
 

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

Протокол 

№ 19 
Днес 27.04.2021  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито 

заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински 

съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

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

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

Общински съвет Монтана и г-жа Камелия Трифонова – Заместник председател на ОбС 

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-76/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно разрешение за кандидатстване с проектно предложение по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-

6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” 

2. 08-01-58/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно учредяване на Национална литературна награда „Иван 

Давидков”  

3. 08-01-75/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности  

през 2020 г. на читалищата  в Община Монтана. 

4. 08-01-77/13.04.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – 

Председател на Общински съвет Монтана, относно избор на съдебен заседател на 

Окръжен съд-Монтана. 

5. 08-01-89/15.04.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – 

Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото 

събрание на „В и К” ООД, гр. Монтана. 

6. 08-01-78/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

Монтана.  

7. 08-01-84/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно предоставяне на поземлен имот от общинския поземлен 

фонд в землището на с. Крапчене, община Монтана. 

8. 08-01-85/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно даване съгласие за промяна на предназначението на 

селскостопански пътища, земеделска земя, публична общинска собственост с 

идентификатори 48489.200.665 и 48489.200.667 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, в общински пътища от транспортната техническа 

инфраструктура. 

9. 08-01-86/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на 

електропроводно отклонениe през имот публична общинска собственост. 

10. 08-01-87/14.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

Монтана. 

11. 08-01-79/13.04.2021 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-парцеларен план (ПУП-

ПП) за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на поземлени имоти 

(ПИ) с идентификатори 48489.4.469 и 48489.4.470 към републикански път (РП) II-81 



„Обходен път Монтана“, с обхват част от ПИ с идентификатор 48489.4.469 и 

48489.4.470 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Лазарова воденица. 

12. 08-01-80/13.04.2021 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- парцеларен план /ПУП-

ПП/ за трасе на кабел 20 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.457, през 

ПИ с идентификатор 48489.2.629 до ПИ с идентификатор 48489.5.2 по кадастралната 

карта на гр. Монтана и план-схема към ПУП за трасето на ел. кабела през улица 

„Широка планина”  между ОТ 103-ОТ 102 и ОТ 104-101 до УПИ ХІV, кв. 8 по 

действащия ПУП на гр. Монтана. 

13. 08-01-81/13.04.2021 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 част от поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.26.547 по кадастралната 

карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол. 

14. 08-01-82/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.18.509 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Прокара”. 

15. 08-01-83/13.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно искане на Община Монтана за използване на част от 

натрупаните средства от отчисленията й по чл. 64 и обезпечения по чл. 60 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) 

16. 08-01-92/19.04.2021 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 67667.77.185 по кадастралната 

карта (КК) на с. Смоляновци, общ. Монтана, местност Кръста, с който за имота да се 

предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За 

животновъдна ферма“. 

17. 08-01-90-1/21.04.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно предложения за удостояване с Почетния знак на Община 

Монтана  

18. Питания 
 

1. 08-01-76/13.04.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно разрешение за 

кандидатстване с 

проектно предложение 

по Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси”, процедура 

BG05M9OP001-6.002 – 

„ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +” 
 

Решение 

№ 426 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с 

проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, процедура  BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +” 
2. Възлага на Кмета на Община Монтана осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-58/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване на 

Национална 

Решение 

№ 427 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 



литературна награда 

„Иван Давидков”  
Приема Статут на Национална литературна награда „Иван Давидков” - 

Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-75/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Доклад за 

осъществените 

читалищни дейности  

през 2020 г. на 

читалищата  в Община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 428 

На основание чл. 26а от Закона за народните читалища 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема докладите за осъществените читалищни дейности на 

читалищата в Община Монтана: 

1. “Пробуда -1929” - с. Безденица.  

2. ”Кирил и Методи - 1928” -  с. Горно  Белотинци.  

3. “Просвета - 1921” -   с. Благово.  

4. “Йордан Цеков - 1929” -  с. Винище.  

5. “Наука - 1928” - с. Вирове. 

6. ”Асен Йосифов - 1926” - с. Габровница. 

7. “Просвета - 1927”– с. Горна  Вереница.  

8. “Еленко Ценов -1896” – с. Горно  Церовене.  

9. “Народна просвета - 1926” – с. Д-р Йосифово. 

10. “Селска пробуда - 1927” -  с. Долно  Белотинци.  

11. ”Христо Ботев - 1928” – с. Долна  Вереница.  

12. “Развитие - 1936” – с. Долна  Рикса. 

13.  “Просвета - 1932” – с. Клисурица.  

14. “Пробуда - 1928” – с. Крапчене. 

15. Пробуда -1926” - с. Липен. 

16.  “Народен будител - 1927” – с. Николово. 

17. “Просвета - 1928” – с. Славотин. 

18. “Народна просвета -1908” – с. Смоляновци. 

19. “Събуждане - 1922”  - с. Стубел.  

20. “Изгрев - 1927” – с. Студено буче.  

21. “Христо Ботев - 1929” – с. Сумер.  

22. “Звезда - 2007”- кв. Кошарник, гр. Монтана. 

23.  “Разум - 1883” – гр. Монтана.  

24. “Кутловица – 2011” – кв. Мала Кутловица, гр. Монтана. 

25.  “Стубла – 2012” – с. Стубел. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решението. 

 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-77/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно избор 

на съдебен заседател на 

Окръжен съд-Монтана. 

 

Решение 

№ 429 

На основание чл. 67а, ал. 3 и чл. 68е от Закона за съдебната власт   

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Предлага 1 /един/ кандидати за  съдебен заседател в  

Окръжен съд – Монтана за мандат 2020 г. – 2024 г. 

Светла *** Иванова  

2. Задължава Председателя на Общински съвет Монтана да 

направи необходимото за представяне необходимият комплект от 

документи в Окръжен съд Монтана. 

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

5. 08-01-89/15.04.2021 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

Решение 

№ 430 

На основание чл. 138, ал. 1 и чл. 139, ал. 1 от Търговския закон 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 



приемане решение на 

Общото събрание на „В 

и К” ООД, гр. Монтана. 

 

Монтана в Общото събрание на акционерите на „В и К” ООД гр. 

Монтана, г-н Иво *** Иванов да гласува „за” приемане на предложените 

решения, както следва:  

По точка 1. Приема отчета на управителя за дейността на „В и 

К” ООД, гр.Монтана през 2020 год. и приема Годишния Финансов отчет 

на дружеството за 2020 год.  

По точка 2. Печалбата по Годишен финансов отчет, след данъчно 

облагане за финансовата 2020 г. на  „В и К” ООД, гр.Монтана, да се 

разпредели съгласно действащата нормативна уредба.  

По точка 3. Продължава срока на договора за възлагане на 

управлението на „В и К” ООД, гр.Монтана за срок от три години.  

По точка 4. Упълномощава Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството да сключи  допълнително споразумение към 

договора за възлагане на управление на „В и К” ООД, гр. Монтана във 

връзка с решението по т.3. 

По точка 5. Приема предложението на управителя на 

дружеството и препоръката на одитния комитет, направена съобразно 

изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО – протокол от 13.04.2021 г. 

за избор на одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София, с 

регистрационен № 104 в Публичния регистър на одиторските дружества 

– регистрирани одитори в Република България, членове на Института на 

дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита 

Трифонка Велева – регистриран одитор с диплома № 0097/1992 год., за 

извършване на независим финансов одит и заверка на годишния 

финансов отчет на „В и К” ООД Монтана за 2021 год. Възнаграждението 

по договора да бъде не по-висок от 5 500 /пет хиляда и петстотин/ лева. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-78/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана.  

 

Решение 

№ 431 

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 

48489.14.1032 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 3 819.00 /три хиляди осемстотин и деветнадесет/ кв. м., 

с начин на трайно ползване: за друг производствен, складов, обект, 

който по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана,    

представлява УПИ V, кв. 289 с конкретно предназначение: „за 

производствена и складова дейност”, актуван с АОС №5881/2019 г. и 

акт №5884/2019 г. за поправка на акт №5881/2019 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 114 570.00 /сто и 

четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет/ лева без ДДС, изготвена 

от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

7. 08-01-84/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 432 

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 



Монтана, относно 

предоставяне на 

поземлен имот от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Крапчене, община 

Монтана. 
 

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Предоставя на Христана *** Петрова в землището на с.Крапчене, 

община Монтана:  

- поземлен имот с проектен идентификатор 39503.101.174 и 

проектна площ 11 000 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 39503.101.57, начин на трайно ползване нива, в 

местността „Суха бара“, скица-проект №15-332596-30.03.2021 год.,  

- поземлен имот с проектен идентификатор 39503.101.175 и 

проектна площ 2 500 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 39503.101.57, начин на трайно ползване нива, в 

местността „Суха бара“, скица-проект №15-332596-30.03.2021 год., във 

връзка със заявление вх. №14354/1992 год. и решение №14РГ/07.04.1998 

год. на Поземлена комисия гр. Монтана, ЕКНМ 48489, община Монтана, 

област Монтана за признаване на правото на възстановяване на 

собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

8. 08-01-85/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

промяна на 

предназначението на 

селскостопански 

пътища, земеделска 

земя, публична 

общинска собственост с 

идентификатори 

48489.200.665 и 

48489.200.667 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана, в 

общински пътища от 

транспортната 

техническа 

инфраструктура. 
 

Решение 

№ 433 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона  за опазване на земеделските 

земи 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението 

на поземлени имоти, публична общинска собственост с 

идентификатори: 48489.200.665 с площ от 77.00 кв. м и 48489.200.667 с 

площ 406 кв. м, трайно предназначение на територията земеделска, 

начин на трайно ползване за селскостопански път в местността „Парта“ 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана на 

земеделска земя за неземеделски нужди, от селскостопански пътища в 

общински пътища от транспортната техническа инфраструктура за 

достъп и до частен имот с идентификатор 48489.200.414, трайно 

предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване 

друг вид нива в местността „Парта“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, съгласно приложената скица-

предложение. 

2. Дава предварително съгласие да бъде изработен проект за 

Подробен устройствен план за промяна на предназначението по т. 1. 

3. Всички разходи и такси, свързани с изпълнението на т. 1. и т. 2. 

от настоящото решение да бъдат за сметка на „Миракъл Аутос“ ЕООД, 

ЕИК 111557592, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. 

„Шести септември“ №38, представлявано от управителя Митко *** 

Атанасов, собственик  на поземлен имот с идентификатор 

48489.200.414, трайно предназначение на територията земеделска, начин 

на трайно ползване друг вид нива в местността „Парта“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, за който 

има одобрен Подробен устройствен план за промяна на 

предназначението от земеделска земя за неземеделски нужди. 

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

9. 08-01-86/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 434 

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

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



Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имот 

публична общинска 

собственост. 
 

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

Закона за енергетиката  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на подземно кабелно ел. 

захранване до поземлен имот с идентификатор 48489.27.751 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, през 

поземлени имоти публична общинска собственост както следва: 

 

Идентификатор НТП 
Дължина 

/м./ 
Сервитут 

/кв.м./ 

48489.27.25 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
5.00 6.00 

48489.27.653 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
162.00 194.40 

48489.27.158 
За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
6.00 7.20 

 

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 Петър 

Холаковски и Виктор *** Станчев в качеството им на представляващи  

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

10. 08-01-87/14.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 435 

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 

51665.202.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Николово – НПЗ гр. Монтана, с площ 20 000.00 /двадесет хиляди/ кв. м. 

Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: за друг вид производствен, складов, обект, който по 

действащия подробен устройствен план на Нова промишлена зона гр. 

Монтана е УПИ II, кв. 7 с конкретно предназначение „за производствено 

складова дейност, актуван с АОС №5889/2019 г., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 201 600.00 /двеста и 

една хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

11. 08-01-79/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 436 

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

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



даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-

парцеларен план (ПУП-

ПП) за елемент на 

техническата 

инфраструктура – пътна 

връзка на поземлени 

имоти (ПИ) с 

идентификатори 

48489.4.469 и 

48489.4.470 към 

републикански път (РП) 

II-81 „Обходен път 

Монтана“, с обхват част 

от ПИ с идентификатор 

48489.4.469 и 

48489.4.470 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Лазарова 

воденица. 
 

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 „Палма Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 111532564, със 

седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Филип Станиславов” 

№5, представлявано от управителя Палма *** Иванова да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на 

поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.4.469 и 48489.4.470 към 

РП II-81“Обходен път Монтана“, с обхват част от ПИ с идентификатор 

48489.4.469 и 48489.4.470 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Лазарова воденица. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

48489.4.469 и 48489.4.470 по КК на гр. Монтана, местност Лазарова 

воденица, 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 и Наредба №7 от 

22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

12. 08-01-80/13.04.2021 

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- 

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за трасе на кабел 20 

кV от поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 

48489.2.457, през ПИ с 

идентификатор 

48489.2.629 до ПИ с 

идентификатор 

48489.5.2 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана и план-

схема към ПУП за 

трасето на ел. кабела 

през улица „Широка 

планина”  между ОТ 

103-ОТ 102 и ОТ 104-

101 до УПИ ХІV, кв. 8 

по действащия ПУП на 

гр. Монтана. 

Решение 

№ 437 

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 „Гарантпроектстрой” ООД,  ЕИК 111513521, 

със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. „Живовци” № 23, 

вх. В, ет. 3, ап. 3, представлявано от управителя Ивайло *** Кузманов да 

възложи изготвяне на проект за подробен устройствен план- парцеларен 

план   за трасе на кабел 20 кV от ПИ с идентификатор 48489.2.457, през 

ПИ с идентификатор 48489.2.629 до ПИ с идентификатор 48489.5.2 по 

кадастралната карта на гр. Монтана и план-схема към ПУП за трасето на 

ел. кабела през улица „Широка планина”, представляваща ПИ с 

идентификатор 48489.2.5,  между ОТ 103-ОТ 102 и ОТ 104-101 до УПИ 

ХІV, кв. 8 по действащия ПУП на гр. Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват:ПИ с идентификатори 

48489.2.457, 48489.2.629 и  улица между ОТ 103-ОТ 102 и ОТ 104-101, 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 не подлежи на 

оспорване. 

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

13. 08-01-81/13.04.2021 

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 част от поземлен 

имот/ПИ/ с 

идентификатор 

48489.26.547 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Пръчов дол. 
 

Решение 

№ 438 

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. 

59 и чл. 125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Иван *** Табаков да възложи изготвяне на 

проект за подробен устройствен план –план за застрояване за част от 

поземлен имот с идентификатор 48489.26.547 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Пръчов дол при спазване на показателите за 

застрояване на действащия ОУП. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Към проекта за ПУП да се изготви становище по геология. 

Проектът да се изработи в обхват част от ПИ с идентификатор 

48489.26.547 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, 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 и Наредба № 7 от 22.12.2003г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствено зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

14. 08-01-82/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.18.509 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Прокара”. 
 

Решение 

№ 439 

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. 

59 и чл. 125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Любен *** Любенов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 48489.18.509 по кадастралната карта на гр. 

Монтана, местност Прокара при спазване на показателите за застрояване 

на действащия ОУП. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатор 

48489.18.509 по КК на гр. Монтана, местност Прокара, 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 и Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствено 

зони. 



Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

15. 08-01-83/13.04.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

искане на Община 

Монтана за използване 

на част от натрупаните 

средства от 

отчисленията й по чл. 

64 и обезпечения по чл. 

60 от Закона за 

управление на 

отпадъците (ЗУО) 
 

Решение 

№ 440 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие Община Монтана да използва част от натрупаните 

средства от отчисленията й по чл. 64 и обезпечения по чл. 60 от ЗУО за: 

- закупуване на допълнително приспособление за товарене на 

отпадъци – щипка за челен товарач;  два броя мултилифт - 

контейнери от 30 куб. м, необходими за инсталация за 

предварително сепариране на отпадъци на регионалното депо за 

неопасни отпадъци, и доставяне на почва и камъни за 

запръстяване след депониране на отпадъците в клетка на 

регионалното депо - оползотворяване съгласно КР № 162-

Н1/2010 г. (по чл. 64 от ЗУО); 

- следексплоатационни грижи за рекултивираните Клетка 1 и 2- 

косене на тревна растителност, изнасяне на биоразградимите 

отпадъци, минерално торене и поливане (по чл. 60 от ЗУО). 

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

16. 08-01-92/19.04.2021 

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 

67667.77.185 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Смоляновци, 

общ. Монтана, местност 

Кръста, с който за 

имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

животновъдна ферма“. 
 

Решение 

№ 441 

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 Емилиян *** Желязков да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67667.77.185 по КК на с. 

Смоляновци, общ. Монтана, местност Кръста, за имота да се предвиди 

ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение 

„За животновъдна ферма”, с показатели за застрояване приравнени към 

предимно производствена устройствена зона Пп: Пл. застр. 40% – 70%; 

Кинт 1,0 – 2,0; Позел. 20% – 40%. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 67667.77.185 по КК на с. Смоляновци, общ. Монтана, 

местност Кръста, 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 и Наредба №7 от 

22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 



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

17. 08-01-90-

1/21.04.2021 год. 

Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно предложения за 

удостояване с Почетния 

знак на Община 

Монтана  
 

Решение 

№ 442 

На основание т. 2.6 от Правилника за почетните отличия на 

Община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Удостоява Д-р Тодор *** Тодоров с Почетния знак на Община 

Монтана и званието „Почетен гражданин на община Монтана“ 
Забележка: Решението се прие с тайно гласуване  с 19 гласа “за”6“против” и 6“въздържал се” 

Решение 

№ 443 

На основание т. 2.6 от Правилника за почетните отличия на 

Община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Удостоява Ташко *** Танов с Почетния знак на Община Монтана и 

званието „Почетен гражданин на община Монтана“. 

Забележка: Решението се прие с тайно гласуване  с 26 гласа “за”3“против” и 3“въздържал се” 

Решение 

№ 444 

На основание т. 2.6 от Правилника за почетните отличия на 

Община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Удостоява Д-р Георги *** Георгиев с Почетния знак на Община 

Монтана и званието „Почетен гражданин на община Монтана“. 

Забележка: Решението се прие с тайно гласуване  с 27 гласа “за”2“против” и 3“въздържал се” 

Решение 

№ 445 

На основание т. 2.6 от Правилника за почетните отличия на 

Община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Удостоява Светлин *** Лазаров с Почетния знак на Община 

Монтана и званието „Почетен гражданин на община Монтана“. 

Забележка: Решението се прие с тайно гласуване  с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 
Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   

 

 


