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

Протокол 

№ 29 
Днес 27.02.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 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-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана  

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

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

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

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

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

г-жа Юлия Илиева – Главен 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. 08-01-29/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2017 г. 

2. 08-01-30/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно отчет на общинския дълг за 2017 год. 

3. 08-01-31/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно командировки за IV-то тримесечие на 2017 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя 

на Общински съвет-Монтана. 

4. 08-01-32/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно запис на заповед на кмета на община Монтана за обезпечаване на авансово плащане към 

Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 

BG16RFOP001-1.026-0001-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство и Община Монтана по проект на Община Монтана “Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование ” по 

Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г. 

5. 08-01-27/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на Решение № 616/24.10.2017 год. 

6. 08-01-58/13.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно предоставяне безвъзмездно за управление на ДГ № 8 „Пролет”, гр. Монтана новопостроена 

сграда в изпълнение на проект „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана”. 

7. 08-01-57/13.02.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана 

8. 08-01-33/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение в имот частна общинска 

собственост в гр. Монтана. 

9. 08-01-34/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

10. 08-01-35/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

11. 08-01-36/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 



 2 

12. 08-01-37/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

13. 08-01-41/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-42/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

15. 08-01-43/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

16. 08-01-44/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

17. 08-01-45/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

18. 08-01-46/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

19. 08-01-47/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

20. 08-01-48/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

21. 08-01-49/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-50/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

23. 08-01-51/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

24. 08-01-52/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

25. 08-01-53/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

26. 08-01-54/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

27. 08-01-38/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

28. 08-01-39/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

29. 08-01-40/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

30. 08-01-55/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община 

Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2018/2019 година и приемане на годишен план за паша.  

31. 08-01-56/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 

на чл. 120 от ППЗТСУ, върху земя – общинска собственост. 

32. 08-01-59/13.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване безвъзмездно право на строеж и безвъзмездно право на ползване върху недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 48489.5.576 и 

адрес гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана за нуждите на Проект по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП 

България - Сърбия 2014-2020 год.     

33. 08-01-60/14.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на кв. 10 по плана на Стара промишлена зона 

(СПЗ) гр. Монтана, като се образуват четири броя нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) и се 

предвижда ново застрояване и проект за изменение на плана за уличната регулация за ул. 

„Индустриална”, с което се променя съществуващата улична регулация по кадастралните граници на 

поземлените имоти и се предвижда нов паркинг и нов пътен жп. прелез при ОТ 1650-1651. 
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34. 08-01-61/15.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на 

община Монтана, чрез публичен търг с явно наддаване.  

35. 08-01-25/09.02.2018 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 промяна на предназначението и за застрояване на поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 48489.4.401 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана,  с който да се 

раздели на два нови ПИ, да се промени начина им на ползване, като се определи конкретно 

предназначение на единия „За жилищно строителство”, а на другия „За Обществено обслужване” и да 

се предвиди  ново застрояване. 

36. 08-01-26/09.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с №255015 по картата на възстановената 

собственост (КВС) в землището на с. Габровница, община Монтана, с който да се промени начина му 

на трайно ползване, да се определи ново конкретно предназначение „за складова дейност, гараж за 

селскостопанска техника и пункт за зареждане на МПС с ДГ” и се предвиди ново застрояване. 

37. 08-01-62/19.02.2018 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 поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.2.238 и 

48489.2.657 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана за промяна на предназначението им и за 

застрояване,  като се обединят двата ПИ, промени се начина им на ползване и се определи конкретно 

предназначение „За производствени и складови дейности и трафопост”, и се предвиди  ново 

застрояване. 

38. 08-01-63/19.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 

48489.4.396 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна предназначението 

на земеделска земя  в „за промишлено - складова дейност”. 

39. 08-01-65/22.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на самостоятелен обект с идентификатор 48489.7.515.1.55 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана 

40. Питания      

 

1. 08-01-29/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане отчета за 

изпълнение на бюджета 

на Община Монтана за 

2017 г. 

 

Решение 

№ 729 

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

самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 и ал.2 от 

Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредба 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: 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 

Монтана за 2017 година. 

Приложения: Справки : 1; 2; 3-а,б,в,г; 4; 5, 6 и 7.  

2. Приема отчета на местната комисия  по чл.8 от ЗУПГМЖСВ за 

2017 г. 

Приложения: Справка 8.                                
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-30/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

на общинския дълг за 

Решение 

№ 730 

На основание  чл.9 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема на основание чл.9 от Закона за общинския дълг Отчета 
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2017 год. за състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2017 год.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-31/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за IV-то 

тримесечие на 2017 г. на 

Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

№ 731 

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 IV-то тримесечие на 2017 год. 

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

4. 08-01-32/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно запис 

на заповед на кмета на 

община Монтана за 

обезпечаване на 

авансово плащане към 

Административен 

договор за  

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ с номер 

BG16RFOP001-1.026-

0001-C01, сключен с 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройство и 

Община Монтана по 

проект на Община 

Монтана 

“Модернизиране на 

образователна 

инфраструктура в 

областта на 

предучилищното и 

училищното 

образование ” по 

Оперативна програма 

„Региони в растеж ” 

2014-2020 г. 

Решение 

№ 732 

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

ал.5 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 

регионалното развитие и благоустройство – Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за сумата: 

2 960 480,61 лв. (два милиона деветстотин и шестдесет хиляди 

четиристотин и осемдесет лева и шестдесет и една стотинки) за 

обезпечаване на авансово плащане по договор №BG16RFOP001-1.026-

0001-C01 за изпълнение на проект “Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното 

образование” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

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

5. 08-01-27/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение № 

616/24.10.2017 год. 

 

Решение 

№ 733 

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  от  Правилника за приложение на закона за 

социално подпомагане 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя т.1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11 на  Решението. 

2. Окончателният текст на Решението добива вида: 



 5 

 2.1. Дом за възрастни с физически увреждания в Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания; с. Горна Вереница; 

 2.2. Преходно жилище за лица с физически увреждания в 

Преходно жилище с. Горна Вереница; 

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

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

38;  

 2.4. Дневен център за възрастни с умствени увреждания в 

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

Батенберг” № 38; 

 2.5. 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; 

 2.6. 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.  

3. 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 

социално подпомагане.    
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-58/13.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне 

безвъзмездно за 

управление на ДГ № 8 

„Пролет”, гр. Монтана 

новопостроена сграда в 

изпълнение на проект 

„Комплексен подход за 

ромско включване в 

община Монтана”. 

 

Решение 

№ 734 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1, ал. 4 и ал. 

6 и чл. 65 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на ДГ № 8 „Пролет”, гр. Монтана безвъзмездно за 

управление сграда с идентификатор 48489.15.242.8 със застроена площ 

591.00 /петстотин деветдесет и един/ кв. м. на два етажа, 

предназначение: сграда за детско заведение, конструкция: масивна 

монолитна със стоманобетонови елементи построена 2017 г., намираща 

се на адрес: гр. Монтана, ул. „Димитър Ерийски” № 21. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана със Заповед да изземе 

сграда с идентификатор 48489.15.242.6 със застроена площ 172 кв. м. на 

един етаж бивша ДГ № 8 „Пролет”, гр. Монтана, ул. „Одрин”, №30 Б. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-57/13.02.2018 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

редовно заседание на 

Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана. 

 

Решение 

№ 735 

На основание  чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.198е от Закона за 

водите 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Упълномощава представителя на Община Монтана в общото 

събрание на Асоциация на ВиК г-н Златко Живков /инж. Иво Иванов/ 

да гласува „ЗА”: 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема 

отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 
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2017 г. 

2. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема 

отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 

Монтана за 2017 г. 

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема 

бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2018 г. 

4. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява 

Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - 

ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична 

общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от 

задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по 

водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК 

ООД, гр. Монтана. 

5. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява 

Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - 

ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична 

общинска собственост за периода 2016-2030 г., които са договорени 

като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията 

по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора 

ВиК ООД, гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-33/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

газопроводно 

отклонение в имот 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 736 

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

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

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява право на прокарване на газопроводно отклонение и 

сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

за захранване на самостоятелен обект с идентификатор 

№48489.11.462.8.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Монтана през поземлен имот - частна общинска собственост с 

идентификатор 48489.11.462 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на  гр. Монтана, с начин на трайно ползване – за ниско 

застрояване /до 10 м./ и дължина 9.30 линейни метра в полза на Калин 

Георгиев Лазаров,  с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” №75, вх. 

Г, ет. 2, ап. 51. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 480.00 

(четиристотин и осемдесет) лева, определено с протокол №4/12.01.2018 

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, 

което обезщетение е изготвено от оценител, отговарящ на изискванията 

на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

9. 08-01-34/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

Решение 

№ 737 

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 и протокол №3/24.01.2018 г. на комисия 
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прокарване и сервитут 

на водопроводно 

отклонение и сервитут 

от общи мрежи и 

съоръжения на 

техническата 

инфраструктура. 

 

по чл. 210 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява право на прокарване на водопроводно отклонение и 

сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

за захранване на поземлен имот №701.62 по плана на новообразуваните 

имоти в местност „Бърдото-Конички дол”, землище с. Долна Вереница 

с ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, през поземлен имот – общинска 

собственост, както следва: 

 

№ на ПИ  
Дълж. 

/л.м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

20040.701.39 Пасище 6.17 4.07 

20040.701.65 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
57.82 38.16 

48489.23.386 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
34.33 22.65 

20040.701.61 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
1.85 1.22 

 

в полза на собственика на имота Георги Огнянов Георгиев, с 

адрес гр. Монтана, ж.к. „Плиска”, бл. 10,  вх. В, ет. 4, ап. 49. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 380.00 

(триста и осемдесет) лева, определено с протокол №3/24.01.2018 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, което 

обезщетение е изготвено 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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-35/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 738 

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 №17.654 по 

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

Монтана с площ от 250.40 кв.м., III категория на земята при неполивни 

условия, актуван с акт за частна общинска собственост №5521/2018 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 980.00 (хиляда деветстотин и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

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

11. 08-01-36/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Решение 

№ 739 

На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното 
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Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

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 №17.652 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe гр. Монтана 

с площ от 113.30 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост №5520/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ                           

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

920.00 (деветстотин и двадесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

12. 08-01-37/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 740 

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 №17.462 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe гр. Монтана 

с площ от 104.60 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост №5519/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

850.00 (осемстотин и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

13. 08-01-41/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 741 

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 №972.7 по плана на 

новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 1 618.50 кв.м., VI 

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

общинска собственост  №5578/2018 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 
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830.00 (две хиляди осемстотин и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

14. 08-01-42/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 742 

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 №972.8 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 600.00 кв.м., VI категория 

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

собственост №5579/2018 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 

050.00 (хиляда и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

15. 08-01-43/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 743 

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 №972.11 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 221.40 кв.м., VI категория 

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

собственост №5580/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

390.00 (триста и деветдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

16. 08-01-44/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 744 

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 №972.14 по плана 
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на новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 413.90 кв.м., VI категория 

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

собственост №5581/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

725.00 (седемстотин двадесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

17. 08-01-45/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 745 

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 №701.2, землище 

с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Бърдото-Конички дол”, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана 

с площ от 584.00  (петстотин осемдесет и четири) кв.м., III категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост №5575/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

935.00 (деветстотин тридесет и пет) лeва. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

18. 08-01-46/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 746 

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 №4.476, землище 

гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност “Мало 

поле”, землище на гр. Монтана, общ.  Монтана с площ от 350.00 (триста 

и петдесет) кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5570/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

700.00 (седемстотин) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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19. 08-01-47/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 747 

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 №18.81, землище 

гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, 

землищата на  гр. Монтана и  с. Долна Вереница, общ.  Монтана с площ 

от 331.00 (триста тридесет и един) кв.м., III категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост 

№5571/2018 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 

160.00 (хиляда сто и шестдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

20. 08-01-48/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 748 

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 №19.389, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

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

Монтана с площ от 993.80  (деветстотин деветдесет и три и 0.80) кв.м., 

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

общинска собственост  №5572/2018 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

280.00 (три хиляди двеста и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

21. 08-01-49/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 749 

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 №20.640, 

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

с площ от 1 515.00 (хиляда петстотин и петнадесет) кв.м., IV категория 

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

собственост  №5573/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

790.00 (три хиляди седемстотин и деветдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

22. 08-01-50/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 750 

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 №670.626, 

землище с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на 

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

Монтана с площ от 817.00 (осемстотин и седемнадесет) кв.м., IV 

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

общинска собственост №5574/2018 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 

880.00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

23. 08-01-51/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 751 

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 №971.2 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 759.00 кв.м., VI категория 

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

собственост №5577/2018 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 

330.00 (хиляда триста и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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24. 08-01-52/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 752 

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 №972.16 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 572.90 кв.м., VI категория 

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

собственост  №5583/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 000.00 (хиляда) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

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

25. 08-01-53/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 753 

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 №972.15 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх 

Затворнишки”, с. Долно Белотинци с площ от 600.00 кв.м., VI категория 

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

собственост №5582/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 050.00 (хиляда и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

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

26. 08-01-54/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 754 

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 №971.1, по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Разсадника - Връх 

Затворнишки”, землище с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с площ от 

676.10 (шестстотин седемдесет и шест и 0.10) кв.м., VI категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 
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собственост №5576/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 180.00 (хиляда сто и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

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

27. 08-01-38/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 755 

На основание  чл. 48, 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, ведно с 

поземлен имот с адрес гр. Монтана, ул. „Стефан Стамболов“ №49, 

представляващо едноетажна, еднофамилна жилищна сграда с 

идентификатор 48489.11.83.1 и застроена площ 87.00 кв. м, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.11.83 и площ 

308.00 кв. м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, на 

настанената в него наемателка Петя Йорданова Ценова. 

2. Определя пазарна цена 36 900.00 (тридесет и шест хиляди и 

деветстотин) лв., в това число 15 400.00 (петнадесет хиляди и 

четиристотин) лв. за поземления имот, без включен ДДС и 21 500.00 

(двадесет и една хиляди и петстотин) лв. за жилищната сграда, 

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

28. 08-01-39/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 756 

На основание  чл. 48, 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, ул. „Христо Смирненски”, бл. 21, вх. В, ет. 7, ат. 40, 

представляващо самостоятелен обект с идентификатор 48489.6.232.2.22 

в сграда с идентификатор 48489.6.232.2, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.232 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 63.90 кв. м, ведно с 3.19 % 

ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, на 

настанената в него наемателка Нели Христова Димитрова. 

2. Определя пазарна цена 30 100.00 (тридесет хиляди и сто)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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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29. 08-01-40/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 757 

На основание  чл. 48, 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, ж.к. „Младост“, бл. 4, вх. Д, ет. 4, ап. 48, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.177.1.86 в сграда №1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.13.177 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 42.26 кв. м, с прилежащо мазе №48 с площ 2.50 кв. м, 

ведно с 1.37 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. 

от правото на строеж, на настанената в него наемателка Даниела 

Дончева Симеонова. 

2. Определя пазарна цена 20 500.00 (двадесет хиляди и 

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

30. 08-01-55/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

определяне на пасища, 

мери и ливади от 

общинския поземлен 

фонд в землищата на 

община Монтана за 

общо и индивидуално 

ползване по реда на чл. 

37и от Закона за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи на 

собственици или 

ползватели на 

животновъдни обекти с 

пасищни 

селскостопански 

животни, регистрирани 

в Интегрираната 

информационна система 

на БАБХ за стопанската 

2018/2019 година и 

приемане на годишен 

план за паша.  

Решение 

№ 758 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3  и 

чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен план за паша в община Монтана за 

стопанската 2018/2019 г. (Приложение 1). 

 2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на 

с. Безденица,  с. Благово, с. Белотинци, с. Винище, с. Войници, с. 

Габровница, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. Долна 

Вереница, с. Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, 

гр. Монтана, с. Николово, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, с. 

Студено буче, с. Сумер и с. Трифоново в община Монтана за общо и 

индивидуално ползване, съгласно Приложение 2 и дава съгласие да се 

предоставят за ползване по реда на чл.37и от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година при 

заплащане на годишна наемна цена по цени  приети с решение №187 от 

протокол №8/26.05.2016 г.  

3. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

на територията на община Монтана за стопанската 2018/2019 г.  

(Приложение 3) 

4. Определя задълженията на община Монтана и на 

ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите. 

(Приложение 4). 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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31. 08-01-56/12.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

запазване на строежи с 

временен устройствен 

статут, изградени по 

реда на отменената ал. 4 

на чл. 120 от ППЗТСУ, 

върху земя – общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 759 

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

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

местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

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

Закона за устройството на територията по приложения списък – 

Приложение № 1 със 13 бр. общински терени, одобрен от кмета на 

община Монтана, изградените строежи по реда на отменената ал. 4 на 

чл. 120 от ППЗТСУ с временен статут, като сключи договори със 

собствениците на тези обекти със срок на действие до 31.12.2018 

година. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

32. 08-01-59/13.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване 

безвъзмездно право на 

строеж и безвъзмездно 

право на ползване върху 

недвижим имот – частна 

общинска собственост, 

представляващ 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.576 и адрес гр. 

Монтана, ул. 

„Индустриална“ №1 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана за 

нуждите на Проект по 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество Interreg 

– ИПП България - 

Сърбия 2014-2020 год.     

Решение 

№ 760 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 5 и чл. 39, 

ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж 

на Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ 

БУЛСТАТ 111503356, представлявано от изпълнителен директор 

Георгия Николова Димитрова, със седалище и адрес на управление гр. 

Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг“ №2 върху поземлен имот – 

частна общинска собственост с идентификатор 48489.5.576 и площ 

962.00 кв. м, начин на трайно ползване за друг обществен обект, 

комплекс, с адрес гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за целите 

на Проект по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – 

ИПП България - Сърбия 2014-2020 год. за изграждане на сграда за срок 

7 години. 

2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес 

център 2000“ БУЛСТАТ 111503356, представлявано от изпълнителен 

директор Георгия Николова Димитрова, със седалище и адрес на 

управление гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг“ №2 върху 

поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 

48489.5.576 и площ 962.00 кв. м, начин на трайно ползване за друг 

обществен обект, комплекс, с адрес гр. Монтана, ул. „Индустриална“ 

№1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за 

целите на Проект по Програма за трансгранично сътрудничество 

Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 год. за целите на проекта 

за срок 5 години след края на проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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33. 08-01-60/14.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за разширение на 

кв. 10 по плана на Стара 

промишлена зона (СПЗ) 

гр. Монтана, като се 

образуват четири броя 

нови урегулирани 

поземлени имоти (УПИ) 

и се предвижда ново 

застрояване и проект за 

изменение на плана за 

уличната регулация за 

ул. „Индустриална”, с 

което се променя 

съществуващата улична 

регулация по 

кадастралните граници 

на поземлените имоти и 

се предвижда нов 

паркинг и нов пътен жп. 

прелез при ОТ 1650-

1651. 

Решение 

№ 761 

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 изработване на: 

- проект за изменение на подробен устройствен план - план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на кв. 10 по плана 

на Стара промишлена зона (СПЗ) гр. Монтана, като се образуват четири 

броя нови урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ ХХХV, кв. 10 с 

конкретно предназначение „за производствено-складова дейност и 

обществено обслужване”; УПИ ХХХVІ, кв. 10 с конкретно 

предназначение „за производствено-складова дейност и обществено 

обслужване”; УПИ ХХХVІІ, кв. 10 с конкретно предназначение „за 

производствено-складова дейност и обществено обслужване”; УПИ 

ХХХVІІІ, кв. 10 с конкретно предназначение „за озеленяване” и се 

предвижда ново застрояване с ограничителни линии, съгласно скица-

предложение; 

- проект за изменение на плана за уличната регулация на ул. 

„Индустриална”, с който се променя съществуващата улична регулация 

по кадастралните граници на поземлените имоти и се предвижда нов 

паркинг, нов пътен жп. прелез при ОТ 1650-1651 и удължаване на ул. 

„Индустриална” до ул. „Широка планина”, съгласно скица-

предложение. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

34. 08-01-61/15.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

откриване на процедура 

за избор на оператор на 

язовирна стена за 

възлагане 

стопанисването, 

поддръжката и 

експлоатацията на 

язовирните стени и 

съоръженията към тях 

на територията на 

община Монтана, чрез 

публичен търг с явно 

наддаване.  

 

Решение 

№ 762 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона 

за общинската собственост, §12, т. 2 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите (обнародван в ДВ бр. 103/2013 г. и доп.  в ДВ, бр. 58/2015 г.), 

във връзка с чл. 138в , ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 4, 

ал. 2 и ал. 3 от Наредба №13/29.01.2004 г. за условията и реда за 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени 

и съоръженията към тях 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена, за 

осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и 

осъществяването на техническата експлоатация на язовирите, 

язовирните стени и съоръженията към тях, на имотите в землищата на 

община Монтана, както следва: 

№ Наименование Землище 

1 2 3 

1 „Гостилица” с. Белотинци 

2 „Стубел” с. Белотинци 

3 „Ягодник” с. Студено буче 

4 „Д-р Йосифово“ с. Доктор Йосифово 
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5  с. Доктор Йосифово 

6 „Студен кладенец” с. Стубел 

7 „Добри дол” с. Стубел 

8 „Злеевец” с. Стубел 

9 „Липовец” с. Николово 

10 „Церов дол” с. Славотин 

11 „Карташки дол” с. Славотин 

12 „Турчинов дол” с. Славотин 

13 „Бранов дол” с. Долна Рикса 

14 „Гуна” с. Д. Вереница 

15 „Лековита вода” с. Вирове 

16 „Липненска река” с. Липен 

чрез публично оповестен конкурс за предоставянето им под наем за 

срок от 10 години. 

2. До участие в конкурса да се допуснат лица, които отговарят на 

изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на §1, ал. 1, т. 

95 от допълнителните разпоредби на Закона за водите. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

35. 08-01-25/09.02.2018 

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 промяна на 

предназначението и за 

застрояване на поземлен 

имот /ПИ/ с 

идентификатор 

48489.4.401 по 

кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана,  с който 

да се раздели на два 

нови ПИ, да се промени 

начина им на ползване, 

като се определи 

конкретно 

предназначение на 

единия „За жилищно 

строителство”, а на 

другия „За Обществено 

обслужване” и да се 

предвиди  ново 

застрояване. 

Решение 

№ 763 

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 Николай Константинов Богданов да възложи 

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

имот /ПИ/ с идентификатор 48489.4.401 по кадастралната карта /КК/ на 

гр.Монтана, с който да се раздели на два нови ПИ, да се промени 

начина им на ползване, като се определи конкретно предназначение на 

единия ПИ „За жилищно строителство”, а на другия „За Обществено 

обслужване” и да 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, 

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 48489.4.401 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

36. 08-01-26/09.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

за поземлен имот /ПИ/ с 

№255015 по картата на 

възстановената 

собственост (КВС) в 

землището на с. 

Габровница, община 

Монтана, с който да се 

промени начина му на 

трайно ползване, да се 

определи ново 

конкретно 

предназначение „за 

складова дейност, гараж 

за селскостопанска 

техника и пункт за 

зареждане на МПС с 

ДГ” и се предвиди ново 

застрояване. 

Решение 

№ 764 

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 Кооперация „Спестовност”, ЕИК 111036162, 

със седалище и адрес на управление с. Габровница, община Монтана с 

председател Ванюш Борисов Йосифов да възложи изработването на 

проект за подробен устройствен план за Поземлен имот № 255015 по 

картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. 

Габровница, община Монтана, с който да се промени начина му на 

трайно ползване, да се определи ново конкретно предназначение „За 

складова дейност, гараж за селскостопанска техника и пункт за 

зареждане на МПС с ДГ” 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, 

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 чл. 60 от Наредба №3/2005 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ 255015 по КВС 

с.Габровница, община 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 Закона за устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията  решението не подлежи на оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

37. 08-01-62/19.02.2018 

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 поземлени имоти 

/ПИ/ с идентификатори 

48489.2.238 и 

48489.2.657 по 

кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана за 

Решение 

№ 765 

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 „Крос” ООД, ЕИК 821168557, със седалище и 

адрес на управление гр.Монтана, бул.”Хаджи Димитър” №1, вх.А, ет.4, 

ап.8, с управител Любен Станков Мартинов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлени имоти с 

идентификатори 48489.2.238 и 48489.2.657 по кадастралната карта/КК/ 

на гр.Монтана за промяна на предназначението им и за застрояване,  

като се обединят двата ПИ, промени се начина им на ползване и се 

определи конкретно предназначение „За производствени и складови 
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промяна на 

предназначението им и 

за застрояване,  като се 

обединят двата ПИ, 

промени се начина им 

на ползване и се 

определи конкретно 

предназначение „За 

производствени и 

складови дейности и 

трафопост”, и се 

предвиди  ново 

застрояване. 

 

дейности и трафопост”, и се предвиди  ново застрояване, при спазване 

на ограничителната строителна линия към РП II 81 и РП III 816. 

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 48489.2.238 и 48489.2.657 по КК на гр. Монтана, при 

спазване на изискванията на Закона за устройство на територията и 

свързаните с него нормативни актове и с обем и съдържание съгласно 

Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества 

съгласно чл.127, ал.2 от ЗУТ. 

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

от ЗУТ. 

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

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

38. 08-01-63/19.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.4.396 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Лъката, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

промишлено - складова 

дейност”. 

 

Решение 

№ 766 

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

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

ал. 1 и чл.125 от Закона за устройство на територията   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на „ДОВА-П” ООД, ЕИК 111583594, със седалище 

и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Гоцо Митов” № 8, 

представлявано от управителя Валери Илиев Илиев да възложи 

изготвяне на проект за Подробен устройствен план  за промяна 

предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 

48489.4.396 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, 

землище гр. Монтана, от земеделска земя  в „за промишлено складова- 

дейност” и се предвиди ново ниско свободно застрояване, при спазване 

на сервитута на газопровода през поземления имот и ограничителната 

строителна линия към РП I-1/Е-79/. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.4.396 по КК на гр. Монтана, местност Лъката, в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, и с обем и 

съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

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

от ЗУТ. 

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

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

39. 08-01-65/22.02.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на 

самостоятелен обект с 

идентификатор 

48489.7.515.1.55 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана  

 

Решение 

№ 767 

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 самостоятелен обект с идентификатор 

48489.7.515.1.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, находящ се на ул. „Свети Климент Охридски” №5А, ет. 1, със 

застроена площ 411.05 /четиристотин и единадесет и 0.05/ кв.м., ведно със 

съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж, актуван с акт за частна общинска собственост №5586/14.02.2018 г., 

чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 250 780.00 

/двеста и петдесет хиляди седемстотин и осемдесет/ лева. 

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 15.00 часа. 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


