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

Протокол
№ 44
Днес 30.05.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на
Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 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 Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – 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 Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет
Монтана, г-н Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана и г-жа Камелия Трифонова –
Зам.председател на ОбС Монтана при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. 08-01-118/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно безвъзмездно право на ползване върху движими вещи.
2. 08-01-136/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно командировки за I-во тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на
Общински съвет-Монтана.
3. 08-01-112/15.04.2019 год. Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ
Монтана, относно изменение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по
асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана, приет
с Решение № 103/2502.2016 год.
4. 08-01-137/15.05.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински
съвет – Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.
Монтана.
5. 08-01-138/15.05.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински
съвет – Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на „Топлофикация”
АД, гр. Монтана.
6. 08-01-117/15.05.2019 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
48489.27.815 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село за промяна на
предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
7. 08-01-142/20.05.2019 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
48489.25.413 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника за промяна на
предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
8. 08-01-144/20.05.2019 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
частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) и Подробен устройствен планплан за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната
карта (КК) на с. Безденица, общ. Монтана местност Краварника за промяна на предназначението на
земеделска земя в „за промишлена и складова дейност” и да се предвиди ниско застрояване.
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9. 08-01-119/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно прехвърляне на общинско жилище в общинския жилищен фонд.
10. 08-01-120/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно предоставяне за безвъзмездно управление за срок от пет години недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ сграда на Здравно-консултативен център, находяща се на ул.
„Одрин” № 30-Г, кв. Кошарник, гр. Монтана, на КЗСУ „Св. Мина”, гр. Монтана.
11. 08-01-121/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на общинско жилище на наематели.
12. 08-01-122/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на общинско жилище на наемател.
13. 08-01-123/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище, мера за неземеделски нужди,
в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана.
14. 08-01-124/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно протест срещу решение №1032 от Протокол №41/28.02.2019 г.
15. 08-01-125/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно предварително съгласие за промяна на предназначението на части от поземлени имоти за
неземеделски нужди, в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана и за учредяване на
ограничени вещни права и сервитути.
16. 08-01-126/15.05.2019 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 и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 7, по регулационния
план на Нова промишлена зона (НПЗ)-гр. Монтана.
17. 08-01-127/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
18. 08-01-128/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Болярска” №22.
19. 08-01-129/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Болярска” №24.
20. 08-01-130/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имот публична
общинска собственост.
21. 08-01-131/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Проф. Д-р Цветан Вълов”
№12.
22. 08-01-132/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-133/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-134/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-135/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-139/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване на кабелна мрежа за пренос на данни през имоти публична
общинска собственост.
27. 08-01-140/15.05.2019 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 и застрояване (ПУП-ПРЗ) за улично пространство между ОТ 87-88-84-83-67-68-89 и УПИ ІІІ в
кв. 17 по действащия подробен устройствен план на с. Сумер, община Монтана.
28. 08-01-141/16.05.2019 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 УПИ VІІ, кв. 281 и част от улично пространство на ул. „Иван Давидков" с ОТ 1218
- ОТ 1219, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
29. 08-01-143/20.05.2019 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
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регулация (ПУП-ПР) за част от улично пространство между ОТ 20-21-22-23-24 и УПИ І265 в кв. 48 по
действащия подробен устройствен план на с. Крапчене, община Монтана.
30. 08-01-145/28.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Монтана АТ” ЕООД в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ V, кв. 166 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба
на общинската част.
31. 08-01-114/22.04.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно предложение за награждаване с Почетния знак на община Монтана.
32. Питания
1.08-01-118/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
безвъзмездно право на
ползване върху
движими вещи.

Решение
№ 1091
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал.
2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Да се предостави на „Регионално депо за отпадъци-Монтана”
ЕООД гр. Монтана, ЕИК 821103520, безсрочно безвъзмездно право на
ползване от инвентара на Община Монтана върху товарен автомобил
Ситроен Джъмпер, идентификационен номер на превозното средство
VF7YC2MFB12K09338, номер на двигател 10DY2Z4010286, рег. №
М6109ВР.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие с поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

2. 08-01-136/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
командировки за I-во
тримесечие на 2019 г.
на Кмета на Община
Монтана и
Председателя на
Общински съветМонтана.

Решение
№ 1092
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 за I-во тримесечие на 2019 год.
Забележка: Решението се прие с поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

3. 08-01-112/15.04.2019
год. Докладна записка
от група общински
съветници от ПП ГЕРБ
Монтана, относно
изменение на
Правилник за
финансово подпомагане
на процедури и
дейности по асистирана
репродукция на двойки
с репродуктивни
проблеми на
територията на Община
Монтана, приет с

Решение
№ 1093
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Общински съвет Монтана
Реши:
Приема изменение в Правилник за финансово подпомагане на
процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана със
следната корекция:
- чл. 2, ал. 1 се изменя така: Средствата за финансово
подпомагане, отпуснати по този Правилник са в размер до 2 000 /две
хиляди/ лева за една одобрена двойка.
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Решение №
103/2502.2016 год.
Забележка: Решението се прие с поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

4. 08-01-137/15.05.2019
год. Докладна записка
от инж. Иво Иванов –
Председател на
Общински съвет –
Монтана, относно
приемане решение на
Общото събрание на
МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД, гр.
Монтана.

Решение
№ 1094
На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон
Общински съвет Монтана
Реши:
Дава съгласие и упълномощава представителя на Община
Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД гр. Монтана д-р Бойко Димитров да гласува „за” приемане
на предложените решения, както следва:
1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2018 г.
4. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
регистриран одитор за 2019 г.
6. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в
състава на Съвета на директорите.
7. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания Съвет на директорите.
8. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на
членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не
е възложено управлението, могат да получават въпросното
възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
9. Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в капитала на дружеството.
10. Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в Устава на дружеството.
Забележка: Решението се прие с поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

5. 08-01-138/15.05.2019
год. Докладна записка
от инж. Иво Иванов –
Председател на
Общински съвет –
Монтана, относно
даване съгласие за
приемане решение на
Общото събрание на
„Топлофикация” АД,
гр. Монтана.

Решение
№ 1095
На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон
Общински съвет Монтана
Реши:
Дава съгласие г-н Георги Иванов, като представител в Общото
събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана да гласува „ЗА”:
1. Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за
дейността на Дружеството за 2018 г.
2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен
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финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
3. Общото събрание на акционерите приема предложението на
Съвета на директорите за разпределение на натрупаната и
неразпределена към 31.12.2018 год. печалба на Дружеството.
4. Общото събрание на акционерите приема Доклада на
регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на
Дружеството за 2018 година.
5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им
през 2018 година.
6. Общото събрание на акционерите променя изцяло свои
решения, приети по точка шеста „Избор на регистриран одитор за
извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния
финансов отчет на Дружеството за 2019 г.” от дневния ред на редовно
годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на
07.06.2018 год., както следва:
Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор
за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния
финансов отчет на Дружеството за 2019 г. одиторско дружество „РСМ
БГ” ЕООД, с ЕИК 121435206, вписано в Регистъра на регистрираните
одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители под
№ 173.
Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния
директор на Дружеството да подпише всички необходими документи в
съответствие с предходното решение, в т.ч. писмо за поемане на
одиторски ангажимент с одиторското дружество „РСМ БГ” ЕООД, с
ЕИК 121435206, вписано в Регистъра на регистрираните одитори към
Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 173.
7. Общото събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета
на директорите на Дружеството за 2020 година.
Забележка: Решението се прие с поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

6. 08-01-117/15.05.2019
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 (ПУППЗ) за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор
48489.27.815 по
кадастралната карта
(КК) на гр. Монтана,
местност Над село за
промяна на
предназначението на
земеделска земя в „За
жилищно строителство”
и да се предвиди ниско

Решение
№ 1096
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 Ангел Димитров да възложи изработване на
проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с идентификатор 48489.27.815 по кадастралната карта на гр.
Монтана, местност Над село, 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 48489.27.815 по кадастралната карта на гр. Монтана,
местност Над село, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с
него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8
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застрояване.

за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7 от
22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
Проектът да се съгласува с положителни писмени становища
със заинтересованите централни и териториални администрации, и със
специализираните контролни органи.
Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението на подлежи на
оспорване.
Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

7. 08-01-142/20.05.2019
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 (ПУППЗ) за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор
48489.25.413 по
кадастралната карта
(КК) на гр. Монтана,
местност Расника за
промяна на
предназначението на
земеделска земя в „За
вилно строителство” и
да се предвиди ниско
застрояване.

Решение
№ 1097
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 Илиян Петков да възложи изработване на
проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с идентификатор 48489.25.413 по кадастралната карта на гр.
Монтана, местност Расника, с който да се промени предназначението на
земеделска земя в „За вилно 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 48489.25.413 по кадастралната карта на гр. Монтана,
местност Расника, 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

8. 08-01-144/20.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
даване на разрешение и
одобряване на задание

Решение
№ 1098
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 3, 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
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по чл. 125 от ЗУТ за
изработване на проект
за частично изменение
(ЧИ) на Общ
устройствен план на
Община (ОУПО) и
Подробен устройствен
план-план за
застрояване (ПУП-ПЗ)
за поземлен имот (ПИ)
с идентификатор
03201.130.18 по
кадастралната карта
(КК) на с. Безденица,
общ. Монтана местност
Краварника за промяна
на предназначението на
земеделска земя в „за
промишлена и складова
дейност” и да се
предвиди ниско
застрояване.

Общински съвет Монтана
Реши:
1. Разрешава на „Агротранс – Монтана” ЕООД, ЕИК 111559020
със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. ”Стамен Илиев”
№15, представлявано от управителя Ахмед Хаккъ да възложи частично
изменение на Общ устройствен план на Община Монтана в обхват
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03201.130.18 по кадастралата
карта (КК) на с. Безденица, общ. Монтана, местност Краварника за
промяна на устройствената зона от земеделска земя в предимно
производствена зона.
2. Разрешава на „Агротранс – Монтана” ЕООД, гр. Монтана да
възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по КК на с.
Безденица, общ. Монтана, местност Краварника, с който да се промени
предназначението на земеделска земя в „за производствена и складова
дейност” 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.
3. Одобрява приложеното задание.
Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с
идентификатор 03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ. Монтана,
местност Краварника, 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

9. 08-01-119/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
прехвърляне на
общинско жилище в
общинския жилищен
фонд.

Решение
№ 1099
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 Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на
територията на община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Прехвърля общинско жилище в общинския жилищен фонд с
адрес гр. Монтана, ж.к. „Младост“, бл. 5, вх. Д, ет. 5, ап. 51 от жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в
резервни жилища, съгласно приложения 1 и 3.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното
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решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

10. 08-01-120/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
предоставяне за
безвъзмездно
управление за срок от
пет години недвижим
имот – частна общинска
собственост,
представляващ сграда
на Здравноконсултативен център,
находяща се на ул.
„Одрин” № 30-Г, кв.
Кошарник, гр. Монтана,
на КЗСУ „Св. Мина”,
гр. Монтана.

Решение
№ 1100
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15а от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Предоставя за безвъзмездно управление за срок от пет години
недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с акт за частна
общинска собственост №5515/2019 г., представляващ сграда с
идентификатор 48489.15.242.7, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Монтана, със застроена площ 84.00 кв. м, на един етаж, с
предназначение Здравно-консултативен център, находяща се на ул.
„Одрин” № 30-Г, кв. Кошарник, гр. Монтана, на КЗСУ „Св. Мина”, гр.
Монтана.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

11. 08-01-121/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на общинско
жилище на наематели.

Решение
№ 1101
На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на
територията на община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес гр.
Монтана, ж.к. „Младост“, представляващо самостоятелен обект с
идентификатор 48489.13.85.2.13 в сграда №2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 48489.13.85 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Монтана, със застроена площ 65.94 кв. м,
с прилежащо мазе №34 с площ 3.18 кв. м, ведно с 4.75 % ид. ч. от
общите части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на
настанените в него наематели Десислава Цолова, ЕГН *** и Пламен
Цолов, ЕГН ***.
2. Определя пазарна цена 31 200.00 (тридесет и една хиляди и
двеста) 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

12. 08-01-122/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на общинско
жилище на наемател.

Решение
№ 1102
На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на
територията на община Монтана
Общински съвет Монтана
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Реши:
1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес гр.
Монтана, ж.к. „Младост“, представляващо самостоятелен обект с
идентификатор 48489.13.85.2.8 в сграда №2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 48489.13.85 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Монтана, със застроена площ 62.20 кв. м,
с прилежащо мазе №29 с площ 3.28 кв. м, ведно с 4.75 % ид. ч. от
общите части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на
настанената в него наемателка Лилия Ставрова, ЕГН ***.
2. Определя пазарна цена 29 450.00 (двадесет и девет хиляди
четиристотин и петдесет) 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

13. 08-01-123/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
предварително съгласие
за промяна на
предназначението на
пасище, мера за
неземеделски нужди, в
землището на с. Долно
Белотинци, община
Монтана.

Решение
№ 1103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението
на поземлен имот с идентификатор 03736.942.41 по кадастралната
карта на с. Долно Белотинци (номер по предходен план 000196), с площ
14.612 дка, начин на трайно ползване пасище, трета категория, в
землището на с. Долно Белотинци, община Монтана за неземеделски
нужди а именно добив на строителни материали – варовици от
находище „Долно Белотинци“, разположено в землището на с. Долно
Белотинци, община Монтана на „Пътстрой 99“ ООД, ЕИК 111510411,
със седалище и адрес на управление гр. Монтана 3400, област,
Монтана, община Монтана, ул. „Цар Борис III“ №7, ет. 2 и управител
Александър Томов, ЕГН ***.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3
години.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

14. 08-01-124/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет
на
Община
Монтана,
относно
протест срещу решение
№1032 от Протокол
№41/28.02.2019 г.

Решение
№ 1104
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Отменя свое решение №1032 от Протокол №41/28.02.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

15. 08-01-125/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно

Решение
№ 1105
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 3, т. 5, ал. 5 и
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предварително съгласие
за промяна на
предназначението на
части от поземлени
имоти за неземеделски
нужди, в землището на
с. Доктор Йосифово,
община Монтана и за
учредяване на
ограничени вещни
права и сервитути.

ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл.75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, чл. 29,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 131, ал. 1 от
Закона за устройство на територията
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на
части от общински поземлени имоти, начин на трайно ползване
пасище, шеста категория с идентификатори: 21840.147.4, 21840.147.6,
21840.147.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Доктор Йосифово, община Монтана и части от общински поземлени
имоти, начин на трайно ползване полски път с идентификатори:
21840.147.7 и 21840.147.674 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Доктор Йосифово, община Монтана за неземеделски
нужди, а именно за добив на неметални полезни изкопаеми –
индустриални минерали – органогенни варовици от находище „Селска
река“, разположено в землището на с. Доктор Йосифово, община
Монтана и за учредяване на възмездно право на ползване за срок 35
год., във връзка с договор от 29.03.2017 год. за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства на „Креди“ ООД, ЕИК
200364430, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, област,
Монтана, община Монтана, ул. „Индустриална“ №12 с управител
Пламен Георгиев Лилков.
2. Дава предварително съгласие за изработване на подробен
устройствен план за промяна на предназначението на части от
общинските поземлени имоти, описани в т. 1.
3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3
год.
4. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се”

16. 08-01-126/15.05.2019
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 и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за
урегулиран поземлен
имот (УПИ) І от кв. 7,
по регулационния план
на Нова промишлена
зона (НПЗ)-гр.
Монтана.

Решение
№ 1106
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл.
134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУППРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 7 с конкретно
предназначение „за тържище”, по действащия подробен устройствен
план на НПЗ - гр. Монтана, с който се предвижда образуване на три
нови урегулирани поземлени имоти:
- УПИ І в кв. 7 с конкретно предназначение „за тържище” и
проектна площ 22312.00 (двадесет и две хиляди триста и дванадесет)
кв.м.;
- УПИ ІІ в кв. 7 с конкретно предназначение „за производственоскладова дейност” и проектна площ 20000.00 (двадесет хиляди) кв.м.
- УПИ ІІІ в кв. 7 с конкретно предназначение „за производственоскладова дейност” и проектна площ 13265.00 (тринадесет хиляди двеста
шестдесет и пет) кв.м. и се предвижда застрояване с ограничителни

10

линии, съгласно скицата-предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

17. 08-01-127/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
Решение
№ 1107
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Учредява възмездно право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на сграда с идентификатор
48489.7.282.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, през поземлен имот
общинска собственост с идентификатори: 48489.7.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Монтана до границата на поземлен имот с идентификатор 48489.7.282 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Монтана, както следва:
Водопроводно отклонение:
№ на общ. Имот
48489.7.274

Начин
на
трайно
Дълж. /м/
ползване
„За първостепенна улица”
6.4

Сервитут/кв.
м./
4.16

Цена
170.00

Канализационно отклонение:
№ на общ. Имот
48489.7.274

Начин
на
трайно
Дълж. /м./
ползване
„За първостепенна улица”
4.9

Сервитут/кв.м
./
3.68

Цена
150.00

в полза на Стефан Стефанов, ЕГН ***, лична карта №***, издадена на *** от МВР Монтана с
постоянен адрес: с. Владимирово, община Бойчиновци.
2. Определя размера на паричното обезщетение от 320.00 /триста и двадесет/ лева, определено с
протокол №3/09.04.2019 г. на комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със
заповед №491/21.03.2019 на кмета на община Монтана, което обезщетение е изготвено от оценител,
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

18. 08-01-128/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост в гр.
Монтана, ул.
„Болярска” №22.

Решение
№ 1108
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
48489.29.603 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, с площ 700.00 /седемстотин/ кв. м., с начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до 10 м./, който по действащия подробен
устройствен план на гр. Монтана е част от УПИ VII и УПИ VIII, кв. 52 с
конкретно предназначение „за жилищно строителство”, находящ се на
ул. „Болярска” №22, актуван с АОС №5820/2019 г., чрез публичен търг с
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явно наддаване.
2. Определя пазарната оценка на стойност 21 100.00 /двадесет и
една хиляди и сто/ лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

19. 08-01-129/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост в гр.
Монтана, ул.
„Болярска” №24.

Решение
№ 1109
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
48489.29.604 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, с площ 634.00 /шестстотин тридесет и четири/ кв. м., с начин
на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, за който по действащия
подробен устройствен план на гр. Монтана е отреден УПИ IХ, кв. 52 с
конкретно предназначение „за жилищно строителство”, находящ се на
ул. „Болярска” №24, актуван с АОС №5821/2019 г., чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Определя пазарната оценка на стойност 19 200.00 /деветнадесет
хиляди и двеста/ лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

20. 08-01-130/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имот публична
общинска собственост.

Решение
№ 1110
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 193, ал.
1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от Закона за
енергетиката
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на трасе за
електрозахранване от трафопост в поземлен имот с идентификатор 48489.4.446 до електромерни
табла в поземлени имоти с идентификатори 48489.4.396; 48489.4.518 и 48489.4.573 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, през поземлени имоти публична
общинска собственост както следва:
Идентификатор

НТП

Дължина /м./

Сервитут /кв.м./

48489.4.442

За селскостопански,
горски, ведомствен
път
За селскостопански,

21.05

84.20

100.65

402.60

48489.4.407

12

горски, ведомствен
път

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, бл. „БенчМарк”, Бизнес Център,
представлявано заедно от Томаш и Виктор Любомиров Станчев в качеството им на
представляващи и членове на Управителния съвет.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

21. 08-01-131/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост в гр.
Монтана, ул. „Проф. Др Цветан Вълов” №12.

Решение
№ 1111
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
48489.5.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, с площ 1 169.00 /хиляда сто шестдесет и девет/ кв. м., с начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, който по действащия
подробен устройствен план на гр. Монтана, представлява УПИ LII, кв. 5 с
конкретно предназначение „за обществено обслужване”, ведно със
изградената в него сграда с идентификатор 48489.5.408.1, със застроена
площ 23.00 кв. м., находящ се на ул. „Проф. Д-р Цветан Вълов” №12,
актуван с АОС №1573/2010 г., чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Определя пазарна оценка на стойност 42 100.00 /четиридесет и две
хиляди и сто/ лева без ДДС в т. ч. земя на стойност 38 700.00 / тридесет и
осем хиляди и седемстотин/ лева без ДДС и сграда на стойност 3 400.00 /
три хиляди и четиристотин/ лева на която не се начислява ДДС, изготвена
от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

22. 08-01-132/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост.

Решение
№ 1112
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
48489.180.476 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от
505.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, актуван с
акт за частна общинска собственост №5839/2019 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
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720.00 /хиляда седемстотин и двадесет/ лева.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

23. 08-01-133/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост.

Решение
№ 1113
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
48489.220.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от
586.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с
акт за частна общинска собственост №5840/2019 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
170.00 /хиляда сто и седемдесет/ лева.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

24. 08-01-134/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост.

Решение
№ 1114
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 на новообразуван имот №670.641 по
плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с.
Долна Вереница с площ от 1 220.00 кв.м., III категория на земята при
неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост
№5856/2019 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
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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

25. 08-01-135/15.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
продажба на имот –
частна общинска
собственост.

Решение
№ 1115
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
48489.220.163 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтанас площ от
454.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с
акт за частна общинска собственост №5841/2019 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

26. 08-01-139/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване на кабелна мрежа за пренос на данни през имоти публична
общинска собственост.
Решение
№ 1116
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на кабелна мрежа за пренос на данни през имоти
публична общинска собственост, както следва:
№
на
Дължина
Сервитут
общински
Собственик
Начин на трайно ползване
/м./
/кв.м./
поземлен имот
48489.27.554

Община Монтана

За местен път

1 542.00

1 542.00

За селскостопански,
847.80
847.80
горски, ведомствен път
За селскостопански,
04251.26.102
Община Монтана
4.08
4.08
горски, ведомствен път
За селскостопански,
04251.30.1
Община Монтана
2 042.51
2 042.51
горски, ведомствен път
в полза на „НЕТ-СЪРФ.НЕТ” ООД, ЕИК 111542312, със седалище и адрес на управление гр.
Монтана, бул. „Трети март” №78, управлявано от Камелия Игнатова и Цветомир Цветков.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното решение.
04251.27.8

Община Монтана

Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

27. 08-01-140/15.05.2019
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 и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за улично
пространство между ОТ
87-88-84-83-67-68-89 и
УПИ ІІІ в кв. 17 по

Решение
№ 1117
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 1, т. 2 и 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 и застрояване (ПУППРЗ) за част от улично пространство с ОТ 87-88-84-83-67-68-89 и УПИ
ІІІ от кв. 17 по действащия подробен устройствен план на с. Сумер,
община Монтана, с което изменение се предвижда образуване на нов кв.
14 и два нови урегулирани поземлени имоти УПИ І, кв. 14 с проектна
15

действащия подробен
устройствен план на с.
Сумер, община
Монтана.

площ 626.00 (шестстотин двадесет и шест) кв.м. и конкретно
предназначение „за озеленяване” и УПИ VІ, кв. 17 с проектна площ
1085.00 (хиляда осемдесет и пет) кв.м. и конкретно предназначение „за
жилищно строителство”, като се предвиди ново застрояване
с
ограничителни линии съгласно скица-предложение, а 432.00
(четиристотин тридесет и два) кв.м. от уличното пространство се
включват към УПИ ІІІ, кв. 17 и се предвиждат нови улици с ОТ 234-8988 и ОТ 87-84-82.
2. Обявява за частна общинска собственост 1517.00 (хиляда
петстотин и седемнадесет) кв.м., представляващи част от улично
пространство между ОТ 87-88-84-83-67-68-89, които се включват в УПИ
VІ, кв. 17 – 1085.00 (хиляда осемдесет и пет) кв.м. и в УПИ ІІІ, кв. 17 432.00 (четиристотин тридесет и два) кв.м., по действащия подробен
устройствен план на с. Сумер, община Монтана.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

28. 08-01-141/16.05.2019
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
УПИ VІІ, кв. 281 и част
от улично пространство
на ул. „Иван Давидков"
с ОТ 1218 - ОТ 1219, по
действащия подробен
устройствен план на гр.
Монтана.

Решение
№ 1118
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/ за УПИ VІІ,
кв. 281 и част от улично пространство на ул. „Иван Давидков" с ОТ 1218
- ОТ 1219, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, с
който в УПИ VІІ, кв. 281 се включват 299.00 (двеста деветдесет и девет)
кв.м. от уличното пространство на ул. „Иван Давидков" и уличната
регулационна линия се премества, съгласно приложената скица –
предложение.
2. Обявява за частна общинска собственост 299.00 (двеста
деветдесет и девет) кв.м., представляващи част от улично пространство
на ул. „Иван Давидков" с ОТ 1218 - ОТ 1219, по действащия подробен
устройствен план на гр. 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”

29. 08-01-143/20.05.2019
Решение
год. Докладна записка
№ 1119
от Златко Живков На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
Кмет на Община
самоуправление и местната администрация 134, ал. 2, т. 6 от Закона
Монтана, относно
за устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
даване съгласие за
собственост
изработване на проект
Общински съвет Монтана
за изменение на
Реши:
подробен устройствен
1.
Дава
съгласие
за
изработване
на проект за изменение на
план - план за
регулация (ПУП-ПР) за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за част от
уличното пространство с ОТ 20-21-22-23-24 и УПИ І265 в кв. 48 по
част от улично
пространство между ОТ действащия подробен устройствен план на с. Крапчене, община
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20-21-22-23-24 и УПИ
І265 в кв. 48 по
действащия подробен
устройствен план на с.
Крапчене, община
Монтана.

Монтана, с което изменение се предвижда 278.00 (двеста седемдесет и
осем) кв. м. от уличното пространство с ОТ 20-21-22-23-24 да се включат
в УПИ І265, кв. 48.
2. Обявява за частна общинска собственост 278.00 (двеста
седемдесет и осем) кв. м, представляващи част от уличното пространство
между ОТ 20-21-22-23-24, които се включват в УПИ І265 в кв. 48 по
действащия подробен устройствен план на с. Крапчене, община Монтана
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

30. 08-01-145/28.05.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
прекратяване на
съсобственост между
община Монтана и
„Монтана АТ” ЕООД в
урегулиран поземлен
имот /УПИ/ V, кв. 166
по действащия
подробен устройствен
план на гр. Монтана,
чрез продажба на
общинската част.

Решение
№ 1120
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 „Монтана АД” ЕООД, чрез изкупуване от страна на
„Монтана АД” ЕООД, частта на общината, включена в урегулиран
поземлен имот УПИ V, кв. 166 по действащия подробен устройствен
план на гр. Монтана с обща площ 1 536.00 (хиляда петстотин тридесет и
шест) кв.м, представляващи два проектни имот с временни
идентификатори:
- Проектен имот с временен идентификатор 48489.5.661 по КККР
на гр. Монтана с площ 1335.00 (хиляда триста тридесет и пет) кв. м., за
който е съставен акт за частна общинска собственост №5864/2019 г.;
- Проектен имот с временен идентификатор 48489.5.662 по КККР
на гр. Монтана с площ 201.00 (двеста и един) кв.м, за който е съставен
акт за частна общинска собственост №5865/2019 г.
2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ
на изискванията на Закона за независимите оценители на обща стойност
38 500.00 /тридесет и осем хиляди и петстотин/ лева без ДДС, в т.ч.
- Проектен имот с временен идентификатор 48489.5.661 по КККР
на гр. Монтана с площ 1335.00 (хиляда триста тридесет и пет) кв. м. на
стойност 33 400.00 /триста и три хиляди и четиристотин/ лева без ДДС;
- Проектен имот с временен идентификатор 48489.5.662 по КККР
на гр. Монтана с площ 201.00 (двеста и един) кв.м. на стойност
5 100.00 /пет хиляди и сто/ лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

31. 08-01-114/22.04.2019
год. Докладна записка
от Златко Живков Кмет на Община
Монтана, относно
предложение за
награждаване с
Почетния знак на
община Монтана.

Решение
№ 1121
На основание т. 2.5. от Правилника за почетните отличия на
Община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
Удостоява с Почетния знак на Община Монтана Антон Атанасов
посмъртно.
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Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 31 гласа “за”, 0“против”, 2 “въздържал
се” и 0 „недействителни”

Решение
№ 1122
На основание т. 2.5. от Правилника за почетните отличия на
Община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
Удостоява с Почетния знак на Община Монтана Димитър Ганчев.
Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 29 гласа “за”, 0“против”, 3 “въздържал
се” и 1 „недействителни”

Решение
№ 1123
На основание т. 2.5. от Правилника за почетните отличия на
Община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
Удостоява с Почетния знак на Община Монтана Никодим
Атанасов.
Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 23 гласа “за”, 2“против”, 8 “въздържал
се” и 0 „недействителни”

Решение
№ 1124
На основание т. 2.5. от Правилника за почетните отличия на
Община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
Удостоява с Почетния знак на Община Монтана Радослав
Игнатов.
Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 26 гласа “за”, 0“против”, 6 “въздържал
се” и 1 „недействителни”

Решение
№ 1125
На основание т. 2.5. от Правилника за почетните отличия на
Община Монтана
Общински съвет Монтана
Реши:
Удостоява с Почетния знак на Община Монтана „КРОС” ООД,
представлявана от Любен Мартинов и Лукан Луканов.
Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 23 гласа “за”, 3“против”, 6 “въздържал
се” и 1 „недействителни”

Заседанието бе закрито в 16.00 часа.
Протоколчик:
/Мария Петрова/
Председател на ОбС:
/инж.Иво Иванов/
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