на 

пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота; 

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, 

органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното 

лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с 

изискванията на Техническите правила за приложение на 

ограничителни системи за пътища. 

В глава трета, раздел III се създава чл. 27а.: 

Чл.27а.  В случаите, когато искането за издаване на разрешение 

за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в 

обслужващите зони е подадено по електронен път, документите по чл. 

27 се подават на хартиен носител. 

В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1, т.4 се изменя така: 

4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко 

на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на 

носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м; 

2. В ал.1, т. 5 се изменя така: 

5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по 
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посока на движението е не по-малко от 300м. 

3. В ал.1 се създава  т. 6:  

6. горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не 

надвишава нивото на терена. 

4. В ал. 2 се създава т. 8:  

8. когато рекламното съоръжение е с профил на носещата 

колона, различен от кръг. 

В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Ал. 1, ал.2, ал.3 и ал.4 се изменят така: 

(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на 

заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за 

специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение.  

Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация 

на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от 

администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен 

номер. 

(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен 

протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато 

искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по 

електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно 

съоръжение се подава на хартиен носител. 

(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по 

образец съгласно Приложение № 2. 

2.Създава се нова ал.4 

(4) Срокът на валидност на издадено разрешение за специално 

ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение е 10 

години. 

3. Създават се ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8: 

(5) В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост 

на съответното рекламно съоръжение новият собственик е длъжен да 

уведоми писмено администрацията, управляваща пътя, за настъпилата 

промяна, която се отразява в публичния регистър, воден от нея, и в 

издаденото разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да 

бъде представено нотариално заверено копие от договора за 

прехвърляне собствеността на съответното съоръжение. 

(6) При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение 

разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение се преиздава на новия собственик за остатъка от 

срока, определен в старото разрешение. Преиздаденото разрешение за 

експлоатация на рекламно съоръжение се счита за издадено при 

условията на разрешението на първоначалния собственик и към него се 

прилага режимът, приложим за първоначалното разрешение за 

експлоатация. 

(7) Всяко рекламно съоръжение трябва да бъде обозначено със 

стикер, съдържащ информация за номера и датата на разрешителното за 

специално ползване, неговия собственик и телефон за връзка. 

(8) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано 

разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл. 57, ал. 4 от Закона за 

пътищата.  

4. Досегашната ал. 4 и става ал. 9:  Всяко съчетание на пътни 

знаци с рекламен материал се счита за реклама. 
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Чл. 30 се изменя така: 

(1) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на 

новоизградено рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване 

на разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно 

съоръжение. При промяна на правото на собственост върху вече 

изградено рекламно съоръжение таксата за специално ползване чрез 

експлоатация се дължи от новия собственик от датата на придобиването 

му, като за задълженията преди тази дата отговорността е солидарна на 

стария и новия собственик. 

(2) Таксата по ал. 1 е дължима и при извършване на ремонт на 

рекламното съоръжение, както и при извършване на реконструкция, 

която не налага демонтаж на съоръжението. 

(3) Разрешението за специално ползване чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице след 

заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - 

след първата вноска. 

(4) Поставяне, демонтиране, смяна на винил, както и всякакви 

други ремонтни дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на 

рекламните съоръжения, следва да се извършват само през светлата 

част на денонощието от лица, носещи отличителен знак (С12) „Облекло 

с ярък цвят и светлоотразителни ленти”, по възлагане от собственика на 

рекламното съоръжение. 

В глава трета, раздел III се създават чл.30а. и чл.30б. 

чл. 30а. : Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да 

поддържат рекламните съоръжения и разположените върху тях 

рекламни пана в техническа изправност. 

чл. 30б. :  

(1)  Не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 7 дни преди 

изтичането на срока на разрешението за експлоатация на рекламно 

съоръжение собственикът на рекламното съоръжение има право да 

поиска преиздаване на разрешението. За целта собственикът на 

рекламното съоръжение подава искане до Кмета на общината.   

(2) Разрешението за експлоатация се преиздава за нов 10-

годишен период, когато са спазени условията на чл. 28 и след 

заплащане на всички дължими такси за специално ползване чрез 

експлоатация на съоръжението. 

Наименованието на Раздел IV се изменя така: 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ и РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ЛИНЕЙНИ ИЛИ ОТДЕЛНО СТОЯЩИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБХВАТА НА 

ПЪТЯ  

 Чл. 31 се изменя така:  

(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане 

на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя е задължително условие 

за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел 

III от Закона за устройство на територията. 

(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за 

срок две години и се издава по образец Приложение 1.  

В чл. 32 се правят следните измения:  

1. Чл.32 се изменя така: 

Чл.32. Разрешението за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се изисква 
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при: 

2. Т. 3 се изменя така:  

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона. 

В чл.33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 1, т. 2 и т. 3 се изменят така: 

1.удостоверение за наличие или липса на публични задължения 

по чл. 87, ал. 6 ДОПК;  

2. копие от документа за платена такса за издаване на 

разрешението; 

3. съгласуван специализираното звено технически или работен 

проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и 

становище от органите на Министерството на вътрешните работи за 

част „Пътна” и „Организация на движението”; 

2. Създават се т. 4, т. 5 и т. 6 

4. декларация по образец на администрацията, с която се заявява, 

че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще 

извърши това за собствена сметка; 

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на 

който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за 

присъединяване между съответното експлоатационно дружество и 

лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само 

копието от договора; 

6.  нотариално заверено пълномощно на представителя на 

лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване 

на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично. 

В чл.34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се издава, 

при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на 

експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на 

пътя и да не застрашават безопасността на движението. 

2. Създават се нови ал.2 и ал.3: 

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане 

на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се връчва на 

заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса. 

 (3) Когато няколко лица ползват един изкоп за полагане на 

линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса определена от ОбС, в 

пълен размер, като всеки отделен проект подлежи на самостоятелно 

съгласуване. 

3. Създава се ал.4: 

(4) В случай че към съществуващите линейни съоръжения има 

свободни канали (тръби) и се иска прокарване на допълнителни 

оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице, 

на което е издадено разрешение за специално ползване на пътищата 

чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно 

стоящи съоръжения в обхвата на пътя, е необходимо да уведоми 

общината.  

3. Досегашната ал.2 става ал.5: 

(5) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя 

чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 
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надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя 

може да бъде поискано и разрешението по раздел пет за специално 

ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и 

на земи в обхвата на пътя. 

4. Създава се ал.6: 

(6) За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни 

или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона се изисква разрешение по глава пета за специално ползване на пътя 

чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на 

пътя. 

5. Досегашната ал.3 става ал.7 

(7) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната 

дейност се осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, 

като заедно с уведомяването на Кмета на общината, се заплаща 

дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и 

на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна 

организация на движението при извършване на ремонт. 

В глава трета, раздел IV се създава чл. 34а: 

34а. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез 

експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава по 

искане на заинтересуваното лице след представяне на координатен 

регистър на трасето на линейния обект в координатна система 

Българска геодезическа система 2005 и при изпълнени условия в 

разрешението за изграждане на нови и ремонт на съществуващи 

подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в 

обхвата на пътя и в обслужващата зона. 

 (2) Към искането за съоръжения, обслужващи конкретни имоти, 

освен документите по ал. 1 заинтересуваното лице представя и: 

1. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на 

който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за 

присъединяване между съответното експлоатационно дружество и 

лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само 

заверено копие от договора; 

2. съгласие от концесионера в случаите когато пътя е 

предоставен на концесия. 

(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по 

образец съгласно Приложение № 2.  

В чл. 37, т. 1 се изменя така:  

1. проект или схема за временна организация на движението и 

писмено становище от звено „Пътна полиция” в съответната областна 

дирекция на Министерството на вътрешните работи. 

В чл.45 се създават ал.3 и ал.4:  

(3) Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните 

съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните 

подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските 

пътища в границите на урбанизираните територии се организират от 

съответната община. 

 (4) Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища 

се осъществяват от техните собственици. 

В чл. 66 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя така: 

(1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, 

които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности 
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в обхвата на пътя: 

2. В ал.1 се създават т. 7 и т. 8: 

 7. движение с непочистени от кал машини; 

 8. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за 

движение; 

 3. Ал.2 се изменя така: 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв. 

В чл.67 се правят следните изменения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

(1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не 

представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите 

на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 от 

ЗП или които извършат или наредят да бъдат извършени следните 

дейности: 

2. В ал. 1, т. 5 а) и 5.б) се изменят така: 

а) строителни и ремонтни работи по пътищата; 

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, 

телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, 

продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали; 

3. В ал.1, т.5 в)  и т.5.г) се отменят. 

4. Ал. 2  и ал. 3 се изменят така: 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 

лв. 

 (3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 кметът на общината, 

уведомява писмено районната дирекция за национален строителен 

контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи. 

Чл. 68 се изменя така: 

(1) При нарушения по чл. 66 на юридическите лица и на 

едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 

до 5000 лв., а при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв. 

 (2) При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е 

в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв. 

 (3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или 

служителя за причинените от тях щети. 

В чл.70 се правят следните изменения и допълнения: 

1. ал. 3 се изменя и се създават т.1, т.2, т.3 и т.4: 

(3) При извършване на дейности, определени като специално 

ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на 

администрацията, управляваща пътя, както и при неплащане на 

дължимите такси, се налагат следните санкции: 

 1. при извършване на строителни работи без разрешение, 

едновременно с прилагането на ал. 1 и 2 и на чл. 69  собственикът или 

администрацията, управляваща пътя, със съдействието на органите на 

Министерството на вътрешните работи прекъсва достъпа до обекта или 

демонтира изграденото рекламно или друго съоръжение в обхвата на 

пътя и ограничителната строителна линия; 

 2. в случаите на извършено строителство без разрешение 

администрацията, управляваща пътя, прекъсва достъпа до обекта или 

демонтира съоръжението; 

 3. при забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 

18, ал. 4 и продължаващо извършване на разрешеното специално 

ползване на пътя, администрацията, управляваща пътя, отнема 

издаденото разрешение и за сметка на нарушителя прекъсва достъпа до 

обекта или демонтира съответното рекламно или друго съоръжение; 
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 4. демонтираните рекламни и други съоръжения се съхраняват 

на място определено от Кмета на общината и ако в срок до един месец 

от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат уредени 

взаимоотношенията по реда на тази наредба, те стават собственост на 

общината. 

2. Създават се ал. 4 и ал. 5: 

(4) Демонтираните и съхранявани на място определено от Кмета 

на общината рекламни и други съоръжения, ако бъдат потърсени в 

срока по ал. 4, т. 4, се връщат на заинтересованото лице след заплащане 

на разходите за демонтаж и съхранение и след заплащане на 

предвидената санкция. 

(5) Стойността на извършените работи за отстраняване на 

последиците от нарушението се установява със счетоводни документи 

и/или извлечения от счетоводните книги. 

В § 2 - допълнителна разпоредба се създават т. 19 и т. 20:   

19. „Локално платно” е пътното платно за еднопосочно движение 

извън активните пътни ленти, отделено от тях с разделителна ивица, 

чрез което се осигурява достъпът до два и повече съседни обекти и общ 

вход и общ изход за главното направление. 

 20. „Съседни обекти” са обектите, отстоянието между които е 

по-малко от сбора на дължините на ускорителен шлюз на първия обект 

плюс нормативно определената за съответния клас път зона за 

преплитане плюс дължината на забавителния шлюз на следващия обект. 

2. Утвърждава образци: Приложение 1 и Приложение 2. 

3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община 

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

21. 08-01-195/05.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение на Наредбата 

за организация на 

движението на 

територията на гр. 

Монтана, приета с 

Решение 

№626/14.06.2007г., изм. 

и доп. с Решения 

№426/25.02.2010 г.; 

№470/27.05.2010 г.; 

№488/22.06.2010 г.; 

№522/16.09.2010 г.; 

№631/28.04.2011 г.; 

№461/14.02.2013 г., 

№1020/22.07.2014 г., 

№104/25.02.2016 г. и 

№203/28.06.2016 г. на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

 № 572 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. В Наредбата за организация на движението на територията на 

гр. Монтана се правят следните изменения: 

 Чл.46, ал. 4 се изменя така: 

(4) Размера на цената за кратковременно паркиране в сините 

зони, която се заплаща от водачите на МПС. 

Чл.54 се отменя; 

 В чл.95 се правят следните изменения:  

Ал.1 се изменя така: 

(1). За паркиране на пътно превозно средство в паркове, градини, 

детски площадки, площи предназначени само за пешеходци и на 

тротоари в населеното място извън разрешените за това места на 

извършителя се налага глоба от 50 до 200 лева. 

Ал. 2 се изменя така: 

(2)  За паркиране на пътно превозно средство на място, 

определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни 

увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от 

хора с трайни увреждания на извършителя се налага глоба в размер 200 

лева. 

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община 

Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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22. 08-01-200/10.07.2017 

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/ 

№ 20.440 по плана на 

новообразуваните 

имоти/ПНИ/ на 

местност Парта, 

гр.Монтана, код по 

ЕКАТТЕ 48489, с който 

да се промени начина на 

трайно ползване на 

имота, като се определи 

конкретно 

предназначение „За 

жилищно строителство” 

и се предвиди  ниско 

застрояване. 

Решение 

 № 573 

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 Валя Найденова Младенова да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен 

имот №20.440 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, 

гр.Монтана, код по ЕКАТТЕ 48489, с който да се промени начина на 

трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение 

“За жилищно строителство” и се предвиди  ниско застрояване.  

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 № 20.440 по 

ПНИ на местност Парта, гр. Монтана, код по ЕКАТЕЕ 48489 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-201/10.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание 

за изработване на 

проект за подробен 

устройствен план/ПУП/ 

за поземлен имот/ПИ/ с 

идентификатор 

48489.1.1306 по 

кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана на 

гр.Монтана, местност 

Золиша, с който да се 

промени конкретното 

предназначение на 

имота „За 

производствена и 

Решение 

 № 574 

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 „Теди” ООД, ЕИК 831746066, със седалище и 

адрес на управление гр.София, жк.Овча купел 2, бл.20, ап.10, 

представлявано от Тодорка Първанова Кръстева да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен 

имот с идентификатор 48489.1.1306 по кадастралната карта /КК/ на гр. 

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

цел застрояване, като се определи конкретно предназначение “За 

производствена и складова дейност”, да се обедини с поземлен имот с 

идентификатор 48489.1.946 и се предвиди  ниско застрояване. 

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 
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складова дейност” с цел 

застрояване, да се 

обедини с ПИ с 

идентификатор 

48489.1.946  и се 

предвиди ниско 

застрояване. 

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 48489.1.1306 и поземлен имот с идентификатор 

48489.1.946 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-208/11.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за 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 

48489.26.529 по 

кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана,  с който 

да се промени 

предназначение на 

имота, като се определи 

конкретно 

предназначение „За 

жилищно строителство” 

и се предвиди  ниско 

застрояване. 

Решение 

 № 575 

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 Петя Тодорова Барашка-Гоцина да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен 

имот с идентификатор 48489.26.529 по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Монтана, с който да се промени предназначението на имота, като се 

определи конкретно предназначение “За жилищно строителство” и се 

предвиди  ниско застрояване.  

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 48489.26.529 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. 
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 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-209/12.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание 

за изработване на 

проект за подробен 

устройствен план/ПУП/ 

за поземлени имоти 

/ПИ/ с идентификатори 

48489.4.514, 48489.4.378 

и 48489.4.381 по 

кадастралната карта 

/КК/ на гр.Монтана на 

гр.Монтана, местност 

Лъката, с който да се 

промени конкретното 

предназначение на ПИ 

48489.4.514 от „За 

автокъща и ОО” в „За 

автосервиз и кафе” и 

той да се разшири с ПИ 

48489.4.378 и ПИ 

48489.4.381 и за 

новообразувания имот 

да се предвиди ново 

ниско застрояване. 

Решение 

 № 576 

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 Цветан Миленков Панков и Анжела Заркова 

Найденова да възложат изработване на проект за подробен устройствен 

план за поземлени имоти с идентификатори 48489.4.514, 48489.4.378 и 

48489.4.381 по КК на гр.Монтана, с който да се промени конкретното 

предназначение на ПИ 48489.4.514 от „За автокъща и ОО” в „За 

автосервиз и кафе” и той да се разшири с ПИ 48489.4.378 и ПИ 

48489.4.381 и за новообразувания имот да се предвиди ниско 

застрояване. 

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 поземлени имоти с 

идентификатори 48489.4.514, 48489.4.378 и 48489.4.381 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-183/13.06.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Смоляновци, община 

Монтана. 

 

Решение 

 № 577 

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

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

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на насл. на Симеон Йонков Тодоров в землището 

на с.Смоляновци, община Монтана:  

▪ проектен имот №080189 с проектна площ 1.515 дка, образуван 

от имот №080188, начин на трайно ползване лозе, девета категория в 

местността „Плужницата“, скица-проект №Ф04192/15.05.2017 год., 

▪ проектен имот №091230 с проектна площ 2.000 дка, образуван 

от имот №091162, начин на трайно ползване нива, пета категория в 

местността „Пачовото“, скица-проект №Ф04191/15.05.2017 год.,  във 
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връзка със заявление вх. №18355/1992 год. и решение 

№18РГ/23.08.1999 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

27. 08-01-214/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд. 

Решение 

 № 578 

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

администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата, чрез публичен търг с явно наддаване на земеделски имоти от 

Общинския поземлен фонд, намиращи се в землищата на с. Студено буче и гр. Монтана, 

община Монтана, съгласно таблицата: 

№ Землище имот № АОС №/год. 
Площ 

(дка) 
НТП Кат. 

Данъчна 

оценка 

(лв.) 

Пазарна 

оценка 

(лв.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Студено 

буче 
000137 5444/2017 1.678 

Друга 

селищна 

територия 

- 2451.20 4195.00 

2 
Студено 

буче 
000138 5445/2017 1.845 

Друга 

селищна 

територия 

- 2695.20 4613.00 

3 Монтана 48489.4.373 5443/2017 0.715 нива III  141.89 3075.00 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на 

Закона за независимите оценители, съгласно колона 9 от таблицата. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение. 
Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

28. 08-01-215/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

Общинския поземлен 

фонд. 

 

Решение 

 № 579 

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

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

администрация 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на насл. на Иван Ценов Иванов в землището на 

с.Крапчене, община Монтана:  

▪ проектен имот с №107109 и проектна площ 0.820 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Лъката“, 

образуван от имот №107107, скица-проект №Ф02325/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №107108 и проектна площ 0.120 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността 

„Лъката“,образуван от имот №107107, скица-проект 

№Ф02324/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №103090 и проектна площ 2.599 дка, начин на 

трайно ползване нива, четвърта категория, в местността „Суха бара“, 

образуван от имот №103086, скица-проект №Ф02318/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №103091 и проектна площ 1.189 дка, начин на 

трайно ползване нива, четвърта категория, в местността „Суха бара“, 

образуван от имот №103086, скица-проект №Ф02319/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №103092 и проектна площ 0.326 дка, начин на 
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трайно ползване нива, четвърта категория, в местността „Суха бара“, 

образуван от имот №103086, скица-проект №Ф02320/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №105142 и проектна площ 0.500 дка, начин на 

трайно ползване нива, втора категория, в местността „Гладно поле“, 

образуван от имот №105137, скица-проект №Ф02323/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №105141 и проектна площ 0.600 дка, начин на 

трайно ползване нива, втора категория, в местността „Гладно поле“, 

образуван от имот №105137, скица-проект №Ф02322/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №105140 и проектна площ 1.200 дка, начин на 

трайно ползване нива, втора категория, в местността „Гладно поле“, 

образуван от имот №105137, скица-проект №Ф02321/06.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №104134 и проектна площ 0.515 дка, начин на 

трайно ползване лозе, трета категория, в местността „Суха бара“, 

образуван от имот №104088, скица-проект №Ф02326/06.06.2017 год., 

във връзка със заявление вх. №14153/1991 год. и решение 

№14РГ/25.09.1998 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 

2. Предоставя на Исай Петров Цеков в землището на с. 

Крапчене, община Монтана:  

▪ проектен имот с №104050 и проектна площ 0.984 дка, начин на 

трайно ползване нива, четвърта категория за 0.042 дка и трета 

категория за 0.943 дка, в местността „Суха бара“, скица-проект 

№Ф02327/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №104120 и проектна площ 0.600 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Суха бара“, 

образуван от имот №104064, скица-проект №Ф02328/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №130161 и проектна площ 1.100 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Окопа“, 

образуван от имот №130155, скица-проект №Ф02329/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №130160 и проектна площ 0.700 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Окопа“, 

образуван от имот №130155, скица-проект №Ф02330/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №130162 и проектна площ 0.998 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Окопа“, 

образуван от имот №130153, скица-проект №Ф02341/22.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №105130 и проектна площ 1.077 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Гладно поле“, 

образуван от имот №105029, скица-проект №Ф02331/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №117061 и проектна площ 1.000 дка, начин на 

трайно ползване пасище, мера, четвърта категория, в местността 

„Благова чука“, образуван от имот №117060, скица-проект 

№Ф02332/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №117062 и проектна площ 1.500 дка, начин на 

трайно ползване пасище, мера, четвърта категория, в местността 

„Благова чука“, образуван от имот №117060, скица-проект 

№Ф02333/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №121036 и проектна площ 1.004 дка, начин на 

трайно ползване пасище с храсти, трета категория, в местността 

„Неделище“, образуван от имот №121030, скица-проект 

№Ф02336/13.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №130163 и проектна площ 0.300 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Окопа“, 

образуван от имот №130153, скица-проект №Ф02335/13.06.2017 год., 
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▪ проектен имот с №111031 и проектна площ 0.516 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Млаката“, 

образуван от имот №111027, скица-проект №Ф02334/13.06.2017 год., 

във връзка със заявление вх. №14240/1992 год. и решение 

№14РГ/25.09.1998 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 

3. Предоставя на насл. на Въла Иванова Първанова в землището 

на с.Габровница, община Монтана:  

▪ проектен имот с №012004 и проектна площ 0.354 дка, начин на 

трайно ползване нива, шеста категория, в местността „Тачовото“, 

образуван от имот №012003, скица-проект №Ф06289/22.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №012006 и проектна площ 0.257 дка, начин на 

трайно ползване зеленчукова култура, шеста категория, в местността 

„Тачовото“, образуван от имот №012001, скица-проект 

№Ф06288/22.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №016058 и проектна площ 1.005 дка, начин на 

трайно ползване лозе, трета категория, в местността „Лозята“, 

образуван от имот №016013, скица-проект №Ф06287/22.06.2017 год., 

във връзка със заявление вх. №8113/1991 год. и решение 

№8РГ/13.01.1999 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 

4. Предоставя на насл. на Антония Иванов Миленков в 

землището на с.Сумер, община Монтана:  

▪ проектен имот с №097023 и проектна площ 2.485 дка, начин на 

трайно ползване лозе, шеста категория, в местността „Здрава могила“, 

скица-проект №Ф03115/22.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №097022 и проектна площ 1.458 дка, начин на 

трайно ползване лозе, шеста категория, в местността „Здрава могила“, 

скица-проект №Ф03116/22.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №058012 и проектна площ 6.012 дка, начин на 

трайно ползване лозе, седма категория, в местността „Гладно поле“, 

образуван от имот №058002, скица-проект №Ф03114/22.06.2017 год., 

във връзка със заявление вх. №21015/1991 год. и решение 

№21РГ/04.08.1996 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 

5. Предоставя на насл. на Антония Иванов Миленков в 

землището на с.Стубел, община Монтана проектен имот с №036054 и 

проектна площ 4.101 дка, начин на трайно ползване ливада, трета 

категория, в местността „Върха“, образуван от имот №036010, скица-

проект №Ф04180/22.06.2017 год., във връзка със заявление вх. 

№19933/1992 год. и решение №19РГ/14.04.1999 год. на Общинската 

служба по земеделие - Монтана за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 

6. Предоставя на насл. на Мито Илиев Ненов в землището на 

с.Студено буче, община Монтана проектен имот с №030009 и проектна 

площ 0.950 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, трета 

категория, в местността „Долна вода“, образуван от имот №030002, 

скица-проект №Ф02916/22.06.2017 год., във връзка със заявление вх. 

№20515/1992 год. и решение №20РГ/05.05.1999 год. на Общинската 

служба по земеделие - Монтана за признаване на правото на 
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възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 

7. Предоставя на насл. на Кирил Господинов Иков в землището 

на с.Крапчене, община Монтана проектен имот с №112031 и проектна 

площ 1.608 дка, начин на трайно ползване овощна градина, трета 

категория, в местността „Младото селище“, образуван от имот 

№112026, скица-проект №Ф02342/27.06.2017 год., във връзка със 

заявление вх. №14062/1991 год. и решение №14РГ/04.06.1998 год. на 

Общинската служба по земеделие - Монтана за признаване на правото 

на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 

8. Предоставя на Аврам Митов Славеев в землището на 

с.Крапчене, община Монтана:  

▪ проектен имот с №124095 и проектна площ 1.193 дка, начин на 

трайно ползване нива, девета категория, в местността „Мини връх“, 

образуван от имот №124090, скица-проект №Ф02346/27.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №131033 и проектна площ 0.646 дка, начин на 

трайно ползване ливада, девета категория, в местността „Гола главина“, 

образуван от имот №131028, скица-проект №Ф02345/27.06.2017 год., 

▪ проектен имот с №122010 и проектна площ 1.587 дка, начин на 

трайно ползване нива, трета категория, в местността „Пръдището“, 

образуван от имот №122007, скица-проект №Ф02344/27.06.2017 год.,  

▪ проектен имот с №101058 и проектна площ 1.985 дка, начин на 

трайно ползване нива, девета категория, в местността „Суха бара“, 

образуван от имот №101050, скица-проект №Ф02343/27.06.2017 год., 

във връзка със заявление вх. №14133/1991 год. и решение 

№14РГ/07.04.1998 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

29. 08-01-216/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване 

безвъзмездно право на 

ползване върху 

недвижим имот, частна 

общинска собственост с 

идентификатор 

48489.11.535.1 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана, 

представляващ 

двуетажна жилищна 

сграда, находяща се в 

гр. Монтана, ул. „Иван 

Вазов” №22, на 

общински куклен театър 

„Патилан” гр. Монтана. 

Решение 

 № 580 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 5 от Закона 

за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим 

имот, частна общинска собственост с идентификатор 48489.11.535.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

представляващ двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 

120.00 кв.м, находяща се в гр. Монтана, ул. „Иван Вазов” №22, на 

общински куклен театър „Патилан” гр. Монтана за срок от 5(пет) 

години.  

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да сключи договор. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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30. 08-01-217/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване проект за 

изменение на 

действащия кадастрален 

план на с. Трифоново, 

община Монтана, като 

се попълва нов имот пл. 

№230 и се поправя имот 

пл. №69 

Решение 

 № 581 

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 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване проект за изменение на 

действащия кадастрален план на с. Трифоново, община Монтана с 

попълването на нов имот, общинска собственост с пл. №230 и 

поправка на имот пл. №69, съгласно приложената скица-проект. 

2. 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” 

31. 08-01-218/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробния устройствен 

план – план за 

регулация  и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ХХХІІІ в 

кв. 6, УПИ ІІІ в кв. 5 и 

част от улично 

пространство по 

действащия подробен 

устройствен план на 

Стара промишлена зона 

(СПЗ), гр. Монтана. 

Решение 

 № 582 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 

134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план – план за регулация  и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІІІ в кв. 6, УПИ ІІІ в кв. 

5 и част от улично пространство по действащия подробен устройствен 

план на Стара промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана, с който проект към 

УПИ ХХХІІІ в кв. 6 се присъединяват части от улично пространство, 

като регулационната линия на УПИ ІІІ в кв. 6 се поставя по 

кадастралната граница, съгласно приложената скица-предложение и 

предвидените линии на застрояване. 

2. 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” 

32. 08-01-223/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

прекратяване на 

съсобственост между 

община Монтана и 

„Перфект Ауто Плюс” 

ЕООД, ЕИК 202830057, 

чрез изкупуване на 

идеални части, 

представляващи 

поземлен имот с 

проектен 

идентификатор 

48489.5.591 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана с 

проектна площ 120.00 

(сто и двадесет) кв. м. от 

Решение 

 № 583 

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

самоуправление и местната администрация и чл.  36, ал. 1, т. 2 и ал. 

3 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между 

община Монтана и „Перфект Ауто Плюс” ЕООД, ЕИК 202830057, чрез 

изкупуване от страна на „Перфект Ауто Плюс” ЕООД, гр. Монтана на 

идеалните части от УПИ ІІ, кв. 174 по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана (поземлен имот с идентификатор 

48489.5.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана), с проектна площ 120.00 (сто и двадесет) кв. м., 

представляващи поземлен имот с проектен идентификатор 48489.5.591 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 10 
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„Перфект Ауто Плюс”. 100.00 (десет хиляди и сто) 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” 

33. 08-01-224/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

прекратяване на 

съсобственост, чрез 

прехвърляне дела на 

община Монтана в 

полза на „СПА” ЕООД, 

ЕИК 111563079 на 

проектен поземлен имот 

с идентификатор 

48489.5.583, по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

Решение 

 № 584 

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

самоуправление и местната администрация и чл.  36, ал. 1, т. 2 и ал. 

3 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между 

община Монтана и „СПА” ЕООД, ЕИК 111563079, чрез изкупуване от 

страна на „СПА” ЕООД, гр. Монтана на идеалните части от УПИ ХLV, 

кв. 5 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена 

зона гр. Монтана, собственост на община Монтана с площ 162.00 (сто 

шестдесет и два) кв.м., представляващи поземлен имот с проектен 

идентификатор 48489.5.583 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 8 

200.00 /осем хиляди и двеста/ 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” 

34. 08-01-225/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на водопроводно  отклонение и сервитут от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през имот общинска собственост. 

Решение 

 № 585 

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, ал. 1, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване на водопроводно отклонение и сервитут от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на  поземлени имоти 

с идентификатори: 48489.27.799, 48489.27.798, 48489.27.807, 48489.27.808, 48489.27.809, 

48489.27.810, 48489.27.811, 48489.27.812, 48489.27.747, 48489.27.748, 48489.27.784, 

48489.27.783, 48489.27.782, 48489.27.781, 48489.27.657, 48489.27.776, 48489.27.775, 

48489.27.774, 48489.27.773, 48489.27.663, 48489.27.772, 48489.27.771, 48489.27.770, 

48489.27.769, 48489.27.768, 48489.27.742 и 48489.27.657 в землището на гр. Монтана, местност 

„Семчова круша”, през поземлени имоти общинска собственост както следва: 

№ на общ. имот 
 

Дълж. /м/ 
Сервитут/кв.

м./ 

48489.27.26 
За селскостопански, 

горски и ведомствен път 
9.51 6.66 

48489.27.158 
За селскостопански, 

горски и ведомствен път 
450.80 311.36 

в полза на „Агровин” ООД,  ЕИК 111573550, със седалище и адрес на управление гр. 

Монтана, ул. „Индустриална” №4, представлявано от съдружниците Румен Цветков Борисов, 
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Пламен Иванов Петров и Жани Дафинов Петров. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от                                 1 590.10 (хиляда 

петстотин и деветдесет и 0.10) лева, определено с протокол №5/27.02.2017 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 изпълнението на горното решение. 
Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

35. 08-01-226/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на газопроводно 

отклонение в имот - 

частна общинска 

собственост в  гр. 

Монтана. 

 

Решение 

 № 586 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 34, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост,  във връзка с чл. 193, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява право на прокарване на газопроводно отклонение и 

сервитут за захранване на сграда с идентификатор №48489.11.462.6, 

през поземлен имот – частна общинска собственост, както следва: 

 

в полза на „Овергаз Мрежи” АД, ЕИК 130533432, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Филип Кутев” №5, представлявано 

от Михаил Владимиров Захманов. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 376.00 /триста 

седемдесет и шест/ лева, определено с протокол №10/03.07.2017 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 изпълнението на 

горното решение. 

идентификатор АОС Дължина /м / Сервитут /кв.м./ 

48489.11.462 1387/2009 18.80 18.80 

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

36. 08-01-227/13.07.2017 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на водопроводно 

отклонение през имот - 

публична общинска 

собственост. 

 

Решение 

 № 587 

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 и протокол №6 на комисия по чл. 210 от 

Закон 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  48489.5.578 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 

48489.5.1 
За първокласна 

улица 
9.85 6.40 

в полза на собственика на имота „Компас” ЕООД, ЕИК 

111006742, със седалище и адрес на управление: с. Комарево, ул. 

„Първа” №40, представлявано от Розалин Спасов Нончев. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 147.75 (сто 

четиридесет и седем и 0.75) лева, определено с протокол 
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№11/03.07.2017 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 изпълнението на 

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

37. 08-01-230/18.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение на ПУП-ПРЗ 

УПИ I, УПИ II, кв. 74,  

по подробния 

устройствен план на кв. 

„Мала Кутловица”, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

 № 588 

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

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

Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изменение на подробен устройствен план 

(ПУП) за УПИ I и УПИ II от кв. 74, с което се предвижда: 

- обособяване на нов УПИ І, в който да се урегулират поземлени 

имоти с идентификатори 48489.26.700 и 48489.26.701 (включени в 

съществуващ УПИ I) по КККР, като  площите се запазват по 

нотариалните актове, с конкретно предназначение „за жилищно 

строителство ”.  

- обособяване на нов УПИ II, в който да се урегулират поземлени 

имоти с идентификатори 48489.26.814 (включен в съществуващ УПИ I) 

и 48489.26.815 (включен в съществуващ УПИ II) по КККР като  

площите се запазват по нотариалния акт, с конкретно предназначение 

„за жилищно строителство”. 

- обособяване на нов УПИ VII, в който да се урегулира частта от 

поземлен имот с идентификатор 48489.26.239 (включен в съществуващ 

УПИ I), който е общинска частна собственост с конкретно 

предназначение „за обществено обслужване“, съгласно приложената 

скица-предложение с предвиденото застрояване. 

2. 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” 

38. 08-01-231/18.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

обявяване за частна 

общинска собственост 

новообразуван поземлен 

имот с идентификатор 

48489.2.657, по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

Решение 

 № 589 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 

Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.657 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, с площ 2 222.00 кв.м. 

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” 

 

 

39. 08-01-232/24.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

издаване на Запис на 

заповед от Община 

 

 

Решение 

 № 590 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
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Монтана в полза на 

Министерството на 

околната среда и водите 

– Управляващ орган на 

ОП „Околна среда 2014-

2020 г.”  във връзка с 

изпълнението на 

Административен 

договор за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова помощ 

(АДБФП) по 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014-

2020 г.“, с 

регистрационен № 

BG16M1OP002-5.002-

0004-C1 за изпълнение 

на проект с 

регистрационен № 

BG16M1OP002-5.002-

0004 „Разработване на 

Комплексна програма за 

качество на 

атмосферния въздух по 

показателите ФЧП10 и 

ПАВ на община 

Монтана“, одобрен за 

финансиране по 

процедура чрез 

директно предоставяне 

„Разработване/Актуализ

ация на общинските 

програми за качество на 

атмосферния въздух“, 

по приоритетна ос 

Приоритетна ос 5 

„Подобряване 

качеството на 

атмосферния въздух“ на 

оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 

2020 г.” . 

 1. Упълномощава Кмета на Община Монтана да издаде Запис на 

заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси 

и удръжки, в полза на Министерството на околната среда и водите, 

платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото 

плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (АДБФП) по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“, с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004-C1 за 

изпълнение на проект с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004 

„Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния 

въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“, в размер 

на 18 267,20 лв. /осемнадесет хиляди, двеста шестдесет и седем лева и 

двадесет стотинки/, 10% от максималния размер на безвъзмездната 

финансова помощ. 

2. Утвърждава текст на Запис на заповед, който е неразделна 

част от настоящото решение. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да подготви и подпише 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (АДБФП) по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004-C1 за изпълнение на 

проект с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004 „Разработване 

на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по 

показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“ и да ги представи 

пред Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. 
 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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40. 08-01-233/24.07.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост, на 

собственика на сграда, 

придобил правото на 

строеж върху общинска 

земя. 

Решение 

 № 591 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5, т. 2 от  

Наредбата за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.8.403, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, актуван с АОС №1179/2007 г., с площ от 1 574.00 кв.м., без 

търг или конкурс на ЕТ „Ивайло Андреев”, с адрес: гр. Монтана, ул. 

„Здравец” №10 с управител Ивайло Андреев Найденов, ЕГН 

6901023323, собственик на построената в имота сграда с учредено 

право на строеж на основание  договор от 29.03.1996 г. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 62 

960.00 /шестдесет и две хиляди деветстотин и шестдесет/ лева без ДДС. 

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” 

 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

  

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 

 


