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

Протокол 

№ 3 
Днес 19.12.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

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

заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

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

г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана  

г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана  

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

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

г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана 

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

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

г-жа Юлия Илиева – Главен счетоводител на Община Монтана 

г-жа Мариела Живкова – Управител на „РДО-Монтана” ЕООД 

 

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

съвет Монтана, г-н Христо Кастрев – Заместник председател на ОбС Монтана и г-жа Иванка Делева – 

Заместник председател на Общински съвет Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-332/09.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предложение за съфинансиране на обект: Въвеждане на енергоспестяващи мерки за 

детска ясла №2, гр. Монтана” по проект „Красива България” през 2020 г. 

2. 08-01-259/07.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в 

Община Монтана по проектно предложение „Осигуряване на съвременни социални жилища за 

настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост”, гр. Монтана".  

3. 08-01-298/06.12.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно избиране 

членове на комисии, предвидени в правилници и наредби на Общински съвет Монтана. 

4. 08-01-299/06.12.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно определяне 

представител на Общински съвет Монтана в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ). 

5. 08-01-334/11.12.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно членуване в 

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.  

6. 08-01-295/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана, 

относно прехвърляне на общинско имущество от баланса на ДГ №4 „Калинка” – гр. Монтана в 

баланса на Кметство Винище. 

7. 08-01-296/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно вземане на решение за закупуване от община Монтана на сметосъбиращ автомобил 

при условията на финансов лизинг с част от натрупаните средства от отчисленията  по  чл. 64 от 

Закона за  управление на отпадъците. 

8. 08-01-297/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана, 

относно прехвърляне на общинско имущество от баланса на ДГ №3„Буратино” – гр. Монтана в 

баланса на Кметство Горно Церовене. 

9. 08-01-331/09.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно вътрешно разместване по бюджета на община Монтана за 2019г. по функции, 

дейности и параграфи. 

10. 08-01-285/18.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на план - сметка включваща необходимите разходи за дейностите по 

третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне годишен 

размер на такса за битови отпадъци за 2020 год. 
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11. 08-01-290/02.12.2019 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 48489.200.311 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна 

предназначението на земеделска земя  в „за вилно строителство”. 

12. 08-01-291/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.26.580 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за 

промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди 

ниско застрояване. 

13. 08-01-292/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.220.394 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за 

промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско 

застрояване. 

14. 08-01-293/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 48489.26.861 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за 

промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди 

ниско застрояване. 

15. 08-01-294/02.12.2019 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  поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 48489.26.615 и 48489.26.616 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност 

Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се 

предвиди ниско застрояване. 

16. 08-01-301/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на 

отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториалното и селищно 

устройство, върху земя – общинска собственост. 

17. 08-01-302/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

18. 08-01-303/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно прехвърляне на общински жилища в общинския жилищен фонд от ведомствени 

жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. 

19. 08-01-304/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Георги Георгиев, чрез 

продажба дела на община Монтана. 

20. 08-01-305/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

21. 08-01-306/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-307/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

23. 08-01-308/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

24. 08-01-309/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

25. 08-01-310/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

26. 08-01-311/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

27. 08-01-312/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

28. 08-01-313/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 
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29. 08-01-314/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

30. 08-01-315/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

31. 08-01-316/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

32. 08-01-317/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

33. 08-01-318/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

34. 08-01-319/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

35. 08-01-320/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

36. 08-01-321/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

37. 08-01-322/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

38. 08-01-323/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

39. 08-01-324/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

40. 08-01-325/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

41. 08-01-326/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване за обект: „Сграда с магазини и кафе – аперитив в 

имот с идентификатор 48489.13.474 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ XI, кв. 360, ж.к. 

„Младост – 1“, бул. „Трети март“ 137, гр. Монтана“, през поземлени имоти – общинска собственост. 

42. 08-01-327/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 

48489.1.1169 и 48489.1.976 по КККР на гр. Монтана. 

43. 08-01-328/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в Нова промишлена зона (НПЗ), 

гр. Монтана 

44. 08-01-333/11.12.2019 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 (ПУП-ПР) за образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ в кв. 7 

от улица с ОТ 1659 – ОТ 1660 - част от уличното пространство на ул. „Индустриална”  по действащия 

подробен устройствен план на Стара промишлена зона (СПЗ) гр. Монтана. 

45. Питания 

 
1. 08-01-332/09.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение за 

съфинансиране на 

обект: „Въвеждане на 

енергоспестяващи 

мерки за детска ясла 

№2, гр. Монтана” по 

проект “Красива 

България” през 2020 г.    

 

Решение 

№ 33 

На основание чл. 21 т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема за финансиране обект „Въвеждане на 

енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана” в размер на 

277 304 лева с ДДС, представляващи 69,80% съфинансиране от общия 

бюджет на проекта. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да внесе 

предложението в Регионално звено за изпълнение на проекта (РЗИПКБ) 

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

2.08-01-259/07.11.2019 

год. Докладна записка 
 

Решение 
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от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Наредба за реда и 

условията за 

настаняване и ползване 

на социални жилища в 

Община Монтана по 

проектно предложение 

„Осигуряване на 

съвременни социални 

жилища за настаняване 

на уязвими групи от 

населението на 

територията на ж.к. 

„Младост”, гр. 

Монтана".  

№ 34 

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

местната администрация  

 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за реда и условията за настаняване и ползване 

на социални жилища в Община Монтана.                                                 

2. Възлага на кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 
 

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

3. 08-01-298/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов, 

относно избиране 

членове на комисии, 

предвидени в 

правилници и наредби 

на Общински съвет 

Монтана. 

 

Решение 

№ 35 

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

и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Избира Комисия по Правилника за финансово подпомагане на 

процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана в състав: 

Александър *** Герасимов – Председател 

д-р Пламен *** Пелов – Заместник председател  

Галя *** Петкова – Любенова 

Мая *** Райкова 

д-р Бойко *** Димитров 

Станимир *** Стоев 

Камелия *** Трифонова  

2. Избира Комисия по Наредбата за реда и условията за отпускане 

на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана в състав: 

Александър *** Герасимов – Председател 

д-р Пламен *** Пелов – Заместник председател  

д-р Бойко *** Димитров 

Стефка *** Александрова 

Десислава *** Каменова 

Мая *** Райкова 

Димитрина *** Миленкова  

3. Избира Комисия по Наредбата за отпускане на стипендии на 

студенти и специализанти от Община Монтана в състав: 

Александър *** Герасимов – Председател 

Параскева *** Илиева – Заместник председател 

Камелия *** Ангелова 

Теодора *** Любенова 

Лозка *** Никова 

4. Избира Обществен съвет по Правилника за организацията, 

дейността и управлението на фонд за предоставяне на еднократна и 

безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години 

включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на 

община Монтана в състав: 
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Деян Димитров – Председател  

Милен *** Николов  

Тодор *** Тодоров 

Мирослав *** Марков 

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

4. 08-01-299/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов, 

относно определяне 

представител на 

Общински съвет Монта-

на в Общото събрание 

на Националното 

сдружение на общините 

в Република България 

(НСОРБ). 

Решение 

№ 36 

На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и 

чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Определя за делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България инж. Иво Цветанов 

Иванов – Председател на Общински съвет Монтана.  

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

5. 08-01-334/11.12.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов, 

относно членуване в 

Националната 

асоциация на 

председателите на 

общински съвети в 

Република България 

/НАПОС-РБ/.  

 

Решение 

№ 37 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие председателят на Общински съвет Монтана да 

членува в Националната асоциация на председателите на общински 

съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка 

на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за Общинския 

съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски 

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

6. 08-01-295/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков- Кмет 

на Община Монтана, 

относно прехвърляне на 

общинско имущество от 

баланса на ДГ №4 

„Калинка” – гр. 

Монтана в баланса на 

Кметство Винище. 

 

Решение 

№ 38 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Да се извади от баланса на Детска градина № 4 „Калинка” – гр. 

Монтана имотът, актуван с Акт № 973 за публична общинска 

собственост – детска градина в с. Винище, представляващ урегулиран 

поземлен имот с площ 960 кв. м., ведно с построените в него сгради със 

застроени площи 150 кв.м. /сграда на детската градина/  и 38 кв.м. 

/кухня/  и балансова стойност на: прилежащата към сградата земя – 

1 926,10 лв.; на сградите – 7 800,00 лв. и кухня - 1 580, 00 лв. и се включи 

в баланса на кметство с. Винище, община Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

7. 08-01-296/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

вземане на решение за 

закупуване от община 

Монтана на 

сметосъбиращ 

автомобил при 

Решение 

№ 39 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, чл. 5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки 

и чл.14 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Част от натрупаните средства от отчисления  по  чл. 64 от Закона за  

управление на отпадъците, преведени  по  банковата  сметка  за чужди средства 

в РИОСВ – Монтана, да се използват за закупуване на сметосъбиращ 
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условията на финансов 

лизинг с част от 

натрупаните средства от 

отчисленията  по  чл. 64 

от Закона за  

управление на 

отпадъците. 

 

автомобил при условията на финансов лизинг от община Монтана. 

2. Одобрява закупуване на сметосъбиращ автомобил при условията на 

финансов лизинг със следните параметри: 

2.1. Максимален размер на дълга – 750 000 /Седемсотин и петдесет 

хиляди / лв.;  

2.2. Валута на дълга- лева; 

2.3. Вид на дълга- дългосрочен дълг, поет с договор за финансов лизинг; 

2.4. Условия за погасяване-краен срок на погасяване до 72 месеца от 

датата на сключване на договора; 

2.5. Източници на погасяване на главницата- средства от отчисления по 

чл.64 от Закон за управление на отпадъците, а при недостиг – собствени 

бюджетни средства 

2.6. Максимален лихвен процент – 2,5%; 

3. Отменя Решение №1208/12.09.2019 г. на Общински съвет –Монтана; 

 4. Упълномощава  Кмета на Община Монтана да проведе процедура за 

избор на изпълнител по реда на ЗОП и да сключи договор за закупуване на 

сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг на стойност до 

750 000 /Седемстотин и петдесет хиляди / лв.; 
 Забележка: Решението се прие поименно с  20 гласа “за”2“против” и 3“въздържал се” 

8. 08-01-297/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков- Кмет 

на Община Монтана, 

относно прехвърляне на 

общинско имущество от 

баланса на ДГ 

№3„Буратино” – гр. 

Монтана в баланса на 

Кметство Горно 

Церовене. 

 

Решение 

№ 40 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Да се извади от баланса на Детска градина № 3 „Буратино” – 

гр. Монтана имотът, актуван с Акт № 693 за публична общинска 

собственост – детска градина в с. Горно Церовене, представляващ 

застроен урегулиран поземлен имот с площ 415 кв. м., ведно с 

построената в него сграда със застроена площ 90 кв.м. и балансова 

стойност на: прилежащата към сградата земя – 757 лв.; на сградата – 

11 563,96 лв., парна инсталация – 1 863,84 лв., котел твърдо гориво – 0,00 

лв. и се включи в баланса на кметство с. Горно Церовене, община 

Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

9. 08-01-331/09.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

вътрешно разместване 

по бюджета на община 

Монтана за 2019г. по 

функции, дейности и 

параграфи. 

Решение 

№ 41 

На основание чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси,  

чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания  по бюджета за 2019г. за покриване на преразходите в 

частта за местни дейности. /Приложение № 1/ 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания по бюджета за 2019г.  в частта за делегираните от 

държавата дейности. /Приложение № 1/ 

3. Упълномощава Кмета на общината да направи промени по 

бюджета за 2019г. за покриване на преразходите по обективни 

причини в частта за местни и държавни дейности по функции, 

дейности и  параграфи. 
 

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

10. 08-01-285/18.11.2019 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 42 
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от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на план - 

сметка включваща 

необходимите разходи 

за дейностите по 

третиране на битови 

отпадъци и почистване 

на площи за обществено 

ползване и определяне 

годишен размер на 

такса за битови 

отпадъци за 2020 год. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 от 

ЗМДТ, чл.15, чл.19 и чл. 19а от Наредба за определяне и 

администриране на местните данъци и такси и цени на услуги 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

І. Одобрява план-сметката, общата стойност на която възлиза на 5 

466 988 лева и включва необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- 

контейнери, кофи и други. 

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за 

обезвреждането им. 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на 

битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60,ал.2 и чл. 64,ал.1 

от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

ІІ. Определя годишен размер на таксата за услугите по 

събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения 

на битовите отпадъци както и за поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване с повторяемост на извозване, 

съгласно Заповед № 2394 от 24.10.2019 г. на Кмета на Община Монтана 

в следните населени места – гр. Монтана, с. Безденица, с. Белотинци, с. 

Благово, с.Винище, с. Вирове, с.Войници, с.Габровница, с.Горна 

Вереница, с.Горно Церовене, с.Долно Белотинци, с. Долна Вереница, 

с.Д-р Йосифово, с.Долна Рикса, с.Клисурица, с. Крапчене, с.Липен, 

с.Николово, с. Славотин, с.Смоляновци, с.Студено буче, с.Стубел, 

с.Сумер и с. Трифоново както следва: 

1. Физически лица 

1.1. За недвижими имоти  на физически лица – като жилища, 

гаражи, летни кухни и други спомагателни, обслужващи и 

второстепенни постройки към сградите на основното застрояване, 

влизащи в районите за организирано сметосъбиране определени със 

Заповед № 2394  от 24.10.2019 г. на Кмета на Община Монтана съгласно 

чл.63,ал.2 от ЗМДТ във връзка с чл.15 и не подалите декларации по 

чл.19, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните 

данъци и такси и цени на услугите: 

- 3,86 промила върху данъчната оценка като: 

- 0,59 промила за сметосъбиране и сметоизвозване 

- 1,97 промила за поддържане на ДТБО 

- 1,3 промила за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване; 

1.2. За недвижими имоти на физически лица извън районите 

определени със Заповед № 2394 от 24.10.2019 год. на Кмета на Община 

Монтана: 

- 2,5 промила за почистване на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 

1.3. За подалите декларации по чл.19, ал.5 от Наредба на 

Общински съвет за недвижими имоти съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ. 

- 2,5 промила за почистване на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 
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1.4. За не жилищни и производствено – стопански имоти на 

физически лица – като търговски, производствени, селскостопански и 

други подобни обекти, в районите определени със Заповед № 2217  от 

23.10.2017 г. на Кмета на Община Монтана и не подалите при условията 

на чл.19а,ал.1 от Наредба на Общински съвет Монтана декларации в 

Общинска администрация гр. Монтана за вида и броя на съдовете за 

битови отпадъци, в срок до 30.11. – предходната година. 

-  7,5 промила върху облагаемата стойност: 

- 1,6 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 

- 2,2 промила за поддържане на ДТБО; 

- 3,7 промила за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. 

1.5 За не жилищни имоти на физически лица извън районите 

определени със Заповед № 2217 от 23.10.2017 год. на Кмета на Община 

Монтана 

- 3,7 промила за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. 

1.6 За незастроени имоти на физически лица в регулационните 

граници на населените места. 

- 3,7 промила за поддържане чистота на териториите за 

обществено ползване   

1.7 За физически лица с не жилищни и производствено – 

стопански имоти- като търговски, производствени, селскостопански и 

други подобни обекти,в районите определени със Заповед № 2217  от 

23.10.2017 г. на Кмета на Община Монтана и подалите при условията на 

чл.19а, ал.1 от Наредба на Общински съвет Монтана декларации в 

Общинска администрация гр. Монтана за вида и броя на съдовете за 

битови отпадъци, в срок до 30.11.- предходната година. 

- 5,8 промила върху облагаемата стойност: 

-  2,2 промила за поддържане на ДТБО; 

- 3,6промила за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване 

- Размерът на таксата в зависимост от количеството битов отпадък 

е 50 лева на куб. м. 

2. Юридически лица и еднолични търговци 

2.1. За недвижими имоти на предприятия – търговци и други 

юридически лица в районите определени със Заповед № 2217  от 

23.10.2017 г. На Кмета на Община Монтана и не подалите при условията 

на чл.19а, ал.1 от Наредба на Общински съвет Монтана декларации в 

Общинска администрация гр.Монтана за вида и броя на съдовете за 

битови отпадъци, в срок до 30.11.- предходната година.  

- 7,5 промила върху 

По – голямата от отчетната им стойност или  данъчна оценка в т. 

ч.: 

- 1,6 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;. 

- 2,2 промила за поддържане на ДТБО; 

- 3,7 промила за поддържане чистотата на териториите от 

населените места, предназначени за обществено ползване.  

2.2. За подалите декларации по чл.19а, ал.1 

- 5,2 промила върху основата по т. 2.1 

- 1,6 промила за поддържане на ДТБО. 

- 3,6 промила за поддържане чистотата на териториите от 

населените места, предназначени за обществено ползване;  

- Размерът на таксата в зависимост от количеството на битов 
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отпадък е 50 лв. на куб. м. 

2.3. За  подалите декларации на основание чл.19,ал.5 от Наредба 

на Общински съвет за недвижими имоти на предприятия – търговци и 

други юридически лица в районите определени със Заповед № 2394  от 

24.10.2019  г. на Кмета на Община Монтана.  

-  3,7 промила за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване върху основа по т. 2.1 . 

  2.4. За имоти извън районите определени със Заповед № 2394  от 

24.10.2019 г. на Кмета на Община Монтана и не застроените. 

- 3,7 промила за поддържане чистотата на териториите от 

населените места, предназначени за обществено ползване върху основа 

по т. 2.1. 

ІII. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

Решенията. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  20 гласа “за”9“против” и 3“въздържал се” 

11. 08-01-290/02.12.2019 

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 

48489.200.311 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Парта, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

вилно строителство”. 

 

Решение 

№ 43 

На основание 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 Соня *** Младенова и Димитър *** Младенов 

да възложат изготвяне на проект за подробен устройствен план  за 

промяна предназначението и за застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 48489.200.311 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Парта от земеделска земя  в „за вилно строителство” и се 

предвиди  ниско свободно застрояване при спазване на показателите за 

застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствено 

зони. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.200.311 по КК на гр. Монтана, местност Парта, 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” 

12. 08-01-291/02.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

Решение 

№ 44 

На основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на 

територията  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 
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изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план – план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за  поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.26.580 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

жилищно строителство” 

и да се предвиди ниско 

застрояване. 

 

1. Разрешава на Пепина *** Григорова да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 48489.26.580 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който да се промени 

предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да 

се предвиди ниско свободно свободно застрояване при спазване на 

показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 

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

територии и устройствени зони.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.580 по кадастралната карта 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 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” 

13. 08-01-292/02.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план – план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за  поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.220.394 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

вилно строителство” и 

да се предвиди ниско 

застрояване. 

 

Решение 

№ 45 

На основание 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 Йордана *** Илиева да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 48489.220.394 по кадастралната карта на гр. 

Монтана, местност Парта, с който да се промени предназначението на 

земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско 

свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване 

съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.220.394 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Парта, 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. 



 11 

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” 

14. 08-01-293/02.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план – план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.26.861 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

жилищно строителство” 

и да се предвиди ниско 

застрояване. 

Решение 

№ 46 

На основание 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 Цветомир *** Димитров да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.26.861 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който да се 

промени предназначението на земеделска земя в „За жилищно 

строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване при 

спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 

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

видове територии и устройствени зони.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.861 по кадастралната карта 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 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” 

15. 08-01-294/02.12.2019 

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-

Решение 

№ 47 

На основание 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 Иво *** Трендафилов да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлени имоти с идентификатори 48489.26.615 и 48489.26.616 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който да се 
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ПЗ) за поземлени имоти 

(ПИ) с идентификатори 

48489.26.615 и 

48489.26.616 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

жилищно строителство” 

и да се предвиди ниско 

застрояване. 

 

образуват два нови поземлени имота с проектни идентификатори 

48489.26.873 и 48489.26.874 по КК на гр. Монтана, да се промени 

предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да 

се предвиди ниско свободно и свързано застрояване при спазване на 

показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 

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

територии и устройствени зони.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 48489.26.615 и 48489.26.616 по кадастралната карта 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 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” 

16. 08-01-301/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

запазване на строежи с 

временен устройствен 

статут, изградени по 

реда на отменената ал. 4 

на чл. 120 от 

Правилника за 

прилагане на Закона за 

териториалното и 

селищно устройство, 

върху земя – общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 48 

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

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

местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

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

Закона за устройство на територията 11 броя строежи с временен 

устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от 

Правилника за прилагане на закона за териториалното и селищно 

устройство, върху земя–общинска собственост и упълномощава кмета на 

община Монтана да сключи договори със собствениците на тези обекти 

със срок на действие до 31.12.2020 година по приложен списък, одобрен 

от кмета на община Монтана – Приложение №1. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

17. 08-01-302/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 49 

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за управление 

и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на 

община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес гр. 

Монтана, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 
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48489.11.376.1.16, в сграда разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.11.376 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 21.40 кв. м, с прилежащо 

мазе №17 с площ 7.40 кв. м, ведно с 1.22 % ид. ч. от общите части на 

сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на настанения в него 

наемател Любомир *** Бояджиев, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 13 000.00 (тринадесет 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-303/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прехвърляне на 

общински жилища в 

общинския жилищен 

фонд от ведомствени 

жилища в жилища за 

настаняване под наем на 

граждани с установени 

жилищни нужди. 

 

Решение 

№ 50 

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

и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 3, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Прехвърля три броя общински жилища в общинския 

жилищен фонд, находящи се в: 

 гр. Монтана, ж. к. „Плиска“, бл. 12, ет. 10, ап. 48, 

 гр. Монтана, ж. к. „Младост“, бл. 5, вх. Г, ет. 6, ап. 22, 

 гр. Монтана, ж. к. „Младост“, бл. 10, вх. Ж, ет. 8, ап. 63, от 

ведомствени жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

19. 08-01-304/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прекратяване на 

съсобственост между 

община Монтана и 

Георги Георгиев, чрез 

продажба дела на 

община Монтана. 

 

Решение 

№ 51 

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

и местната администрация; чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между 

община Монтана и Георги *** Георгиев с адрес гр. Монтана, ул. „Иван 

Вазов“ №32, вх. А, ет. 2, ап. 4, чрез изкупуване от страна на Георги *** 

Георгиев частта на общината, а именно проектен имот с временен 

идентификатор 48489.40.708 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана с площ 491.00 (четиристотин деветдесет и един) 

кв. м, местност „Мало поле“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, 

категория на земята при неполивни условия: 3, предмет на 

прехвърлителна сделка към поземлен имот с идентификатор 

48489.40.232, собственост на Георги *** Георгиев, съгласно нотариален 

акт №81, том XXI, рег. №44277, дело №3872 от 2008 год. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ                           

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност                                         
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1 375.00  (хиляда триста седемдесет и пет) лева.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

20. 08-01-305/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 52 

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 

48489.170.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 292.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: друг вид 

нива, актуван с акт за частна общинска собственост  №5928/2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

580.00 (петстотин и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

21. 08-01-306/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 53 

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 

48489.170.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 870.00 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, 

категория на земята при неполивни условия: 4, начин на трайно 

ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5874/2019 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 

175.00 (две хиляди сто седемдесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

22. 08-01-307/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

Решение 

№ 54 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
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частна общинска 

собственост. 

 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.170.316 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с площ от 1 208.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 

4, начин на трайно ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5927/2019 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 660.00 (две 

хиляди шестстотин и шестдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

23. 08-01-308/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 55 

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 

48489.170.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 485.00 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, 

категория на земята: 4, начин на трайно ползване: друг вид нива, актуван 

с акт за частна общинска собственост  №5926/2019 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

970.00 (деветстотин и седемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

24. 08-01-309/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 56 

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 

48489.40.643 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище гр. Монтана, община 

Монтана, с площ от 584.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: за 

животновъдна ферма, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5938/2019 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 

930.00 (хиляда деветстотин и тридесет) лева. 
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3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

25. 08-01-310/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 57 

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 

48489.40.608 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище гр. Монтана, община 

Монтана, с площ от 545.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: за 

животновъдна ферма, актуван с акт за частна общинска собственост  

№4020/2015 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

530.00 (хиляда петстотин и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  30 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-311/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 58 

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 

48489.40.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище гр. Монтана, община 

Монтана, с площ от 272.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: нива, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5937/2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

950.00 (деветстотин и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

27. 08-01-312/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 59 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 
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 Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Мало поле“, землище гр. Монтана, община Монтана, 

с площ от 1 387.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 3, начин на трайно ползване: нива, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №1634/2011 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 5 

270.00 (пет хиляди двеста и седемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

28. 08-01-313/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 60 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №670.652 по 

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

Долна Вереница, община Монтана, ЕКАТТЕ 22040, с площ от 3 621.50 

кв. м, вид територия по предназначение: земеделска, начин на трайно 

ползване: зеленчукови култури, категория на земята: 4, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №5922/2019 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 6 

880.00 (шест хиляди осемстотин и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

29. 08-01-314/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 61 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №670.627 по 

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

Долна Вереница, община Монтана, ЕКАТТЕ 22040, с площ от 711.00 кв. 

м, вид територия по предназначение: земеделска, начин на трайно 

ползване: овощно насаждение, категория на земята: 4, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №5921/2019 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 
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на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

635.00 (хиляда шестстотин тридесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горните решения. 
 

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

30. 08-01-315/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 62 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот  №670.265 по 

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

Долна Вереница, община Монтана, ЕКАТТЕ 22040, с площ от 2 172.50 

кв. м, вид територия по предназначение: земеделска, начин на трайно 

ползване: зеленчукови култури, категория на земята: 4, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №5920/2019 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 

345.00 (четири хиляди триста четиридесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

31. 08-01-316/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 63 

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 

48489.220.475 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 3 000.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: нива, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5933/2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 6 

600.00 (шест хиляди и шестстотин) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

32. 08-01-317/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 64 

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 
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Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

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 

48489.220.430 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 467.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: лозе, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5932/2019 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 

030.00 (хиляда и тридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

33. 08-01-318/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 65 

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 

48489.220.343 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 2 345.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята при неполивни условия: 4, начин на 

трайно ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5879/2019 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 

925.00 (четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

34. 08-01-319/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 66 

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 

48489.220.217 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от  21.00 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, 

категория на земята при неполивни условия: 4, начин на трайно 
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ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5877/2019 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 40.00 

(четиридесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

35. 08-01-320/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 67 

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 

48489.220.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 493.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: друг вид 

нива, актуван с акт за частна общинска собственост  №5931/2019 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 

085.00 (хиляда осемдесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

36. 08-01-321/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 68 

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 

48489.220.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 1 692.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята при неполивни условия: 4, начин на 

трайно ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5930/2019 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

720.00 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

37. 08-01-322/06.12.2019 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 69 
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от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

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 

48489.210.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 1 052.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята при неполивни условия: 4, начин на 

трайно ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5876/2019 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 

500.00 (две хиляди и петстотин) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

38. 08-01-323/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 70 

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 

48489.190.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 3 100.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: друг вид 

нива, актуван с акт за частна общинска собственост  №5929/2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 7 

750.00 (седем хиляди седемстотин и петдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

39. 08-01-324/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 71 

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 

48489.180.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 
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площ от 619.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята при неполивни условия: 3, начин на 

трайно ползване: друг вид нива, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5875/2019 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 

425.00 (хиляда четиристотин двадесет и пет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

40. 08-01-325/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

№ 72 

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 

48489.170.613 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност „Парта“, землище гр. Монтана, община Монтана, с 

площ от 1 342.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: лозе, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №4012/2015 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

680.00 (две хиляди шестстотин и осемдесет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

41.08-01-326/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване за обект: 

„Сграда с магазини и 

кафе – аперитив в имот 

с идентификатор 

48489.13.474 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, УПИ XI, 

кв. 360, ж.к. „Младост – 

1“, бул. „Трети март“ 

137, гр. Монтана“, през 

поземлени имоти – 

общинска собственост. 

 

Решение 

№ 73 

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. 30, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 3 

от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване за обект: „Сграда с 

магазини и кафе – аперитив в имот с идентификатор 48489.13.474 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ XI, кв. 360, ж.к. „Младост – 1“, 

бул. „Трети март“ 137, гр. Монтана“, през поземлен имот – общинска 

собственост, както следва: 

Водопроводно отклонение: 

идентификатор 
Трайно 

предназначение 
Дълж. (м) 

Сервитут 

(кв.м) 

48489.12.1 
„За първостепенна 

улица” 
6.50 4.60 

Канализационно отклонение: 

идентификатор 
Трайно 

предназначение 
Дълж. (м) 

Сервитут 

(кв.м) 

48489.12.1 „За първостепенна 10.50 11.50 
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улица” 

 

в полза на „П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ 5“ ЕООД, ЕИК 131381340, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ 

№24, вх. секция А, ет. 2, ап. 8, представлявано от управителя Станислав 

*** Караданов. 

2. Определя пазарна цена за правото на прокарване в размер на 

840.00 (осемстотин и четиридесет) лева, определена с протокол 

№12/30.10.2019 г. на комисията по чл. 210 от Закона за устройство на 

територията, назначена със заповед №491/21.03.2019 г. на кмета на 

община Монтана. 

3. 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” 

42. 08-01-327/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на 

кадастралните граници 

между поземлени имоти 

с идентификатори 

48489.1.1169 и 

48489.1.976 по КККР на 

гр. Монтана. 

Решение 

№ 74 

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

и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за промяна на кадастралните границите 

между поземлени имоти с идентификатори 48489.1.1169 и 48489.1.976 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, така че 

поземлен имот с идентификатор 48489.1.1169 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, да се премести в югоизточната 

част на поземлен имот с идентификатор 48489.1.976 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, съответно поземлен 

имот с идентификатор 48489.1.976 да се премести на северозапад, без 

имотите да променят своята площ с което се образуват два нови 

проектни имоти: 

 Проектен имот с идентификатор 48489.1.976 с проектна 

площ 1 814.00 кв. м., и начин на трайно ползване: „Пасище”, собственост 

на Симона *** Булгакова и 

 Проектен имот с идентификатор 48489.1.1169 с проектна 

площ 4 935.00 кв. м. с начин на трайно ползване: „За селскостопански, 

горски, ведомствен път”, собственост на община Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

43. 08-01-328/06.12.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в Нова 

промишлена зона 

(НПЗ), гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 75 

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 

51665.202.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. 

Николово – НПЗ гр. Монтана, с площ 4 154.00 (четири хиляди сто 

петдесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс, който по действащия подробен устройствен план на НПЗ гр. 
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Монтана представлява УПИ X, кв. 11 с конкретно предназначение „за 

обществено обслужване“, актуван с АОС №5824/27.03.2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 25 800.00 (двадесет и пет 

хиляди и осемстотин) 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  32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

44. 08-01-333/11.12.2019 

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 

(ПУП-ПР) за образуване 

на нов урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ 

ІХ в кв. 7 от улица с ОТ 

1659 – ОТ 1660 - част от 

уличното пространство 

на ул. „Индустриална”  

по действащия 

подробен устройствен 

план на Стара 

промишлена зона (СПЗ) 

гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 76 

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

и местната администрация; чл. 134, ал. 2 , т. 6 от Закона за 

устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на част от 

уличното пространство на ул. „Индустриална” - улица с ОТ 1659 – ОТ 

1660  по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена 

зона (СПЗ) гр. Монтана, съгласно скица - предложение, с която се 

предвижда образуване на нов УПИ ІХ в кв. 7 с проектна площ 3188.00 

(три хиляди сто осемдесет и осем) кв. м и конкретно предназначение „за 

паркинг”. 

2. Обявява за частна общинска собственост 3188.00 (три хиляди 

сто осемдесет и осем) кв.м, които са част от уличното пространство на 

ул. „Индустриална” - улица с ОТ 1659 – ОТ 1660  и се включват в 

новообразувания УПИ ІХ в кв. 7 с конкретно предназначение „за 

паркинг”.  

3. 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” 

 

Заседанието бе закрито в 16.00 часа. 

 

Протоколчик:    

 /Мария Петрова/   

    

    

    

Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   

 


