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

Протокол 

№ 25 
Днес 24.10.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

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

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

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

г-жа Мая Райкова – Гл. счетоводител на Община Монтана 

 

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

съвет Монтана, г-жа Иванка Делева Зам.председател на ОбС Монтана и инж. Найден Найденов – 

Зам.председател на ОбС Монтана при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-298/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно промяна в наименованията на социалните услуги, функциониращи на територията 

на Община Монтана 

2. 08-01-299/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018 година. 

3. 08-01-292/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

Председателя на Общински съвет-Монтана  

4. 08-01-300/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно издаване запис на заповед. 

5. 08-01-305/11.10.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно отмяна на решение № 600/14.09.2017 г. на Общински съвет Монтана.  

6. 08-01-264/11.09.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Монтана. 

7. 08-01-304/10.10.2017 год. Докладна записка от Диман Георгиев – 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 48489.26.658 по 

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

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

застрояване. 

8. 08-01-267/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

9. 08-01-268/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

10. 08-01-269/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

11. 08-01-270/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

12. 08-01-271/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

13. 08-01-272/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

14. 08-01-273/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

15. 08-01-274/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  
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16. 08-01-275/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

17. 08-01-276/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

18. 08-01-277/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

19. 08-01-278/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

20. 08-01-279/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

21. 08-01-280/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

22. 08-01-281/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

23. 08-01-282/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

24. 08-01-284/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

25. 08-01-285/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

26. 08-01-286/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

27. 08-01-287/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост  

28. 08-01-306/12.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

29. 08-01-283/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно включване  в общинския жилищен фонд на новопридобито жилище 

30. 08-01-288/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. Индустриална  

№82, кв. 6 

31. 08-01-289/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

32. 08-01-290/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за свързано застрояване в УПИ XI, кв. 355 по плана на гр. Монтана. 

33. 08-01-291/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно  продажба на движима вещ – общинска собственост – автомобил УАЗ-3962-01 

34. 08-01-293/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – 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. 08-01-294/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонение през 

имот публична общинска собственост. 

36. 08-01-295/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

37. 08-01-296/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Захари 

Стоянов”, кв. 333. 

38. 08-01-297/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

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

Монтана. 

39. 08-01-303/10.10.2017 год. Докладна записка от Диман Георгиев – За Кмет на Община 

Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост на проектен поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.604 и поземлен имот с идентификатор 48489.5.283, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана и прекратяване на съсобственост в новообразуван поземлен 

имот с идентификатор 48489.5.606 между община Монтана и „Емко” ООД, гр. Монтана. 

40. 08-01-307/12.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба  на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана на бул. „Трети 

март“ №64 
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41. 08-01-308/17.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. Индустриална 

№58, кв. 6 

42. Питания   

    

1. 08-01-298/05.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно промяна в 

наименованията на 

социалните услуги, 

функциониращи на 

територията на Община 

Монтана 

 

Решение 

 № 616 

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

местната администрация и във връзка с чл. 36 ал. /2/ и чл. 36в  ал. 1 

т. 1 и ал. 3 от  Правилника за приложение на закона за социално 

подпомагане 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Променя наименованията на социалните услуги както 

следва: 

1.1. Дом за възрастни с физически увреждания  в Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания; с. Горна Вереница, 

капацитет – 42 места; 

 1.2. Преходно жилище за лица с физически увреждания в 

Преходно жилище за пълнолетни лица с физически увреждания, с. 

Горна Вереница, капацитет – 8 места. 

 1.3. Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания в 

Дневен център за деца с увреждания, Монтана, ул. “Ал. Батенберг” № 

38,  капацитет 36 места; 

 1.4. Дневен център за възрастни с умствени увреждания в 

Дневен център за пълнолетни лица с  увреждания, Монтана, ул. “Ал. 

Батенберг” № 38, капацитет – 18 места; 

 1.5. Дневен център за деца и младежи с увреждания /Комплекс 

“Свети Мина/ в Дневен център за деца с тежки множествени 

увреждания, Монтана, ул. “22 Септември” № 46, капацитет 20 места; 

 1.6. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

потребност от постоянна медицинска грижа в Център за настаняване от 

семеен тип за деца с увреждания и потребност от постоянна медицинска 

грижа, Монтана, ул. “22 Септември” № 46, капацитет 8 места; 

 1.7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Монтана, 

ул. „Юрий Венелин” № 15,  капацитет 10 места; 

 1.8. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, Монтана, ул. “Ал. Батенберг” № 38 а, капацитет 14 места; 

 1.9. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, Монтана, ул. “Иван Дуриданов” № 16 а, капацитет 14 

места;  

 1.10. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с умствена изостаналост, Монтана, ул. “Захари Стоянов” №  48, 

капацитет 14 места; 

  1.11. Защитено жилище за  лица с умствена изостаналост в 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, ул. “Христо 

Смирненски” № 21, капацитет 8 места.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да изпрати Решението 

до Регионална дирекция “Социално подпомагане” за изготвяне на 

мотивирано предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за 
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социално подпомагане. 
 Забележка: Решението се прие с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-299/05.10.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Общинска 

програма за закрила на 

детето за 2017-2018 

година. 

Решение 

 № 617 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Общинска програма за закрила на детето за периода м. 

септември 2017- м. септември 2018 г. 

 Забележка: Решението се прие с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-292/05.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно командировки 

за III-то тримесечие на 

2017 г. на Кмета на 

Община Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Монтана  

Решение 

 № 618 

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 и Кмета 

на Община Монтана за III-то тримесечие на 2017 год. 

 Забележка: Решението се прие с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-300/05.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно издаване на 

Запис на заповед на 

Кмета на Община 

Монтана за 

обезпечаване на 

авансово плащане към 

Договор за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова помощ с 

номер BG05M9OP001-

4.001-0048-C01 сключен 

с Министерство на труда 

и социалната политика и 

Община Монтана по 

проект на Община 

Монтана – „Адаптиране 

и въвеждане на 

иновативен модел за 

насърчаване на 

самостоятелната заетост 

от община Храдец 

Кралове в община 

Монтана“ по 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“  2014-2020 

Решение 

 № 619 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и ал.2, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Упълномощава Кмета на Община Монтана да издаде Запис на 

заповед без протест  и разноски в полза на Министерство на труда и 

социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за сумата: 31 051,00 лв. 

(словом: тридесет и една хиляди петдесет и един лева)  за обезпечаване 

на авансово плащане по Договор  BG05M9OP001-4.001-0048-C01 за 

изпълнение на проект „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за 

насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в 

община Монтана“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“  2014-2020. 

 

 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-305/11.10.2017 Решение 

 № 620 
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год. Докладна записка от 

инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

отмяна на решение № 

600/14.09.2017 г. на 

Общински съвет 

Монтана.  

 

На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Отменя решение №600 от протокол №24/14.09.2017 г. на 

Общински съвет Монтана в частта му по отношение определения 

представител на Община Монтана.   

 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-264/11.09.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – За кмет на Община Монтана, 

относно допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Монтана. 

Решение 

 № 621 

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

администрация, чл. 18(3) т.2 от Закона за пътищата и чл.18(4) от Наредбата за управление 

на общинските пътища в община Монтана              

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. В Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Монтана се правят следните допълнения: 

Чл. 3, ал. 1 се променя и става: 

(1) На територията на община Монтана се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински 

социални услуги; 

4. за технически услуги; 

5. за административни услуги; 

6.  за откупуване на гробни места; 

7. други местни такси, определени със закон. 

В чл. 9 думата „граждани” да се замени с „лица”; 

В чл. 16 се създава нова т. 4 със следния текст: 

4. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение 

на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване 

върху поземления имот или съответната част от него. 

В РАЗДЕЛ IV Такси за технически услуги се правят следните допълнения: 

Създава буква З. Такси за издаване на Разрешение за специално ползване на общински 

пътища 

Създава чл. 54 а  

(1) Такса за  съгласуване на проекти и издаване на разрешения: 

№ по 

ред 

Вид услуга лева 

1. За издаване на разрешение за изграждане на 

рекламни съоръжения 

100 

2. За съгласуване на проекти за временна 

организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт по пътищата и улиците 

60 

3. За съгласуване на комуникационно-транспортни 

планове и на проекти, които изискват 

допълнителни мерки за безопасност на движението 

по републиканските пътища 

200 
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4. За изготвяне на становище 40 

 

(2) За разрешение на специално ползване на пътя чрез изграждане 

№ по ред Видове крайпътни 

обекти 

Брой на 

услугите  

Вид на услугите лева 

1. Преместваем обект 1 кафе-закуски 60 

   търговия  

2. Единичен обект 1 бензиностанция 

и/или 

100 

   газостанция 

   автосервиз 

   автомивка 

   охраняем паркинг 

   хранене 

   търговия 

3. Комплекс от два обекта  2 бензиностанция 

и/или 

140 

газостанция 

автосервиз 

   автомивка  

охраняем паркинг 

хранене 

търговия 

спане с хранене  

4. Комплекс от 3 и повече 

от 3 обекта 

 бензиностанция 

и/или 

180 

газстанция 

автосервиз 

автомивка 

охраняем паркинг 

хранене 

търговия 

спане   

 

(3) Таксите по ал.1 и ал. 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване 

след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане. 

Създава чл. 54 б 

(1) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя 

чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и 

за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва: 

 

№ по ред Специално ползване чрез  

1. Новоизграждани подземни и надземни линейни 
съоръжения в обхвата на пътя 

1000 лв./км 

2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения  

 в обхвата на пътя:  

2.1 до 5 кв. м  130 лв./бр. 

2.2 над 5 кв. м  150 лв./бр. 

3. Пресичане на път с прокопаване  200 лв. 

4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж   40 лв. 

5. Пресичане на път от надземни проводи и съоражения  20 лв. 

6. Реконструкция на подземни или надземни проводи и  15 лв./км 
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съоръжения в обхвата на пътя 

 

(2) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на 

части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, 

състезания и други масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни 

работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на 

пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за 

прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси: 

 

№ по ред Специално ползване чрез  

1. Прекъсване или спиране на движението 150 лв./час 

2. Отклоняване на движението по временни маршрути, 

удължаващи пътя над 5000 м 

 50 лв./ден 

3. Ограничения на движението и/или отклоняване по 

временни маршрути, удължаващи пътя до 5000 м 

 25 лв./ден 

 

Създава чл. 54 в. 

(1) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и 

пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни 

такси: 

№ по ред Специално ползване чрез лева 

1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки 1000 

2. Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в приемната 

сграда на бензиностанцията или газостанцията 

1100 

3. Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки 

включително 

1200 

4. Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в приемната 

сграда на бензиностанцията или газстанцията 

1300 

5. Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече колонки 1400 

6. Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в приемната 

сграда на бензиностанцията или газостанцията 

1500 

7. Преместваем обект до 10 кв. м търговска площ  40 

8. Преместваем обект от 10 до 20 кв. м включително 75 

9. Преместваем обект от 20 до 40 кв. м включително търговска 

площ 

100 

10. Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ 150 

11. Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50  

кв. м включително търговска площ 

150 

12. Единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 

до 200 кв. м включително търговска площ 

300 

13. Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 

200 кв. м търговска площ 

450 

14. Комплекс от два обекта без бензиностанция газостанция 400 

15. Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без бензиностанция или 

газостанция 

600 

16. Обект за автосервизно обслужване 250 

 

(2) Годишните такси по ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на 

бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е 

посочена в чл. 54.а., ал. 2. 

(3) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен 

обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 18, ал. 1 Наредбата за управление 

на общинските пътища в община Монтана приета с Р-е № 212/18.12.2008 г. изм. и доп. с Р-е № 
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571/27.07.2017 г.  независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или 

без разделителен остров. 

(4) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата 

на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси: 

 

№ по 

ред 

Площ на рекламното съоръжение (кв. м) лева 

1. до 2 включително  90  

2. над 2 до 4 включително 100  

3. над 4 до 6 включително  110  

4. над 6 до 8 включително  120 

5. над 8 до 12 включително 130 

6. над 12 до 20 включително 140 

7. над 20  160  

 

Създава Чл. 54. г.  

(1) Таксите по чл. 54. б и 54. в се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-то число на 

текущото тримесечие. 

(2) Таксите по ал. 1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март 

на съответната година. 

(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното 

съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на 

заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за 

времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация. 

Чл. 86 се изменя така: 

Чл. 86 (1) Цената за учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти се 

определя по реда на чл. 210 от ЗУТ. 

(2) Цената за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се 

определя по реда на чл. 210 от ЗУТ. 

Чл. 91 се допълва и става: 

Чл. 91 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета 

длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от 

кмета на общината или упълномощени от него лица. 

2.  Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Монтана. 
 

Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-304/10.10.2017 

год. Докладна записка от 

Диман Георгиев – 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 

48489.26.658 по 

кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана, с който 

да се промени начина на 

трайно ползване на 

Решение 

 № 622 

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 Илияна Цветкова Михайлова да възложи 

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

имот с идентификатор 48489.26.658 по кадастралната карта /КК/ на гр. 

Монтана, с който да се промени трайното предназначение на имота, 

като се определи конкретно предназначение “За жилищно 

строителство” и се предвиди  ново 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, 
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имота, като се определи 

конкретно 

предназначение „За 

жилищно строителство” 

и се предвиди  ново 

застрояване. 

 

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 48489.26.658 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 поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-267/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 623 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №20.160, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 493.30 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5455/2017 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 740.00 (седемстотин и четиридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-268/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 624 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №17.648, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 979.50 (деветстотин седемдесет и девет и 0.50) кв.м., IV 

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

общинска собственост  №5469/2017 г., чрез публичен търг с явно 
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наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 4 016.00 (четири хиляди и шестнадесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-269/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 625 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №17.63, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата  на  гр. Монтана и  с.  Долна Вереница,  общ.  

Монтана  с  площ от 3 251.30  (три хиляди двеста петдесет и един и 

0.30) кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5465/2017 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 13 330.00 (тринадесет хиляди триста и тридесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-270/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 626 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №17.645, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. 

Монтанас площ от 1 678.10  (хиляда шестстотин седемдесет и осем и 

0.10) кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5466/2017 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 6 880.00 (шест хиляди осемстотин и осемдесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-271/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

Решение 

 № 627 

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

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №17.646, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 654.10 (шестстотин петдесет и четири и 0.10) кв.м., IV 

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

общинска собственост  №5467/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 2 682.00 (две хиляди шестстотин осемдесет и два) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-272/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 628 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №17.647, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 1 418.60  (хиляда четиристотин и осемнадесет и 0.60) кв.м., 

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

общинска собственост  №5468/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 5 816.00 (пет хиляди осемстотин и шестнадесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-273/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 629 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №20.647, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 1 784.30  (хиляда седемстотин осемдесет и четири и 0.30) 
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кв.м., III категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №5470/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 

460.00 (четири хиляди четиристотин и шестдесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-274/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 630 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №20.648, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”,  землищата  на  гр. Монтана  и  с.  Долна Вереница, общ.  

Монтана  с площ от 1 000.00 (хиляда) кв.м., III категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5471/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-275/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 631 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.617, 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, землище гр. Монтана по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на 

гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 2 479.80  

(две хиляди четиристотин седемдесет и девет и 0.80) кв.м., III категория 

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

собственост  №5473/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 7 439.00 (седем хиляди четиристотин тридесет и девет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-276/03.10.2017 

год. Докладна записка от 
Решение 

 № 632 
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Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.620, 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, землище гр. Монтана по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на 

гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 800.00 

(осемстотин) кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5475/2017 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 464.00 (хиляда четиристотин шестдесет и четири) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-277/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 633 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.619, 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, землище гр. Монтана по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на 

гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 1 637.80 

(хиляда шестстотин тридесет и седем и 0.80) кв.м., IV категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5474/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 4 913.00 (четири хиляди деветстотин и тринадесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-278/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 634 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.537 , 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, землище гр. Монтана по 
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плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на 

гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 1 781.10 

(хиляда седемстотин осемдесет и един и 0.10) кв.м., IV категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5472/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 5 343.00 (пет хиляди триста четиридесет и три) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-279/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 635 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №18.146, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 482.70 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5453/2017 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 690.00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-280/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 636 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №20.153, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 1 671.80 кв.м., III категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска собственост  №5454/2017 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 4 180.00 (четири хиляди сто и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-281/03.10.2017 Решение 
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год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

 № 637 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №20.309, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 1 572.80 кв.м., IV категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска собственост  №5456/2017 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 5 350.00 (пет хиляди триста и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-282/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 638 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №22.167, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 1 185.70 кв.м., IV категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска собственост  №5457/2017 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 2 790.00 (две хиляди седемстотин и деветдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-284/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 639 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.570, 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, землище гр. Монтана по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на 

гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 897.10 кв.м., 
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IV категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №5458/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 642.00 (хиляда шестстотин четиридесет и два) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-285/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 640 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.588, 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, землище гр. Монтана по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на 

гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 2 873.80 

кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №5459/2017 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност  5 259.00 (пет хиляди двеста петдесет и девет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-286/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 641 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №701.83 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Бърдото - Конички 

дол”,  землище с. Долна Вереница с площ от 500.00 кв.м., III категория 

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

собственост  №5460/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 800.00 (осемстотин) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

27. 08-01-287/03.10.2017 Решение 
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год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

 № 642 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Обявява продажбата на новообразуван имот №4.603 по плана 

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

Монтана с площ от 429.00 кв.м., III категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска собственост  №5452/2017 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 030.00 (хиляда и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

28. 08-01-306/12.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост  

 

Решение 

 № 643 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.614, 

землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, по плана на 

новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищата на гр. 

Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ от 1 161.40  

(хиляда сто шестдесет и един и 0.40) кв.м., III категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5481/2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 2 323.00 (две хиляди триста двадесет и три) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

29. 08-01-283/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно включване  в 

общинския жилищен 

фонд на новопридобито 

жилище 

 

Решение 

 № 644 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 

общинския жилищен фонд 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

1. Включва  в жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди  апартамент 21, в ж.к. „Младост”, бл. 12, 

вх. Е, гр. Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 
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решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

30. 08-01-288/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. 

Индустриална  №82, 

кв.6 

 

Решение 

 № 645 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на незастроен поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.595 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, с площ 2 366.00 (две хиляди триста шестдесет и 

шест) кв. м., който по действащия подробен устройсвен план на града 

представлява урегулиран поземлен имот XXXII с начин на трайно 

ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се на ул. 

Индустриална №82, кв. 6, актуван с АОС №5463/15.09.2017., чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 78 100.00 (седемдесет и 

осем хиляди и сто) лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

31. 08-01-289/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост 

 

Решение 

 № 646 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот пл. №230 по 

кадастралния план на с. Трифоново, община Монтана, одобрен със 

Заповед №РД-02-14-949/26.09.1997 год., изменен със заповед 

№1768/25.08.2017 год., който е включен в УПИ III, кв. 17 по 

регулациония план на с. Трифоново, одобрен със Заповед 

№1172/3010.1935 г., актуван с акт за частна общинска собственост 

№5462/2017 г. Имотът е с площ от 435.00 кв.м., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 960.00 (хиляда деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

32. 08-01-290/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване съгласие 

за свързано застрояване 

в УПИ XI, кв. 355 по 

Решение 

 № 647 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
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плана на гр. Монтана 

 
имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се установи свързано допълващо 

застрояване на границата между УПИ XII, кв. 355 – общински имот с 

трайно предназначение „за жилищно строителство, трафопост и 

гаражи“ по плана на гр. Монтана и УПИ XI, кв. 355, собственост на 

Илияна Трифонова Дамянова от гр. Монтана, ул. „Д-р Торосян” №12, 

съгласно приложената виза за проектиране, издадена от гл. архитект на 

община Монтана.        

 2. Възлага на Кмета на Община Монтана да подпише 

нотариално заверено съгласие за изпълнението на  т. 1 от решението. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

33. 08-01-291/03.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно  продажба на 

движима вещ – 

общинска собственост – 

автомобил УАЗ-3962-01 

 

Решение 

 № 648 

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

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

собственост, във връзка с чл. 61 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на автомобил УАЗ-3962-01 с рег. №6529 

АН с първоначална регистрация 15.06.1993 г., рама №Р0204726, 

работен обем 2445 куб.см., мощност kW/кc 66/90, колесна формула 4Х4, 

гориво бензин, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 1 530.00 (хиляда петстотин и 

тридесет) лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

34. 08-01-293/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – 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 

 № 649 

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, 48489.27.776, 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 захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.27.657 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находящи се в землището на гр. 

Монтана, местност „Семчова круша”, през поземлени имоти общинска собственост както 

следва: 

№ на общ. имот 
 

Дълж. /м/ 
Сервитут 

/кв.м./ 
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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 Румен Цветков Борисов с ЕГН ……………, Пламен Иванов Петров с ЕГН 

…………. и Жани Дафинов Петров с ЕГН ………. 

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 №29/10.01.2017 г. на кмета на 

община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

35. 08-01-294/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно 

отклонение през имот публична общинска собственост 

Решение 

 № 650 

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, ал. 

1, ал. 4 от Закона за устройство на територията и и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на електропроводно отклонение и 

сервитут от общи мрежи  и съоръжения на техническата инфраструктура за захранване НН на 

ново електромерно табло, изградено на границата на поземлен имот с идентификатор 48489.5.32 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за прокарване на ел. кабел през 

поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 48489.5.35 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, както следва: 

 

№ на 

ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Трасе Бр. шахти 
Дълж. 

/л.м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.5.

35 

Второстепен

на улица 

Съществуваща 

канална мрежа 

3 бр.съществуващи  

размери 1.20х0.90 
28.84 60.56 

Новоизгражда

що се трасе 
няма 105.07 220.65 

 
в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, бл. „БенчМарк” Бизнес Център, 

представлявано заедно от Томаш Пецка и Виктор Любомиров Станчев. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

36. 08-01-295/05.10.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

 № 651 

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес 

гр. Монтана, бул. „Трети март“ №93, бл„ „Ком“, вх. В, ет. 4, ап. 36, 

представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
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48489.11.186.3.12, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Монтана, със застроена площ 59.47 кв. м, с прилежащо към 

апартамента мазе 4 кв.м, ведно с 8.94% ид. ч. от общите части на 

сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на настанената в 

него Радостина Петрова Костова. 

2. Определя пазарна цена 40 790.00 (четиридесет хиляди 

седемстотин и деветдесет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

37. 08-01-296/05.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. „Захари 

Стоянов”, кв. 333. 

 

Решение 

 № 652 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.9.697 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 257.00 (двеста петдесет и седем) кв.м., с начин на 

трайно ползване: за търговски обект, комплекс, ведно с изградената в 

него сграда с идентификатор 48489.9.697.1 със застроена площ 158.00 

(сто петдесет и осем) кв.м и предназначение: сграда за търговия, на един 

етаж, сглобяема конструкция – тип павилион, находящ се на ул. „Захари 

Стоянов” , кв. 333, актуван с АОС №5477/26.09.2017 г., чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 53 134.00 (петдесет и 

три хиляди сто тридесет и четири) лева без ДДС, в тв. ч. : 16 654.00 

(шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и четири) лева е стойността на 

земята и 36 480.00 (тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) 

лева е стойността на сградата, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

38. 08-01-297/05.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на гр. 

Монтана. 

 

Решение 

 № 653 

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 Цветанка Петкова Кръстева в 

землището на гр.Монтана:  

▪ проектен имот с идентификатор 48489.25.776 и проектна площ 

533 кв. м, образуван от имот с идентификатор 48489.25.684, начин на 

трайно ползване мера в местността „Долна Жеравица“, скица-проект 

№15-446231-14.09.2017 год., 

▪ проектен имот с идентификатор 48489.25.775 и проектна площ 

1 311 кв. м, образуван от имот с идентификатор 48489.25.684, начин на 

трайно ползване мера в местността „Долна Жеравица“, скица-проект 
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№15-445639-14.09.2017 год., във връзка със заявление вх. №26324/1992 

год. и решение №26РГ/23.03.1999 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 насл. на Христо Тодоров Георгиев в землището 

на мах. Мала Кутловица, гр. Монтана:  

▪ проектен имот с идентификатор 48489.25.774 и проектна площ 

5 140 кв. м, образуван от имот с идентификатор 48489.25.684, начин на 

трайно ползване мера в местността „Долна Жеравица“, скица-проект 

№15-446248-14.09.2017 год., 

▪ проектен имот с идентификатор 48489.25.777 и проектна площ 

3 053 кв. м, образуван от имот с идентификатор 48489.25.684, начин на 

трайно ползване мера в местността „Долна Жеравица“, скица-проект 

№15-445630-14.09.2017 год., във връзка със заявление вх. №25527/1992 

год. и решение №25РГ/07.01.2009 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 Крум Тодоров Лишов в землището на 

с.Стубел, община Монтана проектен имот с №023257 и проектна площ 

5.060 дка, начин на трайно ползване нива, осма категория, в местността 

„Тръскето“, образуван от имот №023201, скица-проект 

№Ф04221/20.09.2017 год., във връзка със заявление вх. №19985/1999 

год. и решение №19РГ/28.05.1999 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

39. 08-01-303/10.10.2017 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев – За 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

обявяване за частна 

общинска собственост 

на проектен поземлен 

имот с идентификатор 

48489.5.604 и поземлен 

имот с идентификатор 

48489.5.283, по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана и 

прекратяване на 

съсобственост в 

новообразуван поземлен 

имот с идентификатор 

48489.5.606 между 

община Монтана и 

„Емко” ООД, гр. 

Монтана 

Решение 

 № 654 

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

самоуправление и местната администрация и чл.  6, ал. 1; чл. 36, ал. 

1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 и ал. 

2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.283 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана с площ 946.00 (деветстотин четиридесет и 

шест) кв.м. и начин на трайно ползване: за второстепенна улица, който 

се включва в УПИ ХХХІІІ, кв. 6 по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана, представляващ проектен имот с идентификатор 

48489.5.606, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с начин на трайно ползване: за друг вид производствено – 

складов обект.  

2. Обявява за частна общинска собственост проектен имот с 

идентификатор 48489.5.604 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана с проектна площ 12 038.00 (дванадесет хиляди 

тридесет и осем) кв. м.,  който е част от поземлен имот с идентификатор 

48489.5.292 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана с начин на трайно ползване: за второстепенна улица и се 

включва в УПИ ХХХІІІ, кв.6 по действащия подробен устройствен 

план, представляващ проектен имот с идентификатор 48489.5.606 по 
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кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана с начин 

на трайно ползване: за друг вид производствено – складов обект. 

3. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между 

община Монтана и  „ЕМКО” ООД, гр. София, ЕИК 040474262, чрез 

изкупуване от страна на „ЕМКО” ООД, гр. София на идеалните части 

от УПИ ХХХІІІ, кв. 6 по действащия подробен устройствен план на гр. 

Монтана (новообразуван поземлен имот с идентификатор 48489.5.606 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана) с 

площ 12 984.00 (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири) 

кв.м., представляващи поземлен имот с идентификатор 48489.5.283 и 

проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.604 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

4. Определя пазарната оценка на 12984.00 кв.м., представляващи 

поземлен имот с идентификатор 48489.5.283 и проектен поземлен имот 

с идентификатор 48489.5.604 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, които са част от новообразуван поземлен имот 

с идентификатор 48489.5.606 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията за независимите оценители на стойност 390 000.00 (триста 

и деветдесет хиляди) лева без ДДС. 

5. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

40. 08-01-307/12.10.2017 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба  на 

имот – частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана на бул. „Трети 

март“ №64 

 

Решение 

 № 655 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

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

самостоятелен обект, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№5482/2017 г., с идентификатор 48489.7.185.1.32 в сграда с 

идентификатор 48489.7.185.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.7.185 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, намиращ се на бул. „Трети март“ №64, със 

застроена площ 105.25 (сто и пет и 0.25) кв. м.  и предназначение „за 

търговска дейност“, ведно със съответните идеални части от правото на 

строеж и от общите части на сградата. 

2. Определя пазарна оценка 109 240.00 (сто и девет хиляди двеста 

и четиридесет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на изискванията 

на Закона за независимите оценители, върху която не се начислява ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

41. 08-01-308/17.10.2017 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

 

 

 

Решение 

 № 656 

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

и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
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продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. 

Индустриална №58, кв. 

6 

 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

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

поземлен имот собственост на община Монтана, съгласно договор за 

делба вписан в Службата по вписванията гр. Монтана с вх. рег. №5247 

от 13.10.2017 г., акт №230, том 5 с идентификатор 48489.5.600 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с площ 6 

000.00 (шест хиляди) кв. м., който по действащия подробен устройсвен 

план на града представлява урегулиран поземлен имот XXXIV с начин 

на трайно ползване: за производствено-складова дейност, находящ се на 

ул. Индустриална №58, кв. 6, актуван с АОС №5483/2017 г. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 198 000.00 (сто 

деветдесет и осем хиляди) лева без ДДС, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

  

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 

 


