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

Протокол 

№ 35 
Днес 24.07.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 27 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-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана  

г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 

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

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

г-жа Юлия Илиева – Гл. счетоводител на Община Монтана  

г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община Монтана 

Всички управители на дружества със 100 % общинско имущество 

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

съвет Монтана и Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-195/09.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за кандидатстване за удължаване срока на  проект „Осигуряване 

функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ и осигуряване 

на оборотни средства. 

2. 08-01-214/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана  към 30.06.2018г. 

3. 08-01-215/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно командировки за II-ро тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя 

на Общински съвет-Монтана  

4. 08-01-216/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2018г. по функции, дейности и параграфи 

5. 08-01-219/12.07.2018 год. Докладна записка инж. Диман Георгиев –  за кмет на Община 

Монтана, относно отпускане средства за изготвяне и актуализация на индивидуални социални оценки 

на кандидат-потребители по Допълнително споразумение № ФС01-0082/ 16.01.2018 г. към 

Споразумение № ФС01-0332/ 22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община 

Монтана 

6. 08-01-209/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. 

Монтана през първо полугодие на 2018 г. 

7. 08-01-210/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

2018 г. 

8. 08-01-211/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

първо полугодие на 2018 г. 

9. 08-01-212/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

през първо полугодие на 2018 г. 

10. 08-01-213/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно информация за дейността Информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. 

Монтана през първо полугодие на 2018 г. 

11. 08-01-177/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Монтана. 
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12. 08-01-196/09.07.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно изменение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане 

на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана. 

13. 08-01-197/09.07.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

14. 08-01-198/09.07.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно отчет на ОбС от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год. 

15. 08-01-199/09.07.2018 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 новообразуван имот № 200.545 по 

плана на новообразуваните имоти на местност Парта, код по ЕКАТТЕ 48489, землища гр. Монтана и 

с. Долна Вереница, общ. Монтана за промяна предназначение на земеделска земя  в „за жилищно 

строителство”. 

16. 08-01-217/12.07.2018 год. Докладна записка инж. Диман Георгиев –  за кмет на Община 

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

проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот № 670.83 

по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, код по ЕКАТТЕ 48489, землище на с. Долна 

Вереница, общ. Монтана за разделяне на имота на два и промяна предназначение на единия от 

земеделска земя  в „за жилищно строителство”. 

17. 08-01-200/09.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

18. 08-01-202/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имоти 

общинска собственост 

19. 08-01-203/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение 

от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот публична 

общинска собственост. 

20. 08-01-204/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

имоти общинска собственост. 

21. 08-01-205/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване изграждане на оптична свързаност на базови 

станции през имоти общинска собственост. 

22. 08-01-206/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

Белотинци, община Монтана. 

23. 08-01-207/11.07.2018 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 УПИ III, кв. 1, прокарване на нова улица с ОТ 38 – ОТ 7102 

и образуване на нов квартал 54, по действащия подробен устройствен план на с. Благово. 

24. 08-01-218/12.07.2018 год. Докладна записка инж. Диман Георгиев –  за кмет на Община 

Монтана, относно изменение в Тарифата за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински 

недвижими имоти – лв./кв.м. месечен. 

25. 08-01-222/19.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за промяна 

предназначението на поземлени имоти в землището на гр. Монтана, местност „Парта” с 

идентификатори: 48489.170.139, 48489.170.140, 48489.170.141, 48489.170.142, 48489.170.556, 

48489.170.148, 48489.170.156, 48489.170.158, 48489.170.159, 48489.170.160, 48489.170.161, 

48489.170.162, 48489.170.163, 48489.170.419 и части от имоти 48489.170.369, 48489.170.370 и 

48489.170.378, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана,  във връзка с 

разширение на гробищен парк гр. Монтана и съгласие за промяна предназначението на имоти с 

идентификатори 48489.170.139, 48489.170.140, 48489.170.141, 48489.170.142, 48489.170.556, 

48489.170.158, 48489.170.159, 48489.170.160, 48489.170.163 и части от имоти 48489.170.369, 

48489.170.370 и 48489.170.378, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

26. Питания 
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1. 08-01-195/09.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

кандидатстване за 

удължаване срока на  

проект „Осигуряване 

функционирането на 

националната мрежа от 

27 областни 

информационни 

центрове“ и 

осигуряване на 

оборотни средства. 

 

Решение 

№ 882 

На основание чл.21, ал. 1, т.8, т.10 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласието си Община Монтана да подаде проектно 

предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFOP001-4.004. 

2. Дава съгласието си Община Монтана да осигурява финансов 

ресурс /оборотни средства/, необходим за изпълнението на планираните 

по проекта дейности и резултати. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да подпише Договор 

за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.004 

„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове” на Оперативна програма „Добро 

управление”. 

4. Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на 

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

2. 08-01-214/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

изпълнението на 

бюджета на Община 

Монтана към 

30.06.2018г. 

 

Решение 

№ 883 

 

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

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета и на 

средствата от ЕС  към  30.06.2018 година. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-215/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за II-ро 

тримесечие на 2018 г. на 

Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Монтана  

Решение 

№ 884 

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 II-ро тримесечие на 2018 год. 

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

4. 08-01-216/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на 

бюджета на община 

Монтана за 2018г. по 

функции, дейности и 

параграфи 

Решение 

№ 885 

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

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

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

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

т.5 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 
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 Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира бюджета за 

2018г. в частта за местни дейности както следва: 

Предлагаме актуализация на приходите с 950 000 лв. както 

следва:                                                                                            /в лева/ 

1. Данъчни приходи:                                                                  

- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти + 200 000 

- § 13-03 Данък върху превозните средства + 400 000 

Всичко данъчни приходи: + 600 000 

2. Неданъчни приходи:                                                                  

- § 27-29  Други общински такси 

- § 36-19  Други неданъчни приходи 

+ 50 000 

+ 300 000 

Всичко неданъчни приходи: + 350 000 

Всичко собствени приходи: 

Всичко за бюджета местни дейности:   
+ 950 000 

+ 950 000 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания по бюджета за 2018г.  в частта за делегираните от 

държавата дейности и дофинансиране. 

3. Приема корекция на списъка на: капиталови разходи  

финансирани от § 40-00 Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи през 2018 г. съгласно /Приложение № 1/. В 

рамката на планираните средства за текущ ремонт да се отделят 

средства в размер на 20 000 лв. за текущ ремонт на тротоари. 

4. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по 

бюджета на община Монтана и списъка за капиталови разходи за 2018г.  

по функции, дейности и  параграфи.      
 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-219/12.07.2018 

год. Докладна записка 

инж. Диман Георгиев – 

за кмет на Община 

Монтана, относно 

отпускане средства за 

изготвяне и 

актуализация на 

индивидуални социални 

оценки на кандидат-

потребители по 

Допълнително 

споразумение № ФС01-

0082/ 16.01.2018 г. към 

Споразумение № ФС01-

0332/ 22.12.2017 г. 

между Агенция за 

социално подпомагане и 

Община Монтана 

Решение 

№ 886 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласието си Община Монтана да осигури финансов 

ресурс в размер до 3000,00 лв. с ДДС, необходим за изготвянето и 

актуализирането на индивидуални социални оценки на кандидат-

потребители по проекта. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да подпише Договор 

за изготвянето и актуализирането на индивидуални социални оценки по 

проекта. 

3. Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на 

Община Монтана. 

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

6. 08-01-209/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

Решение 

№ 887 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2018 г. на 

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

полугодие на 2018 г. 
Монтана. 

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

7. 08-01-210/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2018 г. 

Решение 

№ 888 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2018 г. на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

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

8. 08-01-211/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на „Център 

по дентална медицина 

№1” ЕООД гр. Монтана 

през първо полугодие на 

2018 г. 

Решение 

№ 889 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2018 г. на 

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

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

9. 08-01-212/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2018 г. 

Решение 

№ 890 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2018 г. на 

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

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

10. 08-01-213/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността Информация 

за дейността на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2018 г. 

Решение 

№ 891 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества Общински 

съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2018 г. на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

11. 08-01-177/08.06.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

Решение 

№ 892 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Реши: 
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допълнение на 

Наредбата за 

определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на община 

Монтана. 

1. В чл. 85е от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана се 

правят следните изменения и допълнения: 

 Към ал.1 „след „Михайлова къща и Лапидариум” се добавя „и 

Художествена галерия „Кирил Петров”. 

 В ал. 1, т. 2 след „студенти” се добавя „редовно обучение”. 

 Към ал. 1,се добавят т. 4 и т. 5: 

- т. 4. комбиниран входен билет за посещение от граждани на 

всички музейни обекти, упоменати в ал. 1 – 2,00 лв. 

- т. 5. комбиниран билет за посещение на всички музейни 

обекти, упоменати в ал. 1 от ученици, студенти редовно обучение и 

пенсионери – 1,00 лв. 

 Добавят се нови ал. 1а и 1б:  

(1а) Цени на едногодишни карти за посещение експозициите на 

РИМ-Монтана за ученици от 14 до 18 години – 2,00 лв.  

Притежателите на споменатите карти имат право да посещават 

многократно всички експозиции на РИМ-Монтана, включително 

временни и/или гостуващи изложби. В цената на картата влиза кратка 

тематична беседа. 

(1б) Цени за участие на ученици в образователна музейна 

програма през летния сезон, полудневна, с двучасова продължителност - 

2 лв. на ден. 

 В ал. 2 след „беседа“ се добавя „ , виртуален тур и видеоурок“ 

2. Възлага на директора на РИМ-Монтана изпълнението на 

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

12. 08-01-196/09.07.2018 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

изменение на Наредба 

за придобиване, 

притежаване и 

отглеждане на животни 

– домашни любимци 

/кучета и котки/ на 

територията на община 

Монтана. 

Решение 

№ 893 

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

местната администрация 

Реши: 

Отменя чл.3; чл.4, ал.1, т.5; чл.6, ал.2, ал.3; чл.23, ал.4 в частта 

„...и/или упълномощени от него длъжностни лица” и чл.25, ал.1 във 

връзка с чл.12, т.6, т.7.1, т.7.2 и т.7.3 от Наредба за придобиване, 

притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и 

котки/ на територията на Община - Монтана, приета с Решение №107 от 

Протокол №7 от 24.04.2012 год. на Общински съвет Монтана. 

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

13. 08-01-197/09.07.2018 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

изменение на Наредбата 

за реда за придобиване, 

управление и 

разпореждане с 

общинско имущество. 

Решение 

№ 894 

 

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

местната администрация 

Реши: 

В чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество отпада текста: „с изключение на 

имотите, подлежащи на концесиониране”. 

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

14. 08-01-198/09.07.2018 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Решение 

№ 895 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
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Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно отчет 

на ОбС от 01.01.2018 

год. до 30.06.2018 год. 

местната администрация 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.01.2018 година до 30.06.2018 година.  

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

15. 08-01-199/09.07.2018 

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 новообразуван 

имот № 200.545 по 

плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Парта, код по ЕКАТТЕ 

48489, землища гр. 

Монтана и с. Долна 

Вереница, общ. 

Монтана за промяна 

предназначение на 

земеделска земя  в „за 

жилищно 

строителство”. 

Решение 

№ 896 

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   

Реши: 

1. Разрешава на Л. Георгиев да възложи изработване на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване на новообразуван 

имот № 200.545, 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 

жилищно строителство”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

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: новообразуван имот № 

200.545, код по ЕКАТТЕ 48489, по плана на новообразуваните имоти, 

местност Парта, землище гр. Монтана 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-217/12.07.2018 

год. Докладна записка 

инж. Диман Георгиев –  

за кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за новообразуван 

имот № 670.83 по плана 

на новообразуваните 

имоти на местност 

Решение 

№ 897 

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   

Реши: 

1. Разрешава на З.Антонова да възложи изработване на проект 

за подробен устройствен план - план за застрояване на новообразуван 

имот № 670.83, код по ЕКАТТЕ 22040 по плана на новообразуваните 

имоти на местност Парта, землищата  на гр. Монтана и с. Долна 

Вереница, общ. Монтана за разделяне имота на два нови и промяна на 

предназначението на единия от земеделска земя  в „за жилищно 

строителство”. 



 8 

Парта, код по ЕКАТТЕ 

48489, землище на с. 

Долна Вереница, общ. 

Монтана за разделяне 

на имота на два и 

промяна 

предназначение на 

единия от земеделска 

земя  в „за жилищно 

строителство”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

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: новообразуван имот № 

670.83, код по ЕКАТТЕ 22040 по плана на новообразуваните имоти на 

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

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

17. 08-01-200/09.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 898 

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

собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес 

гр. Монтана, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 

48489.6.102.4.72 в сграда №4, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.102 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 63.17 кв. м, с прилежащо 

мазе №72 с площ 4.20 кв. м, ведно с 3.42 % ид. ч. от общите части на 

сградата и правото на строеж, на настанената в него наемателка В. 

Иванова. 

2. Определя пазарна цена 31 000.00 (тридесет и една хиляди) 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-202/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имоти 

общинска собственост 

 

Решение 

№ 899 

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

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

за общинската собственост, във връзка с чл. 64, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 

от Закона за енергетиката 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на трасе от трафопост в 

ПИ 48489.12.494 до     ПИ 48489.5.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, както следва: 
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Идентификатор  Дължина /м./ Сервитут /кв.м./ 

48489.12.494 Общинска публична 37.66 79.09 

48489.13.197 Общинска публична 223.07 468.45 

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, 

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско 

шосе” №159, бл. „БенчМарк” Бизнес Център, представлявано заедно от 

Т. Пецка и В. Станчев. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

19. 08-01-203/11.07.2018 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване на 

водопроводно и 

канализационно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот публична 

общинска собственост. 

Решение 

№ 900 

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 

Реши: 

1. Учредява право на прокарване на водопроводно и 

канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот с 

идентификатор №48489.5.380 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана през поземлен имот публична общинска 

собственост с идентификатор 48489.5.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, както следва:  

Водопроводно отклонение: 

№ на общ. Имот 
Начин на трайно 

ползване 
Дълж. /м./ Сервитут/кв.м./ 

48489.5.45 
Главна улица 

„Христо Ботев” 
19.

00 
13.30 

Канализационно отклонение: 

№ на общ. Имот 
Начин на трайно 

ползване 
Дълж. /м./ Сервитут/кв.м./ 

48489.5.45 
Главна улица „Христо 

Ботев” 
21.00 16.00 

в полза на „Ахат Инвест” ЕООД, ЕИК 111591192, със седалище 

и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Петър Парчевич” №21, вх. А. 

ет. 2, ап. 8 с управител А. Георгиев. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 2 000.00 /две 

хиляди/ лева, определено с протокол №8/23.05.2018 г. на комисията по 

чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със заповед 

№29/10.01.2017г. на кмета на община Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

20. 08-01-204/11.07.2018 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване и 

сервитут на 

електропроводно 

отклонениe през имоти 

общинска собственост. 

Решение 

№ 901 

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

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

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 1, чл. 64, 

ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, 

Реши: 

1. Учредява възмездно и безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на трасе от трафопост в 

ПИ 48489.13.187 до трафопост в ПИ 48489.13.260 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, както следва: 
Идентификатор  Дължина /м./ Сервитут 
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/кв.м./ 

48489.13.187 АОС 3747/2014 9,0 18.90 

48489.13.197 За второстеп. улица 43.20 90.72 

48489.13.383 За второстеп. улица 21.48 45.11 

48489.13.263 За второстеп. улица 105.18 220.78 

48489.13.260 
АОС 2890/2013 

АОС 2922/2013 
7.75 16.28 

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, 

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско 

шосе” №159, бл. „БенчМарк” Бизнес Център, представлявано заедно от 

Т. Пецка и В. Станчев. 

2. Определя пазарна цена за възмездно правото на прокарване в 

размер на 586.25 /петстотин осемдесет и шест и 0.25/ лева, определено с 

протокол №9/04.07.2018 г. на комисията по чл. 210 от Закона за 

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

кмета на община Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

21. 08-01-205/11.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване изграждане 

на оптична свързаност 

на базови станции през 

имоти общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 902 

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

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

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 281а, ал. 1, т. 2 

и чл. 295, ал. 7 от Закона за Електронните съобщения 

Реши: 

1. Учредява възмездно и безвъзмездно право на прокарване за 

изграждане на оптична свързаност на базови станции на територията на 

гр. Монтана, както следва: 
Идентификатор Вид собственост Дължина /м./ Сервитут /кв.м./ 

48489.11.260 Общинска публична 6.00 6.00 

48489.11.481 Общинска частна 17.00 17.00 

48489.13.313 Общинска частна 34.00 34.00 

48489.7.92 Общинска публична 2.00 2.00 

48489.7.130 Общинска частна 4.00 4.00 

48489.8.321 Общинска публична 1.00 1.00 

в полза на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4”, Бизнес 

Парк София, сграда 6, представлявано от О. Шулстъд. 

2. Определя пазарна цена за възмездно правото на прокарване в 

размер на 2 240.00 /две хиляди двеста и четиридесет/ лева, определено с 

протокол №10/05.07.2018 г. на комисията по чл. 210 от Закона за 

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

кмета на община Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

22. 08-01-206/11.07.2018 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Белотинци, община 

Монтана. 

Решение 

№ 903 

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 

Реши: 

Предоставя на насл. на Г. Кръстев в землището на с.Белотинци, 

община Монтана поземлен имот с идентификатор 03722.11.56 и площ 

3127 кв. м, начин на трайно ползване нива в местността „Нарадица“, 
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скица №15-454097-05.07.2018 год., във връзка с преписка вх. 

№3228/1991 год. и решение №3/1/15.10.1998 год. на Общинската 

служба „Земеделие“ - гр.Монтана за признаване на правото на 

възстановяване на собственост в съществуващи или възстановими стари 

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

23. 08-01-207/11.07.2018 

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 УПИ III, кв. 1, 

прокарване на нова 

улица с ОТ 38 – ОТ 

7102 и образуване на 

нов квартал 54, по 

действащия подробен 

устройствен план на с. 

Благово. 

Решение 

№ 904 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 1, т. 3 от 

Закона за устройство на територията 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за УПИ III, кв. 1 по действащия подробен устройствен план на, с. 

Благово, с който се предвижда нова улица с ОТ 38 – ОТ 7102 и 

образуване на нов квартал 54. В квартал 54 се запазва УПИ I и се 

образуват четири нови  УПИ - та, както следва: 

- УПИ II с конкретно предназначение „За спортно игрище”, 

като се предвижда застрояване, показано с ограничителни линии на 

застрояване. 

- УПИ III с конкретно предназначение „За компл. адм. сграда, 

млад. база, битово обслужване и компл. приемателен пункт”, като се 

запазват съществуващите сгради и се предвижда ново застрояване, 

показано с ограничителни линии на застрояване. 

- УПИ IV с конкретно предназначение „За жилищно 

строителство”, като се запазва съществуващата сграда и се предвижда 

ново застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване. 

- УПИ V с конкретно предназначение „За жилищно 

строителство”, като се запазват съществуващите сгради и се предвижда 

ново застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване. 

В квартал 1 се запазват УПИ IV и УПИ V и се образува ново 

УПИ I с конкретно предназначение „За търговска сграда”, като се 

предвижда застрояване, показано с ограничителни линии на 

застрояване, съгласно скицата-предложение за изменението. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

24. 08-01-218/12.07.2018 

год. Докладна записка 

инж. Диман Георгиев – 

за кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение в Тарифата 

за базисните наемни 

цени за отдаване под 

наем на общински 

недвижими имоти – 

лв./кв.м. месечен. 

Решение 

№ 905 

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

местната администрация  

Реши: 

I. В Тарифата за базисните наемни цени за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти – лв./кв.м. месечен, приета с Решение 

№192/15.02.2005 г. се прави следното изменение:  

1. В т. 5, т.6 и т. 10 (било – съгласно приложение №1 и става – 

съгласно приложение №2), които са неразделна част от докладната. 

II. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

25. 08-01-222/19.07.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 906 

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

съгласие за изработване 

на проект за подробен 

устройствен план 

(ПУП) за промяна 

предназначението на 

поземлени имоти в 

землището на гр. 

Монтана, местност 

„Парта” по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана, във 

връзка с разширение на 

гробищен парк гр. 

Монтана и съгласие за 

промяна 

предназначението на 

имоти по кадастралната 

карта и кадастралните 

регистри на гр. 

Монтана. 

 

самоуправление и местната администрация, чл. 17а, ал. 1, т. 3 от 

Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

земи 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за подробен 

устройствен план, за промяна предназначението на поземлени имоти в 

землището на гр. Монтана, местност „Парта” с идентификатори: 

48489.170.139, 48489.170.140, 48489.170.141, 48489.170.142, 

48489.170.556, 48489.170.148, 48489.170.156, 48489.170.158, 

48489.170.159, 48489.170.160, 48489.170.161, 48489.170.162, 

48489.170.163, 48489.170.419 и части от поземлени имоти с 

идентификатори 48489.170.369, 48489.170.370 и 48489.170.378, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, във 

връзка с разширение на гробищен парк гр. Монтана, съгласно скицата-

предложение. 

2. Дава съгласие за промяна предназначението  на имоти с начин 

на трайно ползване: ниви и идентификатори 48489.170.139, 

48489.170.140, 48489.170.141, 48489.170.142, 48489.170.556, 

48489.170.158, 48489.170.159, 48489.170.160, 48489.170.163 и части от 

имоти с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, 

ведомствен път и идентификатори 48489.170.369, 48489.170.370 и 

48489.170.378, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, във връзка с разширение на гробищен парк гр. Монтана.  

 3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


