
 

 

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

Протокол 
№ 34 

Днес 28.06.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на                
Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници. В             
заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана  
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана  
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана 
г-н Деян Димиторв – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана 
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински            

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

ДНЕВЕН РЕД: 
1. 08-01-191/18.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           

Монтана, относно допълнение на Решение №829 от Протокол №33 от 31.05.2018 г. за ползване на               
собствени средства за собствен принос и осигуряване на временен заем при изпълнение на проект              
„Equipment safe our lives” ТГС България – Румъния. 

2. 08-01-176/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на              
децата и учениците в Община Монтана за 2018 г. 

3. 08-01-171/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно одитирания от Сметна палата годишен финансов отчет за 2017 г. и Одитен доклад               
№0100315717 за заверка на ГФО на община Монтана. 

4. 08-01-172/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно промяна в списъка за пътуващите специалисти от населените места на община             
Монтана приет, като част от  решението за бюджета за 2018 г.- точка 14  

5. 08-01-185/13.06.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на           
Общински съвет Монтана, относно избор на съдебни заседатели на Районен съд-Монтана. 

6. 08-01-181/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно одобрение на проектодоговор за учредяване право на преминаване през чужд            
поземлен имот и 4 (четири) броя проектодоговори за учредяване възмездно право на прокарване и              
сервитут на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

7. 08-01-190/18.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно одобряване на капиталови разходи за строителни дейности на „Технологичен парк”            
ЕООД гр. Монтана. 

8. 08-01-155/08.06.2018 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 на застрояване (ПУП-ПЗ) за новообразуван имот             
200.432, код по ЕКАТТЕ 48489 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землищата              
на гр.Монтана и с.Д.Вереница, общ. Монтана, за промяна на предназначението на земеделска земя в              
„За вилна сграда”. 

9. 08-01-156/08.06.2018 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 образуване на нов поземлен             
имот/ПИ/ с проектен идентификатор 03722.25.667, част от ПИ с идентификатор 03722.25.483 по            
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кадастралната карта/КК/ на с. Белотинци, общ. Монтана, местност Около село, за промяна            
предназначението на земеделска земя  в „За добив на строителни материали-варовици и съоръжения”. 

10. 08-01-157/08.06.2018 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/ПИ/ с            
идентификатор 48489.4.376 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна            
предназначението на земеделска земя в „За пункт за технически преглед на МПС” и парцеларен план               
за водопроводно отклонение през ПИ с идентификатори 48489.4.310 и 48489.4.388 по КК на гр.              
Монтана. 

11. 08-01-158/08.06.2018 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 идентификатор 48489.1.794 по              
кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана за промяна на предназначението му и за застрояване, като се              
промени начина му на ползване и се определи конкретно предназначение „За           
производствено-складова и обслужваща дейност”, и се предвиди  ново застрояване. 

12. 08-01-192/19.06.2018 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 на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор              
48489.4.311 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Върбака, за промяна на            
предназначението на земеделска земя в „За автомивка” и парцеларен план (ПП) за подземно ел. и               
водопроводно отклонение към него. 

13. 08-01-159/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-160/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

15. 08-01-161/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

16. 08-01-162/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

17. 08-01-163/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

18. 08-01-164/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

19. 08-01-165/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

20. 08-01-166/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

21. 08-01-167/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-168/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

23. 08-01-169/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

24. 08-01-170/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

25. 08-01-173/08.06.2018 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 урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 105                 
и промяна на част от улици с ОТ 303, 666, 667, 668, 411, по действащия подробен устройствен план                  
на гр. Монтана. 

26. 08-01-174/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен             
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план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 152,                 
по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

27. 08-01-175/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр.              
Монтана. 

28. 08-01-179/12.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, бул. „Парта”              
№18-А 

29. 08-01-180/12.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За 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 урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 286 и                  
част от уличното пространство на бул. „Монтана” с ОТ 1070-1071, по действащия подробен             
устройствен план на   гр. Монтана. 

30. 08-01-182/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, частна             
общинска собственост, представляваща 3 (три) помещения – стаи №608, №608”А” и фоайе на VІ-тия              
етаж в сграда, находяща се на бул. „Александър Стамболийски“ №6 гр. Монтана, на Комисия за               
защита от дискриминация – регионално представителство гр. Монтана. 

31. 08-01-183/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно учредяване право на строеж – частна общинска собственост. 

32. 08-01-184/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно настаняване на пчелни семейства върху земеделски земи от общинския поземлен            
фонд.  

33. 08-01-186/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Стефан              
Стамболов” №53 

34. 08-01-187/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Стефан              
Стамболов” №51 

35. 08-01-188/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Стефан              
Стамболов” №55 

36. 08-01-193/22.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община            
Монтана, относно продажба на движими вещи собственост на „Общински пазар” ЕООД Монтана. 

37. Питания 
1. 08-01-191/18.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
допълнение на Решение 
№829 от Протокол №33 
от 31.05.2018 г. за 
ползване на собствени 
средства за собствен 
принос и осигуряване на 
временен заем при 
изпълнение на проект 
„Equipment safe our 
lives” ТГС България – 
Румъния. 

Решение 
№ 846 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 
Реши: 

Допълва т. 1 от Решение №829 от Протокол №33 от 31.05.2018 г.            
като пред „2%“ се постави думата „минимум“. 

 Забележка: Решението се прие поиенно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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2. 08-01-176/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
приемане на Годишен 
план на дейностите за 
подкрепа за личностно 
развитие на децата и 
учениците в Община 
Монтана за 2018 г. 

Решение 
№ 847 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 197, ал. 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно         

развитие на децата и учениците от община Монтана за 2018 г. 

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

3. 08-01-171/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
одитирания от Сметна 
палата годишен 
финансов отчет за 2017 
г. и Одитен доклад 
№0100315717 за заверка 
на ГФО на община 
Монтана. 

Решение 
№ 848 

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Монтана 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
Приема одитирания ГФО за 2017 г. и Одитен доклад         

№0100315717 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение       
относно консолидирания годишен финансов отчет на община Монтана        
за 2017 г. 

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

4. 08-01-172/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
промяна в списъка за 
пътуващите 
специалисти от 
населените места на 
община Монтана приет, 
като част от  решението 
за бюджета за 2018 г.- 
точка 14  

Решение 
№ 849 

На основание чл. 36, ал. 1, т.2 от ПМС № 322 за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2018 г.  

Общински съвет Монтана 
Реши: 

Коригира Списъка за пътуващите на територията на община        
Монтана, Приложение 8-а към т. 14 от Решение №714 от Протокол           
№28/29.01.2018 г. 

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

5. 08-01-185/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от инж. Иво Иванов – 
Председател на 
Общински съвет 
Монтана, относно избор 
на съдебни заседатели 
на Районен 
съд-Монтана. 

Решение 
№ 850 

На основание чл. 68, ал. 1 и във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт  

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Предлага 3 /трима/ кандидати за съдебни заседатели в         
Районен съд – Монтана за попълване на квотата, както следва:  

И. Илиева  
К. Димитрова  
С. Борисова 
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2. Задължава Председателя на Общински съвет Монтана да        
направи необходимото за представяне необходимите кандидатури и       
комплект от документи в Районен съд  Монтана. 

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

6. 08-01-181/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
одобрение на 
проектодоговор за 
учредяване право на 
преминаване през чужд 
поземлен имот и 4 
(четири) броя 
проектодоговори за 
учредяване възмездно 
право на прокарване и 
сервитут на отклонения 
от общи мрежи и 
съоръжения на 
техническата 
инфраструктура. 

Решение 
№ 851 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Одобрява проект на договор за учредяване право на        
преминаване през чужд поземлен имот, а именно поземлен имот с          
идентификатор 48489.2.654 по кадастрална карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана, между „Технологичен парк” ЕООД гр.         
Монтана от една страна и „Крос” ООД гр. Монтана от друга страна. 

2. Одобрява проекти на 4 /четири/ броя договори за        
учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на отклонения от          
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – кабелно         
трасе, газопровод, водопровод и канал за захранване на поземлен имот с           
идентификатор 48489.2.238 по кадастрална карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана, през поземлен имот частна общинска         
собственост с идентификатор 48489.2.654, между „Технологичен парк”       
ЕООД гр. Монтана от една страна и „Крос” ООД гр. Монтана от друга             
страна. 

3. Възлага изпълнението на горните решения на Управителя       
на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

7. 08-01-190/18.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
одобряване на 
капиталови разходи за 
строителни дейности на 
„Технологичен парк” 
ЕООД гр. Монтана. 

Решение 
№ 852 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) във връзка с 

чл. 9, т. 4 от Наредбата за упражняване правата на собственост 
върху общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Утвърждава разход в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв. с ДДС за             
изграждане на подпорна стена, изместване на кабелни шахти, кабелно         
трасе и подравняване на зелени площи в „Технологичен парк” ЕООД гр.           
Монтана. 

2. Възлага изпълнението на Решението на Управителя на       
„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

8. 08-01-155/08.06.2018 
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 

Решение 
№ 853 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

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

Общински съвет Монтана 
Реши: 
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за подробен 
устройствен план – план 
на застрояване 
(ПУП-ПЗ) за 
новообразуван имот 
200.432, код по 
ЕКАТТЕ 48489 по плана 
на новообразуваните 
имоти на местност 
Парта, землищата на 
гр.Монтана и 
с.Д.Вереница, общ. 
Монтана, за промяна на 
предназначението на 
земеделска земя в „За 
вилна сграда”. 

1. Разрешава на Т. Михайлов да възложи изработване на проект          
за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 200.432, код            
по ЕКАТТЕ 48489, по плана на новообразуваните имоти, местност         
Парта, землища гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за           
промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилна сграда” 

2. Одобрява приложеното  задание. 
Подробният устройствен план да се съобрази с режима на         

застрояване за устройствената зона, определена с Общия устройствен        
план на община Монтана. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ 200.432, код по ЕКАТТЕ           
48489, по плана на новообразуваните имоти, местност Парта, землище         
гр. Монтана и с. Долна Вереница 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            
Закона за устройство на територията. 

Съгласно 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” 

9. 08-01-156/08.06.2018 
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 образуване 
на нов поземлен 
имот/ПИ/ с проектен 
идентификатор 
03722.25.667, част от 
ПИ с идентификатор 
03722.25.483 по 
кадастралната карта/КК/ 
на с. Белотинци, общ. 
Монтана, местност 
Около село, за промяна 
предназначението на 
земеделска земя  в „За 
добив на строителни 
материали-варовици и 
съоръжения”. 

Решение 
№ 854 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

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

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Разрешава на „ФИЛИ” ООД, ЕИК 114045177, със седалище и          
адрес на управление гр. Плевен, ул. „Дойран” № 164, ап. 6,           
представлявано от управителя Ц. Филчев да възложи изготвяне на         
проект за Подробен устройствен план за промяна предназначението и         
образуване на нов поземлен имот с проектен идентификатор        
03722.25.667отПИ с идентификатор 03722.25.486 по кадастралната      
карта на с. Белотинци, общ. Монтана, местност Около село, от          
земеделска земя в „За добив на строителни материали-варовици и         
съоръжения”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 
Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор         

03722.25.667 по КК на с. Белотинци, общ. Монтана, местност Около          
село в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него           
нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за            
обема и съдържанието на устройствените планове. 

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

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

10. 08-01-157/08.06.2018 
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/ПИ/ с 
идентификатор 
48489.4.376 по 
кадастралната карта на 
гр. Монтана, местност 
Лъката, за промяна 
предназначението на 
земеделска земя  в „За 
пункт за технически 
преглед на МПС” и 
парцеларен план за 
водопроводно 
отклонение през ПИ с 
идентификатори 
48489.4.310 и 
48489.4.388 по КК на гр. 
Монтана. 

Решение 
№ 855 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

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

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Разрешава на В. Арсенова и Й. Вълкова да възложат изготвяне           
на проект за Подробен устройствен план за промяна предназначението         
и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.4.376 по          
кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, от земеделска         
земя в „за пункт за технически преглед на МПС” и се предвиди ново             
ниско свободно застрояване, при спазване на сервитута на ел. проводите          
през поземления имот и ограничителната строителна линия към РП         
II-81, и парцеларен план за водопроводно отклонение през ПИ с          
идентификатори 48489.4.310 и 48489.4.388 по КК на гр. Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 
Подробният устройствен план да се съобрази с режима на         

застрояване за устройствената зона, определена с Общия устройствен        
план на община Монтана. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор         
48489.4.376 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. 

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

11. 08-01-158/08.06.2018 
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 
идентификатор 
48489.1.794 по 
кадастралната карта/КК/ 

Решение 
№ 856 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

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

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Разрешава на Д. Димитров да възложи изработване на проект          
за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот с идентификатор          
48489.1.794 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана за промяна на         
предназначението му и за застрояване, като се промени начина му на           
ползване и се определи конкретно предназначение „За       
производствено-складова и обслужваща дейност”, и се предвиди ново        

7 

 



на гр.Монтана за 
промяна на 
предназначението му и 
за застрояване,  като се 
промени начина му на 
ползване и се определи 
конкретно 
предназначение „За 
производствено-складов
а и обслужваща 
дейност”, и се предвиди 
ново застрояване. 

застрояване, при спазване на ограничителната строителна линия към РП         
II 81. 

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 48489.1.794 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” 

12. 08-01-192/19.06.2018 
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 
на застрояване 
(ПУП-ПЗ) за ПИ с 
идентификатор 
48489.4.311 по 
кадастралната карта на 
гр. Монтана, местност 
Върбака, за промяна на 
предназначението на 
земеделска земя в „За 
автомивка” и 
парцеларен план (ПП) 
за подземно ел. и 
водопроводно 
отклонение към него. 

Решение 
№ 857 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

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

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Разрешава на „ГРЕГЪРИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 203863470, със         
седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул.”Захари Зограф” №         
12В, представлявано от управител Г. Славков, да възложи изработване         
на: 

- Проект за ПУП-ПЗ за 48489.4.311 по кадастралната карта на гр.           
Монтана, местност Върбака, за промяна предназначението от       
земеделска земя в „За автомивка” с предвидено ниско застрояване; 

- Парцеларен план за подземно ел. и водопроводно отклонение         
до ПИ 48489.4.311 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност          
Върбака. 

2. Одобрява приложеното  задание. 
Подробният устройствен план да се съобрази с режима на         

застрояване за устройствената зона, определена с Общия устройствен        
план на община Монтана. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ 48489.4.311 по         
кадастралната карта на гр. Монтана, местност Върбака, 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. 
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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            
Закона за устройство на територията. 

Съгласно 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” 

13. 08-01-159/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 858 

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 №700.17,      
землище с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на          
местност “Бърдото – Конички дол” за землището на с. Долна Вереница,           
общ. Монтана с площ от 697.0 (шестстотин деветдесет и седем) кв.м.,           
IX категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна            
общинска собственост №5703/2018 г., чрез публичен търг с явно         
наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 1 185.00 (хиляда сто осемдесет и пет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

14. 08-01-160/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 859 

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 №670.628, землище с.         
Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност         
“Парта” за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ.           
Монтана с площ от 586.70 (петстотин осемдесет и шест и 0.70) кв.м., IV             
категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна           
общинска собственост №5695/2018 г., чрез публичен търг с явно         
наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 1 170.00 (хиляда сто и седемдесет) лв. 

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

15. 08-01-161/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 860 

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 №670.44,      
землище с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на          
местност “Парта” за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница,           
общ. Монтана с площ от 2 005.90 (две хиляди и пет и 0.90) кв.м., IV               
категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна           
общинска собственост №5694/2018 г., чрез публичен търг с явно         
наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 3 610.00 (три хиляди шестстотин и десет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

16. 08-01-162/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 861 

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 №220.457, землище        
гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”          
за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с            
площ от 259.10 (двеста петдесет и девет и 0.10) кв.м., IV категория на             
земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска          
собственост  №5693/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ        
на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност         
780.00 (седемстотин и осемдесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното          
решение. 

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

17. 08-01-163/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 

Решение 
№ 862 

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 
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частна общинска 
собственост. 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №190.573, землище гр.         
Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност “Парта” за          
землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана с площ            
от 1 641.00 (хиляда шестстотин четиридесет и един) кв.м., IV категория           
на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска           
собственост  №5633/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 
2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ на         
изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 100.00          
(четири хиляди и сто) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

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

18. 08-01-164/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 863 

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 №190.523,      
землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност          
“Парта” за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ.           
Монтана с площ от 2 480.80 (две хиляди четиристотин и осемдесет и            
0.80) кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с           
акт за частна общинска собственост №5215/2016 г., чрез публичен търг          
с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 6 200.00 (шест хиляди и двеста) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

19. 08-01-165/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 864 

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 №170.87,      
землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност          
“Парта” за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана            
с площ от 841.90 (осемстотин четиридесет и един и 0.90) кв.м., IV            
категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна           
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общинска собственост №5692/2018 г., чрез публичен търг с явно         
наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 2 860.00 (две хиляди осемстотин и шестдесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

20. 08-01-166/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 865 

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 №40.699,      
землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност          
“Мало поле”, землищe на гр. Монтана, общ. Монтана с площ от 1 192.60             
(хиляда сто деветдесет и два и 0.60) кв.м., III категория на земята при             
неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост         
№5698/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 2 620.00 (две хиляди шестстотин и двадесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

21. 08-01-167/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 866 

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 №40.698,      
землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност          
“Мало поле”, землищe на гр. Монтана, общ. Монтана с площ от 835.50            
(осемстотин тридесет и пет и 0.50) кв.м., III категория на земята при            
неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост         
№5704/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 1 840.00 (хиляда осемстотин и четиридесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение.  

 Забележка: Решението се прие поиенно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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22. 08-01-168/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 867 

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 №40.697,      
землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност          
“Мало поле”, землищe на гр. Монтана, общ. Монтана с площ от 933.90            
(деветстотин тридесет и три и 0.90) кв.м., III категория на земята при            
неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост         
№5697/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 2 240.00 (две хиляди двеста и четиридесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

23. 08-01-169/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 868 

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 №40.330, землище       
гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност “Мало          
поле”, землищe на гр. Монтана, общ. Монтана с площ от 886.10           
(осемстотин осемдесет и шест и 0.10) кв.м., III категория на земята при            
неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост         
№5696/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2.Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ на        
изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 950.00          
(хиляда деветстотин и петдесет) лв. 

3.Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното         
решение. 

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

24. 08-01-170/08.06.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост. 

Решение 
№ 869 

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: 
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1. Обявява продажбата на новообразуван имот №40.633,      
землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност          
“Мало поле”, землище на гр. Монтана, общ. Монтана с площ от 255.20            
(двеста петдесет и пет и 0.20) кв.м., III категория на земята при            
неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост         
№4267/2015 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител,      
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на         
стойност 610.00 (шестстотин и десет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

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

25. 08-01-173/08.06.2018 
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 
урегулиран поземлен 
имот (УПИ) І от кв. 105 
и промяна на част от 
улици с ОТ 303, 666, 
667, 668, 411, по 
действащия подробен 
устройствен план на гр. 
Монтана. 

Решение 
№ 870 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация  
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 урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 105 и промяна            
на част от улици с ОТ 303, 666, 667, 668, 411, по действащия подробен              
устройствен план на гр. Монтана, с който се образуват четири нови           
урегулирани поземлени имоти в кв. 105: 1. УПИ І с конкретно           
предназначение „за обществено обслужване, жилищно строителство и       
подземен паркинг”, в който се предвижда средно застрояване (до 15 м) с            
ограничителни линии; 2. УПИ ІV с конкретно предназачение „за         
паркинг”; 3. УПИ V с конкретно предназначение „за озеленяване” и 4.           
УПИ VІ с конкретно предназначение „за паркинг”, съгласно        
скицата-предложение.  

2. Възлага на Кмета на община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поиенно с 27 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-174/08.06.2018 
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 
урегулиран поземлен 
имот (УПИ) І от кв. 152, 
по действащия 
подробен устройствен 
план на гр. Монтана. 

Решение 
№ 871 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация  
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 урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 152, по           
действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, с който се          
образува нов УПИ VІ в кв. 152 с конкретно предназначение „за           
обществено обслужване” и се предвижда ниско свободно застрояване с         
ограничителни линии, съгласно скица-предложение.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на        
горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поиенно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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27. 08-01-175/08.06.2018 
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 
№ 872 

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: 
Предоставя на насл. на Т. Лишков в землището на мах. Мала           

Кутловица, гр. Монтана имот с идентификатор 48489.28.707 и проектна         
площ 2 593 кв. м, начин на трайно ползване пасище в местността            
„Градежа“, скица №15-550481-06.11.2017 год., във връзка с преписка вх.         
№25381/1992 год. и решение №25РГ/20.04.1999 год. на Общинската        
служба по земеделие гр. Монтана за признаване на правото на          
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими       
стари реални граници. 

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

28. 08-01-179/12.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост в гр. 
Монтана, бул. „Парта” 
№18-А 
 

Решение 
№ 873 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Обявява продажбата на незастроен поземлен имот с        
идентификатор 48489.13.501 по кадастралната карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана, с площ 1 008.00 (хиляда и осем) кв. м., който              
по действащия подробен устройсвен план на града представлява        
урегулиран поземлен имот XVII, кв. 360, с начин на трайно ползване:           
за друг обществен обект, комплекс, находящ се на бул. „Парта” №18-А,           
актуван с АОС №5706/08.06.2018 г., чрез публичен търг с явно          
наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 66 700.00 (шестдесет и         
шест хиляди и седемстотин) 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 поиенно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

29. 08-01-180/12.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За 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 

Решение 
№ 874 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на          

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване         
(ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 286 и част от             
уличното пространство на бул. „Монтана” с ОТ 1070-1071, по         
действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, с който се          
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урегулиран поземлен 
имот (УПИ) І от кв. 286 
и част от уличното 
пространство на бул. 
„Монтана” с ОТ 
1070-1071, по 
действащия подробен 
устройствен план на 
гр. Монтана. 
 

образуват два нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) в кв. 286: 1.           
УПИ І с конкретно предназначение „за жилищно строителство,        
трафопост, обществено обслужване и гаражи” и 2. УПИ ІV с конкретно           
предназначение „за обществено обслужване”, в който се предвижда        
застрояване с ограничителни линии, съгласно приложената скица -        
предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 95.00 (деветдесет и         
пет) кв.м., които са част от уличното пространство на бул. „Монтана” с            
ОТ 1070-1071 в кв. 286, включени в новообразуван УПИ ІV в кв. 286 с              
конкретно предназначение „за обществено обслужване”, по действащия       
подробен устройствен план на гр. Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на          
горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поиенно с 26 гласа “за”0“против” и 2“въздържал се” 

30. 08-01-182/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
учредяване 
безвъзмездно право на 
ползване върху част от 
недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
представляваща 3 (три) 
помещения – стаи 
№608, №608”А” и 
фоайе на VІ-тия етаж в 
сграда, находяща се на 
бул. „Александър 
Стамболийски“ №6 гр. 
Монтана, на Комисия за 
защита от 
дискриминация – 
регионално 
представителство гр. 
Монтана. 

Решение 
№ 875 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона 
за общинската собственост, чл. 58, ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
във връзка с чл. 79 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018 г 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от         

недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 3 (три)        
помещения – стаи №608, №608А и фоайе с обща площ 45.00 кв.м,            
находящи се на VІ-ти етаж в сградата на бул. „Александър          
Стамболийски“ №6 гр. Монтана, за офис на регионално        
представителство в гр. Монтана на Комисия за защита от         
дискриминация, за срок от 5 (пет) години. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поиенно с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

31. 08-01-183/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
учредяване право на 
строеж – частна 
общинска собственост. 

Решение 
№ 876 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49 ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за        
изграждане на жилищна сграда на един етаж със застроена площ от           
60.00 (шестдесет) кв.м., съгласно виза за проектиране на гл. архитект,          
чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване.  

2. Определя пазарната оценка за учредяване правото на       
строеж за изграждането на жилищна сграда на един етаж, изготвена от           
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оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите        
оценители на стойност 420.00 (четиристотин и двадесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

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

32. 08-01-184/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
настаняване на пчелни 
семейства върху 
земеделски земи от 
общинския поземлен 
фонд.  

Решение 
№ 877 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 24а, ал. 6, т. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и чл. 11, ал. 1 от Закона за 

пчеларството 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие в поземлен имот, частна общинска       

собственост от общинския поземлен фонд в землището на с. Горна          
Вереница, общ. Монтана с идентификатор 16153.21.39 по кадастралната        
карта и кадастралните регистри на с. Горна Вереница, общ. Монтана, с           
начин на трайно ползване лозе, площ 0.938 дка, категория на земята           
шеста, да бъдат настанени под наем 45 броя пчелни семейства на С.            
Борисов от с. Горна Вереница, общ. Монтана, за срок от 10 (десет)            
стопански години при заплащане на годишна наемна цена в размер на           
30 лв./дка. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

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

33. 08-01-186/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост в гр. 
Монтана, ул. „Стефан 
Стамболов” №53 
 

Решение 
№ 878 

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        
48489.11.609 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.         
Монтана, с площ 360.00 (триста и шестдесет) кв.м., ведно с изградените           
в него сгради с идентификатори: сграда 1. 48489.11.609.1 със застроена          
площ 65.00 (шестдесет и пет) кв.м на два етажа с предназначение:           
жилищна сграда-еднофамилна, конструкция – масивна с дървен гредоред        
и сграда 2. 48489.11.609.2 със застроена площ 11.00 (единадесет) кв.м на           
един етаж с предназначение: друг вид сграда за обитаване, конструкция          
– масивна с дървен гредоред , който по действащия подробен устройсвен           
план на града представлява урегулиран поземлен имот VII, кв. 70 с           
конкретно предназначение: „за ниско жилищно строителство”, находящ       
се на ул. „Стефан Стамболов” №53 , кв. 70, актуван с АОС            
№5510/15.12.2017 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 67 870.00 (шестдесет и         
седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС, в тв. ч.: 18 000.00            
(осемнадесет хиляди) лева е стойността на земята без ДДС и 49 870.00           
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(четиридесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) лева е стойността          
на сградите, върху която не се начислява 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 поиенно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

34. 08-01-187/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост в гр. 
Монтана, ул. „Стефан 
Стамболов” №51 
 

Решение 
№ 879 

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 48489.11.610 по кадастралната карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана, с площ 357.00 (триста петдесет и седем) кв. м.,             
който по действащия подробен устройсвен план на града представлява         
урегулиран поземлен имот VIII, кв. 70, с конкретно предназначение: „за          
ниско жилищно строителство”, находящ се на ул. „Стефан Стамболов”         
№51, актуван с АОС №5710/2018 г., чрез публичен търг с явно           
наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 17 850.00       
(седемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) 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 поиенно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

35. 08-01-188/13.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на имот – 
частна общинска 
собственост в гр. 
Монтана, ул. „Стефан 
Стамболов” №55 

Решение 
№ 880 

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 48489.11.608 по кадастралната карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана, с площ 426.00 (четиристотин двадесет и шест)           
кв. м., който по действащия подробен устройсвен план на града          
представлява урегулиран поземлен имот VI, кв. 70, с конкретно         
предназначение: „за ниско жилищно строителство”, находящ се на ул.         
„Стефан Стамболов” №55, актуван с АОС №5711/2018 г., чрез публичен          
търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 21 300.00 (двадесет и         
една хиляди и триста) лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ           
на изискванията на Закона за независимите оценители. 
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3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното          
решение. 

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

36. 08-01-193/22.06.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов - 
За кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на движими 
вещи собственост на 
„Общински пазар” 
ЕООД Монтана 
 

Решение 
№ 881 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал. 

1 от Наредбата за упражняване правата на собственост върху 
общинската част от капитала на търговските дружества във връзка 

с чл. 39, ал.2, т.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Дава съгласие да бъдат продадени седем броя павилиони        
– стари и амортизирани, собственост на „Общински пазар” ЕООД гр.          
Монтана, по остатъчна стойност.  

2. Възлага на Управителя на „Общински пазар” ЕООД гр.        
Монтана изпълнението на горното решение. 

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