
 

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

Протокол 

№ 23 
Днес 27.07.2021  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 28 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

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

Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-166/27.07.2021 г. 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 ПИ с идентификатор 48489.2.555 към републикански път (РП) II-81 „Обходен път 

Монтана“, с обхват част от ПИ с идентификатори 48489.2.438, 48489.2.662 и 48489.2.663 по КК на гр. 

Монтана, местност Сланището. 

2. 08-01-151/09.07.2021 г. Доклад към отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. от 

Златко Живков – Кмет на Община Монтана. 

3. 08-01-152/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно командировки към II-то тримесечие на 2021 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на 

Общински съвет Монтана. 

4. 08-01-153/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2021г. по функции, дейности и параграфи. 

5. 08-01-162/13.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно допълване на списъка за пътуващите от социалните услуги приет като част от 

решението за бюджет за 2021 год. точка 15-3 

6. 08-01-130/11.06.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 

репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Монтана. 

7. 08-01-146/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на План за действие на Община Монтана в изпълнение на Областната стратегия за 

приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021-2023 г. 

8. 08-01-149/09.07.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно Отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите 

комисии за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021 г. 

9. 08-01-150/09.07.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

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

10. 08-01-141/30.06.2021 г. докладна   записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” 

ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г. 

11. 08-01-142/30.06.2021 г. докладна   записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

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

полугодие на 2021 г. 

12. 08-01-143/30.06.2021 г. докладна   записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

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

Монтана през първо полугодие на 2021 г. 

13. 08-01-144/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо 

полугодие на 2021 г. 

14. 08-01-147/07.07.2021 г. 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 

48489.40.412 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се 

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



обслужване, автосервиз и тир паркинг“ и проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-

ПП) за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 48489.40.412 

към републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“ през ПИ с идентификатор 48489.40.162, с 

обхват част от ПИ с идентификатор 48489.40.162 по КК на гр. Монтана, местност Мало поле. 

15. 08-01-148/07.07.2021 г. 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 

48489.40.342 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се 

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

обслужване“. 

16. 08-01-155/09.07.2021 г. 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 670.597 землище на с. 

Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и 

с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“. 

17. 08-01-156/09.07.2021 г. 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 

48489.40.25 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се 

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

18. 08-01-157/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – 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 поземлен имот 670.660 землище 

на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. 

Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди 

ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“. 

19. 08-01-158/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – 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 поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.26.32 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който 

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

жилищно строителство“. 

20. 08-01-154/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за сключване на договор за доброволно прилагане на уличната регулация за 

УПИ І в кв. 204 и част от улично пространство на ул.„Иван Давидков" с ОТ 1246-1658-1656-123 по 

действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана. 

21. 08-01-159/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-160/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

23. 08-01-161/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

24. 08-01-163/13.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община 

Монтана, относно п родажба  на самостоятелен обект – частна общинска собственост с адрес гр. 

Монтана, ул.„Иван Вазов” №26, ЖСК ”Лика Рачин”, вх.Б. 

25. 08-01-164/22.07.2021 г. 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/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

48489.17.610 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, като се предвиди ново застрояване. 

26. Питания  

 

1. 08-01-166/27.07.2021 

г. 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 

№ 487 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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. Дава съгласие за изработване на проект за Подробен 



за Подробен 

устройствен план-

парцеларен план (ПУП-

ПП) за елемент на 

техническата 

инфраструктура – пътна 

връзка на ПИ с 

идентификатор 

48489.2.555 към 

републикански път (РП) 

II-81 „Обходен път 

Монтана“, с обхват част 

от ПИ с 

идентификатори 

48489.2.438, 48489.2.662 

и 48489.2.663 по КК на 

гр. Монтана, местност 

Сланището. 
 

устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на 

техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 

48489.2.555 към републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“, 

с обхват част от ПИ с идентификатори 48489.2.438, 48489.2.662 и 

48489.2.663 по КК на гр. Монтана, местност Сланището. 

2. Разрешава на Христо *** Христов, “Агромашина груп” ООД, 

ЕИК 202477721 и Дирекция “Общинска собственост” при Община 

Монтана да възложат изработване на проект за Подробен устройствен 

план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата 

инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 48489.2.555 към 

републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“, с обхват част от 

ПИ с идентификатори 48489.2.438, 48489.2.662 и 48489.2.663 по КК на 

гр. Монтана, местност Сланището. 

3. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 48489.2.438, 48489.2.555, 48489.2.662 и 48489.2.663 по 

КК на гр. Монтана, местност Сланището, в съответствие с изискванията 

на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, Закона за пътищата 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 вземе предвид условията 

съгласно Протокол от 26.07.2021 г. на Областно пътно управление, 

Монтана. Да се изработи транспортно-комуникационен план към ПУП-

ПП. 

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 поименно с 23 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-151/09.07.2021 

г. Доклад към отчета за 

изпълнение на бюджета 

към 30.06.2021 г. от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана. 

 

Решение 

№ 488 

 

На основание чл. 137 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 информацията за текущото изпълнение на бюджета и на 

средствата от ЕС  към  30.06.2021 г. 

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

3. 08-01-152/09.07.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно командировки 

към II-то тримесечие на 

2021 г. на Кмета на 

Община Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Решение 

№ 489 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява отчета за изразходваните средства за командировки 

в страната на Председателя на Общински съвет и Кмета на Община 

Монтана към II-то тримесечие на 2021 год. 



Монтана. 

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

4. 08-01-153/09.07.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно актуализация 

на бюджета на община 

Монтана за 2021г. по 

функции, дейности и 

параграфи. 
 

Решение 

№ 490 

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.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 

т.5 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира бюджета за 

2021г. в частта за местни дейности, съгласно /Приложение №1/.                                                                                                                      

/в лева/ 

1. Данъчни приходи:                                                                  

- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти 

- § 13-03 Данък върху превозните средства 

- § 13-04 Данък при придобиване на 

имущество по дарения и възмезден начин 

+ 150 000 

+ 150 000 

+100 000 

Всичко данъчни приходи: + 400 000 

2. Неданъчни приходи:                                                                  

- § 24-06  Приходи от наеми на земя 

- § 27-29  Други общински такси 

- § 28-09 Наказателни лихви за данъци 

+ 100 000 

+ 100 000 

+ 50 000 

Всичко неданъчни приходи: + 250 000 

Всичко собствени приходи:   + 650 000 

2.  Приема корекция на списъка за капиталови разходи 

финансирани със  

собствени средства през 2021 г., съгласно /Приложение № 2/;  

3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по 

бюджета на община Монтана и списъка за капиталови разходи за 2021г.  

по функции, дейности и  параграфи.      

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

5. 08-01-162/13.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

допълване на списъка за 

пътуващите от 

социалните услуги 

приет като част от 

решението за бюджет за 

2021 год. точка 15-3 

Решение 

№ 491 

На основание чл. 37, ал. 1 от ПМС № 408 за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021г.   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Допълва Списъка за пътуващите на територията на Община 

Монтана, Приложение 8-в към т. 15-3 от Решение № 328 от Протокол № 

17/04.02.2021г. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-130/11.06.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно изменение на 

Правилника за 

финансово подпомагане 

на процедури и 

дейности по асистирана 

Решение 

№ 492 

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

местната администрация 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

В Правилника за финансово подпомагане на процедури и 



репродукция на двойки 

с репродуктивни 

проблеми на 

територията на община 

Монтана. 
 

дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на община Монтана,  приет с решение 

№103/25.02.2016 г.  на Общински съвет гр. Монтана се прави следното 

изменение: 

Чл. 19 се изменя и става: 

Със средства, отпуснати по реда на този правилник, се 

финансират процедури, започнали  след първи януари в годината на 

кандидатстване. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-146/07.07.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

План за действие на 

Община Монтана в 

изпълнение на 

Областната стратегия за 

приобщаване на 

българските граждани 

от ромски произход и 

други граждани в 

уязвимо социално 

положение, живеещи в 

сходна на ромите 

ситуация за периода 

2021-2023 г. 

Решение 

№ 493 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 6., ал. 

1 и ал. 2  от Конституцията на Република България; чл. 1 и чл. 2. от 

Закона за защита от дискриминация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема План за действие на Община Монтана в 

изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 – 

2023 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да предприеме 

всички необходими действия за изпълнението на  Плана за действие. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-149/09.07.2021 

г. Докладна записка от 

инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

Отчет за дейността на 

Общински съвет – 

Монтана и неговите 

комисии за периода от 

01.01.2021г. до 

30.06.2021 г. 

Решение 

№ 494 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.01.2021 година до 30.06.2021 година.  

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-150/09.07.2021 

г. Докладна записка от 

инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

извънредно заседание 

на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана. 
 

Решение 

№ 495 

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

и местната администрация и чл.198в, ал. 6 от Закона за водите и във 

връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Упълномощава представителя на Община Монтана в Общото 

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

гласува:  

По точка 1 „ЗА” - Членовете на Общото събрание на Асоциация 

по ВиК Монтана приемат решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и 

Канализация препоръчителния размер на вноската от Държавата в 

бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2022 год. да бъде в размер 

на 15 000 лева, а размерът на общинските вноски се опраделя въз основа 

приетата препоръчителна вноска от държавата.   



По точка 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Членовете на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК Монтана съгласуват предложения от 

оператора проект на Бизнес план за развитие дейността на  

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК 

оператор за периода 2022-2026 год.  

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-141/30.06.2021 

г. докладна   записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

гр. Монтана през първо 

полугодие на 2021 г. 

Решение 

№ 496 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал.5 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2021 г. на 

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

Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-142/30.06.2021 

г. докладна   записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2021 г. 

Решение 

№ 497 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал.5 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2021 г. на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-143/30.06.2021 

г. докладна   записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2021 г. 

Решение 

№ 498 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал.5 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2021 г. на 

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

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-144/30.06.2021 

г. докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2021 г. 

Решение 

№ 499 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал.5 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2021 г. на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-147/07.07.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

Решение 

№ 500 

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

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



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 

48489.40.412 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Мало поле, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

обществено 

обслужване, автосервиз 

и тир паркинг“ и проект 

за Подробен 

устройствен план-

парцеларен план (ПУП-

ПП) за елемент на 

техническата 

инфраструктура – пътна 

връзка на ПИ с 

идентификатор 

48489.40.412 към 

републикански път (РП) 

II-81 „Обходен път 

Монтана“ през ПИ с 

идентификатор 

48489.40.162, с обхват 

част от ПИ с 

идентификатор 

48489.40.162 по КК на 

гр. Монтана, местност 

Мало поле. 

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 Александър *** Ангелов да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.412 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който 

за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „за обществено обслужване, автосервиз и тир 

паркинг”, с показатели за застрояване за многофункционална смесена 

зона Смф: Пл. застр. 40-80%; Кинт 1,2-3,0; Позел. 20-40%. и на проект за 

Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на 

техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 

48489.40.412 към републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“ 

през ПИ с идентификатор 48489.40.162, с обхват част от ПИ с 

идентификатор 48489.40.162 по КК на гр. Монтана, местност Мало поле. 

2. Одобрява приложените задания. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 48489.40.412 и 48489.40.162 по КК на гр. Монтана, 

местност Мало поле, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните 

с него нормативни актове, закон за пътищата, Наредба №16 от 9 юни 

2004 г. за сервитутите на енергийните обекти 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-148/07.07.2021 

г. 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 

48489.40.342 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Мало поле, с 

Решение 

№ 501 

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 Пламен *** Първанов и Иванка *** Ставрова 

да възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.342 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който 

за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „За обществено обслужване”, с показатели за 

застрояване за многофункционална смесена зона Смф: Пл. застр. 40-

80%; Кинт 1,2-3,0; Позел. 20-40%. 

2. Одобрява приложенoтo задания. 



който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

обществено 

обслужване“. 
 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.40.342 по КК на гр. Монтана, местност Мало поле, 

в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните 

обекти 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-155/09.07.2021 

г. 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 

670.597 землище на с. 

Долна Вереница по 

плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Парта за землищата на 

гр. Монтана и с. Долна 

Вереница, код по 

ЕКАТТЕ 22040, община 

Монтана, с който за 

имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

вилно строителство“. 
 

Решение 

№ 502 

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 Михаела *** Петкова да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот 670.597 по плана на новообразуваните имоти на местност 

Парта, землище на с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община 

Монтана, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и 

да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство”, с 

показатели за застрояване за вилна зона Ов: Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; 

Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот 670.597 по 

плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. 

Долна Вереница, община Монтана, в съответствие с изискванията на 

ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 
17. 08-01-156/09.07.2021 

 

Решение 



г. 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 

48489.40.25 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Мало поле, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

автоцентър“. 
 

№ 503 

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 Даниела *** Младенова да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.25 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който 

за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „За автоцентър”, с показатели за застрояване 

за многофункционална смесена зона Смф: Пл. застр. 40-80%; Кинт 1,2-

3,0; Позел. 20-40%. 

2. Одобрява приложенoтo задания. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.40.25 по КК на гр. Монтана, местност Мало поле, 

в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните 

обекти 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-157/12.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – 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 поземлен имот 

670.660 землище на с. 

Долна Вереница по 

плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Парта за землищата на 

гр. Монтана и с. Долна 

Вереница, код по 

ЕКАТТЕ 22040, община 

Монтана, с който за 

Решение 

№ 504 

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 Денислав *** Иванов и Цветомир *** Иванов 

да възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване на поземлен имот 670.660 по плана на новообразуваните 

имоти на местност Парта, землище на с. Долна Вереница, код по 

ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди 

ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение 

„За вилно строителство”, с показатели за застрояване за вилна зона Ов: 

Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот 670.660 по 

плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. 

Долна Вереница, община Монтана, в съответствие с изискванията на 

ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, Наредба №8 за обема и 



имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

вилно строителство“. 
 

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

19. 08-01-158/12.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – 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 поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.26.32 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

жилищно 

строителство“. 
 

Решение 

№ 505 

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. Румяна *** Джонова и Александър *** Александров да 

възложат изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.32 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който 

за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „За жилищно строителство”, с показатели за 

застрояване за жилищна зона с малка височина Жм: Пл. застр. 40%; 

Кинт 1,2; Позел. 40%. 

2. Одобрява приложенoтo задания. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.32 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, 

в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-154/09.07.2021 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване 

съгласие за сключване 

на договор за 

доброволно прилагане 

на уличната регулация 

Решение 

№ 506 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие в полза на ОБЩИНА МОНТАНА да се 

придадат 28.00 (двадесет и осем) кв.м от поземлен имот с проектен 



за УПИ І в кв. 204 и 

част от улично 

пространство на 

ул.„Иван Давидков" с 

ОТ 1246-1658-1656-123 

по действащия 

подробен устройствен 

план на Стара 

промишлена зона гр. 

Монтана. 
 

идентификатор 48489.5.730 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Монтана. 

Пазарната оценка е 1 170.00 (хиляда сто и седемдесет) лева, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители. 

2. Дава съгласие в полза на ЕТ “ДАРИМЕКС-ДОРА 

ХРИСТОВА” гр. Монтана  да се придадат общо 28.00 (двадесет и осем) 

кв.м, както следва: 

- 27.00 (двадесет и седем) кв.м. от поземлен имот с 

проектен идентификатор 48489.5.729 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Монтана.     

Пазарната оценка е 1 130.00 (хиляда сто и тридесет) лева, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители. 

- 1.00 (един) кв.м. от поземлен имот с проектен 

идентификатор 48489.5.733 (четири осем четири осем девет точка пет 

точка седемстотин тридесет и три) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Монтана. 

Пазарната оценка  е 40.00 (четиридесет) лева, изготвена от 

оценител, отговарящ  на изискванията на Закона за независимите 

оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да сключи договор 

за доброволно прилагане на уличната регулация с ЕТ “ДАРИМЕКС-

ДОРА ХРИСТОВА”, ЕИК 130008580, със седалище и адрес на 

управление гр.Монтана, ул.”Иван Давидков” № 2, представлявано от 

Дора *** Христова. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-159/12.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 507 

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 №700.66 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Бърдото - Конички дол” 

землищe с. Долна Вереница, общ.Монтана с площ от 1207.90 кв.м., 

трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно 

ползване: изоставени орни земи, категория на земята: IX, актуван с акт 

за частна общинска собственост  №6416/2021 г., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ  

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

690.00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-160/12.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 508 

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 

48489.40.618 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище Монтана, община Монтана, с 

площ от 1 030.00 кв. м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за животновъден комплекс, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6414/2021 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 

430.00 (четири хиляди четиристотин и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-161/12.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 509 

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 №700.40 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Бърдото - Конички дол” 

землищe с. Долна Вереница, общ.Монтана с площ от 2004.40 кв.м., 

трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно 

ползване: гори върху земеделски земи, категория на земята: IX, актуван 

с акт за частна общинска собственост  №6415/2021 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 

810.00 (две хиляди осемстотин и десет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-163/13.07.2021 

г. Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно п 

родажба  на 

самостоятелен обект – 

частна общинска 

собственост с адрес гр. 

Монтана, ул.„Иван 

Вазов” №26, ЖСК 

”Лика Рачин”, вх.Б. 
 

Решение 

№ 510 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 48489.11.528.2.46 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул.„Иван 

Вазов” №26, ЖСК ”Лика Рачин”, със застроена площ 25.50 (двадесет и 

пет и 0.50) кв.м., ведно с 0.32%  идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж, разположена в сграда с идентификатор 

48489.11.528.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

48489.11.528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, одобрен със заповед №РД-18-29/05.04.2006 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по кадастър, чрез публичен търг с 



явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 17 

860.00 (седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-164/22.07.2021 

г. 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/ 

- план за застрояване 

/ПЗ/ за поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 

48489.17.610 по 

кадастралната карта 

/КК/ на гр. Монтана, 

като се предвиди ново 

застрояване. 

Решение 

№ 511 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

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

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

   1. Дава съгласие за изработване на проект за подробен 

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

48489.17.610 по кадастралната карта и кадастралните регистри. 

   2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен 

план /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.17.610 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана,  като се 

предвиди  ново застрояване. 

   3. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.17.610 по КККР на гр. Монтана, в съответствие 

изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, 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 изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.17.610 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. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    
Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   

 

 


