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

Протокол 

№ 47 
Днес 23.07.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 29 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 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  

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

Управителите на дружествата със 100 % общинско участие в капитала им 

 

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. 08-01-176/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост. 

2. 08-01-149/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана 

относно, приемане на Наредба за допълнение на Наредба за организация на предучилищното образование 

в община Монтана, приета с Решение № 305/27.10.2016 г., изм. с Решение № 1021/28.02.2019 г. на 

Общински съвет Монтана. 

3. 08-01-159/21.06.2019 год. Докладна записка от Камелия Трифонова – Заместник председател на 

Общински съвет Монтана, относно приемане на Правилник 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. 

4. 08-01-166/05.07.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински 

съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода 

от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. 

5. 08-01-165/05.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно командировки за II-ро тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на 

Общински съвет-Монтана. 

6. 08-01-177/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2019 год. по функции, дейности и параграфи. 

7. 08-01-188/12.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване товарен автомобил – пежо партнер на 

КЗСУ „Св. Мина”, гр. Монтана. 

8. 08-01-189/12.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на Решение № 596 от Протокол № 24/14.09.2017г., относно промяна в условията на 

получен кредит № 914/18.09.2017 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при изпълнение на проект: 

„Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН  BG16RFOP001-1.026-0002-C01, № РД-02-37-264, сключен на 

21.11.2016 г. между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

9. 08-01-170/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

Монтана през първо полугодие на 2019 г. 
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10. 08-01-171/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

2019г. 

11. 08-01-172/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

първо полугодие на 2019 г. 

12. 08-01-173/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

полугодие на 2019 г. 

13. 08-01-174/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

2019 г. 

14. 08-01-175/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно изменение и допълнение на общинска транспортна схема. 

15. 08-01-191/15.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане решение на извънредно Общото събрание на съдружниците в „МОНТАНА СПОРТ 

ИНВЕСТ” ООД, гр. Монтана. 

16. 08-01-192/15.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно допълване на предмета на дейност на „Технологичен парк“ ЕООД. 

17. 08-01-162/04.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно прехвърляне на общинско жилище в общинския жилищен фонд от резервни жилища в жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. 

18. 08-01-163/04.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

община Монтана. 

19. 08-01-164/04.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

общинска собственост.  

20. 08-01-167/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на имот – частна общинска собственост. 

21. 08-01-178/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на имот – частна общинска собственост. 

22. 08-01-179/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на имот – частна общинска собственост. 

23. 08-01-180/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на имот – частна общинска собственост. 

24. 08-01-181/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на имот – частна общинска собственост. 

25. 08-01-182/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на имот – частна общинска собственост. 

26. 08-01-183/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на регулационните граници между УПИ ІII  и УПИ ІV в кв. 36 по действащия подробен 

устройствен план на с. Горно Церовене, община. Монтана 

27. 08-01-184/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в ж.к. „Младост“, гр. Монтана. 

28. 08-01-185/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в ж.к. „Младост“, гр. Монтана. 

29. 08-01-186/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в ж.к. „Младост“, гр. Монтана. 

30. 08-01-190/15.07.2019 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/ и подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за кв. 206 и кв. 365, по 

действащия подробен устройствен план на ж.к. Младост-1, гр. Монтана, одобрен със заповед 

№740/10.07.1997 г. 

31. 08-01-169/08.07.2019 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 
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48489.18.444 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. 

32. 08-01-194/18.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020,  приоритетна ос 2 процедура 

№ BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците” 

33. 08-01-195/18.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изграждане на подземни контейнери по Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020,  приоритетна ос 2 процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците” върху имоти – публична общинска собственост. 

34. Питания 

 

1. 08-01-176/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

придобиване на 

безвъзмездно право на 

управление върху имот 

– публична държавна 

собственост. 

 

Решение 

№ 1137 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), при спазване 

изискванията на чл. 6 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 

2, изр. първо от Закона за държавната собственост (ЗДС) 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на Община Монтана да извърши 

необходимите действия и изискуеми в нормативната уредба процедури 

по предоставяне на Община Монтана от държавата на безвъзмездно 

право на управление върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 

48489.22.438 - публична държавна собственост по кадастралната карта 

на Монтана. Имотът е част от ДГФ и е с обща площ 18 932 кв.м. В имота 

попада крепостта “Калето”, част от Античен град Монтана, за която ще 

се кандидатства за финансиране по проект ОПРР 2014-2020, 

Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-

6.002 „Развитие на туристически атракции“ за обект “Реставрация, 

консервация и експониране на археологическите останки на 

„казармените (войнишки) помещения“ в римската крепост „Кастра ад 

Монтанезиум“ и изграждането на културно-информационен 

посетителски център на територията на крепостта Калето в гр. 

Монтана”. 

2. В изпълнение на предоставеното му правомощие, Кметът на 

Общината следва да предприеме следните действия: 

2.1. Да сезира Министъра на културата с искане, внесено чрез 

Областния управител на Област Монтана. за приемане на решение за 

предоставяне безвъзмездно право на управление на подробно описаните 

по-горе имоти; 

2.2. Да изказва при необходимост или при искане от страна на 

Министерство на културата или Министерски съвет мнения и становища 

в защита искането на Общината,  

2.3. При наличие на положително становище и приемане на 

Решение от Министерски съвет на Република България за безвъзмездно 

право на управление от Община Монтана върху описаният по-горе имот, 

да сключи договор с Областния управител на Област Монтана. 

3. Дава съгласие Община Монтана да приеме управлението на 

индивидуализирания в т. 1 недвижим имот. 
 Забележка: Решението се прие с поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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2. 08-01-149/13.06.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана относно, 

приемане на Наредба за 

допълнение на Наредба 

за организация на 

предучилищното 

образование в община 

Монтана, приета с 

Решение № 

305/27.10.2016 г., изм. с 

Решение № 

1021/28.02.2019 г. на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

№ 1138 

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

местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Наредба за допълнение на Наредба за организация на 

предучилищното образование в община Монтана, приета с Решение № 

305/27.10.2016 г., изм. с Решение № 1021/28.02.2019 г. на Общински 

съвет Монтана. 

 

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

3. 08-01-159/21.06.2019 

год. Докладна записка 

от Камелия Трифонова 

– Заместник 

председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

приемане на Правилник 

за организацията, 

дейността и управле-

нието 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. 

 

Решение 

№ 1139 
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
Приема Правилник 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. 

 Забележка: Решението се прие с 18 гласа “за”0“против” и 10“въздържал се” 

4. 08-01-166/05.07.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно отчет 

за дейността на 

Общински съвет – 

Монтана и неговите 

комисии за периода от 

01.01.2019г. до 

30.06.2019г. 

Решение 

№ 1140 

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

местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година.  

 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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5. 08-01-165/05.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за II-ро 

тримесечие на 2019 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет-

Монтана. 

Решение 

№ 1141 

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 II-ро тримесечие на 2019 год. 

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

6. 08-01-177/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2019 год. по функции, 

дейности и параграфи. 

Решение 

№ 1142 

На основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за Публичните финанси, чл.37, чл.38, чл.40 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Монтана, чл.21, ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира бюджета за 2019г. в частта за местни 

дейности както следва: 

Предлагаме актуализация на приходите с  1 200 000 лв. както следва: 

1. Данъчни приходи:                                                                 /в лева/ 

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

- § 13-03 Данък върху превозните средства + 500 000 

§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарения 

и възмезден начин 

 

+ 100 000 

Всичко данъчни приходи: + 800 000 

2. Неданъчни приходи:                                                                  

- § 24-04  Нетни приходи от продажба на услуги 

- § 24-06  Приходи от наеми на земя 

- § 36-19  Други неданъчни приходи 

+ 50 000 

+ 150 000 

+ 200 000 

Всичко неданъчни приходи: + 400 000 

Всичко собствени приходи:   + 1 200 000 

Предлагаме актуализация на разходите с 1 200 000 лв., съгласно Приложение №3 както 

следва: 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни размествания по бюджета за 

2019г.  в частта за делегираните от държавата дейности. 

3. Приема корекция на списъците за капиталови разходи: финансирани с целева субсидия, 

като вътрешна компенсирана промяна през 2019 г. съгласно /Приложение № 1/; финансирани със 

собствени средства през 2019 г. съгласно /Приложение № 2/;  

4. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета на община Монтана и 

списъка за капиталови разходи за 2019г.  по функции, дейности и  параграфи.      
 

 Забележка: Решението се прие с поименно с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 
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7. 08-01-188/12.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне за 

безвъзмездно 

управление и 

стопанисване товарен 

автомобил – пежо 

партнер на КЗСУ „Св. 

Мина”, гр. Монтана. 

Решение 

№ 1143 

На основание чл.21, ал.1,т.8 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.12, ал. 1 

от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36, ал. 1 от 

Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя за безвъзмездно управление и стопанисване на 

товарен автомобил Пежо Партнер рег. № М2976ВН на КЗСУ „Св. 

Мина”, гр. Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

8. 08-01-189/12.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение № 

596 от Протокол № 

24/14.09.2017г., относно 

промяна в условията на 

получен кредит № 

914/18.09.2017 г. от 

фонд „Флаг” за мостово 

финансиране  при 

изпълнение на проект: 

„Обновяване на 

паркове, зелени 

пространства и улици“ 

по Административен 

договор за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова помощ № от 

ИСУН  BG16RFOP001-

1.026-0002-C01, № РД-

02-37-264, сключен на 

21.11.2016 г. между 

община Монтана и 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството. 

Решение 

№ 1144 

На основание чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг, във 

връзка с  чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за 

публичните финанси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Изменя т.1 от Решение № 596, взето с Протокол №24 от 

14.09.2017 г.  както следва: 

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване  - до 30 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

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

9. 08-01-170/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

гр. Монтана през първо 

полугодие на 2019 г. 

Решение 

№ 1145 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2019 г. на 

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

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

10. 08-01-171/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2019 г. 

Решение 

№ 1146 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2019 г. на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

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

11. 08-01-172/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Регионално депо за 

отпадъци – Монтана” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2019 г. 

Решение 

№ 1147 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2019 г. на 

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

 

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

12. 08-01-173/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на „Център 

по дентална медицина 

№1” ЕООД гр. Монтана 

през първо полугодие 

на 2019 г. 

Решение 

№ 1148 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2019 г. на 

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

 

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

13. 08-01-174/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

информация за 

дейността на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана през 

първо полугодие на 

2019 г. 

Решение 

№ 1149 

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

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема информация за отчета за първо полугодие на 2019 г. на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

14. 08-01-175/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

допълнение на 

Решение 

№ 1150 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 4 

от Наредба 2 от 15.03.2002 на МТИТС 

Общински съвет Монтана 
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общинска транспортна 

схема. 
Реши: 

1. Междуселищна автобусна линия гр. Монтана – с. Долно 

Белотинци става Автобусна линия №11 с часове на тръгване от 

Автогара Монтана, както следва: 

 06:30 ч. (без събота и неделя);  

 08:00 ч. (без събота и неделя) се променя на 08:05 (без 

събота и неделя);  

 09:35 ч. (без събота и неделя);  

 12:15 ч. (ежедневно); 

 14:35 ч. (без събота и неделя);  

 16:55 ч. (без събота и неделя);  

 18:05 ч. (ежедневно);  

 19:15 ч. (от 01.04. до 30.09. без събота).  

Към автобусната линия се допълват следните спирки от 

вътрешноградския транспорт на гр. Монтана: ЖП гара; Детски 

магазини; Волгата; Казармата; Компас; Подова керамика; Кошарник; 

Младост 2; Гробищен парк; Блок 28; Старите гробища; Монтажна база и 

отново АГ Монтана (приложения: 8 бр. съществуващи и 8 бр. 

новопредложени маршрутни разписания). 

2. Междуселищна автобусна линия гр. Монтана – с. Долна 

Рикса става Автобусна линия №13А с часове на тръгване от Автогара 

Монтана, както следва: 

 06:30 ч. (в понеделник, сряда и петък) се променя на 

06:50 ч. (в понеделник, сряда и петък);  

 12:30 ч. (в понеделник и сряда) се променя на 11:50 ч. (в 

понеделник и сряда); 

 17:40 ч. (в петък и неделя) се променя на 15:50 ч. (в 

петък и неделя).  

Към автобусната линия се допълват следните спирки от 

вътрешноградския транспорт на гр. Монтана: Младост 2 (начална и 

крайна спирка на линията); Гробищен парк; Младост 1; Плиска; 

Монтажна база; АГ Монтана; Мототехника; Черквата; Пл. Славейков; 

Веренишка 2; Веренишка1; Супера (приложения: 3 бр. съществуващи и 

3 бр. новопредложени маршрутни разписания). 

3. Междуселищна автобусна линия гр. Монтана – с. Винище 

става Автобусна линия №13Б с часове на тръгване от Автогара Монтана, 

както следва: 

 06:30 ч. (във вторник, четвъртък, събота и неделя) се 

променя на 06:50 ч. (във вторник, четвъртък, събота и 

неделя);  

 12:30 ч. (в четвъртък, събота и неделя) се променя на 

11:50 ч. (в четвъртък, събота и неделя); 

 17:40 ч. (без петък и неделя) се променя на 15:50 ч. (без 

петък и неделя).  

Към автобусната линия се допълват следните спирки от 

вътрешноградския транспорт на гр. Монтана: Младост 2 (начална и 

крайна спирка на линията); Гробищен парк; Младост 1; Плиска; 

Монтажна база; АГ Монтана; Мототехника; Черквата; пл. Славейков; 

Веренишка 2; Веренишка 1; Супера. (приложения: 3 бр. съществуващи и 

3 бр. новопредложени маршрутни разписания) 

4. Междуселищна автобусна линия гр. Монтана – с. Горно 
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Белотинци става Автобусна линия №13В с часове на тръгване от 

Автогара Монтана, както следва: 

 12:30 (във вторник и петък) се променя на 11:50 (във 

вторник и петък).  

Към автобусната линия се допълват следните спирки от 

вътрешноградския транспорт на гр. Монтана: Младост 2 (начална и 

крайна спирка на линията); Гробищен парк; Младост 1; Плиска; 

Монтажна база; АГ Монтана; Мототехника; Черквата; Пл. Славейков; 

Веренишка 2; Веренишка 1; Супера (приложения: 1 бр. съществуващи и 

1 бр. новопредложени маршрутни разписания). 

5. Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на 

Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-191/15.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане решение на 

извънредно Общото 

събрание на 

съдружниците в 

„МОНТАНА СПОРТ 

ИНВЕСТ” ООД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 1151 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на съдружниците в „МОНТАНА СПОРТ 

ИНВЕСТ” ООД, гр. Монтана д-р Людмил Джурджов да гласува „ЗА” 

приемане на предложените решения, както следва: 

1. Заличаване на ЕТ „Милан Луканов” ЕИК 821113482, като 

съдружник в дружеството, поради смърт на собственика Милан Луканов и 

непререгистрирането му в ТРРЮЛНЦ /На основание &5, ал.1 от ПЗР на 

ЗТРРЮЛНЦ, същия се счита заличен от 01.01.2012г./.  

2. Изключване на съдружника Сдружение „Национален съюз за 

паспорт с ЕИК 13126995, гр. София. 

3. Изключване на съдружника „ТЕОС” ЕООД с ЕИК 111532735, 

представлявано от Никола Петров. 
 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-192/15.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

допълване на предмета 

на дейност на 

„Технологичен парк“ 

ЕООД. 

 

Решение 

№ 1152 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от Закона за местното 

самоуправление, както и на основание чл. 147, ал. 2, във връзка с 

чл. 137, ал. 1, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3 и чл. 62, ал. 2 от 

Търговския закон и във връзка с чл. 9, т. 1 и т. 2 от Hаредба за 

упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските  дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Допълва предмета на дейност на „Технологичен парк“ ЕООД, 

като в чл. 6 от Учредителния акт на „Технологичен парк“ ЕООД, гр. 

Монтана, след текста „както и извършване на търговска дейност с тях“ и 

преди текста „и всички видове дейности, незабранени от закона“ се 

добавя следният текст „извършване на дейности във връзка с 

подготовката, организацията и управлението на програми и проекти“. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Управителя на 

„Технологичен парк“ ЕООД, гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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17. 08-01-162/04.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прехвърляне на 

общинско жилище в 

общинския жилищен 

фонд от резервни 

жилища в жилища за 

настаняване под наем 

на граждани с 

установени жилищни 

нужди. 

Решение 

№ 1153 

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 общинско жилище в общинския жилищен фонд, 

намиращо се в гр. Монтана, ж.к. „Плиска“, бл. 2, вх. Б, ет. 8, ап. 40 от 

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

18. 08-01-163/04.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Николово, община 

Монтана. 

Решение 

№ 1154 

На основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на насл. на Петко Петков в землището на 

с.Николово, община Монтана:  

▪ проектен поземлен имот с идентификатор 51665.33.714 и 

проектна площ 1 483 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

51665.33.201, начин на трайно ползване пасище, в местността „Лъката“, 

скица-проект №15-517834-11.06.2019 год., 

▪ проектен поземлен имот с идентификатор 51665.33.715 и 

проектна площ 3 102 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

51665.33.201, начин на трайно ползване пасище, в местността „Лъката“, 

скица-проект №15-517834-11.06.2019 год., във връзка със заявление вх. 

№16035/1991 год. и решение №16РГ/05.04.2001 год. на Общинската 

служба по земеделие - Монтана за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

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

19. 08-01-164/04.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имоти 

публична общинска 

собственост.  

 

Решение 

№ 1155 

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

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

за общинската собственост, във връзка с чл. 64 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 изместване на кабелни 

електропроводни линии НН, през поземлени имоти публична общинска 

собственост както следва: 
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Идентификатор НТП Дължина /м./ Сервитут /кв.м./ 

48489.7.248 

За 

второстепенна 

улица 

8.36 17.55 

48489.7.262 

За 

второстепенна 

улица 

14.55 30.55 

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 

Пецка и Виктор Станчев в качеството им на представляващи и членове 

на Управителния съвет. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

20. 08-01-167/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 1156 

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 №973.25 по плана на 

новообразуваните имоти на местност “Разсадника – Връх Затворнишки”, 

землище с. Долно Белотинци с площ от 600.00 кв.м., VI категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост №5742/2019 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 080.00 

/хиляда и осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

21. 08-01-178/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 1157 

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 №973.27 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Разсадника и Връх 

Затворнишки”, землище с. Долно Белотинци, община Монтана с площ 

от 600.80 кв.м., VI категория на земята при неполивни условия, актуван 

с акт за частна общинска собственост №5870/2019 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 

202.00 /хиляда двеста и два) лева. 
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3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

22. 08-01-179/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 1158 

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 №973.76 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Разсадника и Връх 

Затворнишки”, землище с. Долно Белотинци, община Монтана с площ 

от 1131.40 кв.м., VI категория на земята при неполивни условия, актуван 

с акт за частна общинска собственост №5871/2019 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

2 263.00 /две хиляди двеста шестдесет и три) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

23. 08-01-180/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 1159 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №700.67 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Бърдото – Конички дол”, 

землище с. Долна Вереница, община Монтана с площ от 600.00 кв.м., ІХ 

категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №5867/2019 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

1200.00 /хиляда и двеста) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

24. 08-01-181/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 1160 

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 новообразуван имот №670.198 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Парта ”, землище с. Долна 

Вереница, община Монтана с площ от 374.60 кв.м., ІV категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5868/2019 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

749.00 /седемстотин четиридесет и девет) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

25. 08-01-182/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 1161 

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 №670.647 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “Парта ”, землище с. Долна 

Вереница, община Монтана с площ от 1031.00 кв.м., ІV категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5869/2019 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

2062.00 /две хиляди шестдесет и два) лева 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

26. 08-01-183/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на 

регулационните 

граници между УПИ ІII  

и УПИ ІV в кв. 36 по 

действащия подробен 

устройствен план на с. 

Горно Церовене, 

община. Монтана 

 

Решение 

№ 1162 

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

и местната администрация, чл. 6, ал. 1, и ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план, с 

който се променя регулацията между УПИ ІII  и УПИ ІV в кв. 36 по 

действащия подробен устройствен план на с. Горно Церовене, община 

Монтана, съгласно приложената скица- предложение, при условията на 

чл. 15 от ЗУТ. 

2. Обявява за частна общинска собственост 60.00 /шестдесет/ 

кв.м, които са част от УПИ ІII в кв. 36 и се включват в новообразувания 

УПИ ІV в кв. 36, по действащия подробен устройствен план на  с. Горно 

Церовене, община Монтана. 

3. Определя пазарна оценка на площта от 60.00 /шестдесет/ кв.м в 

размер на 240.00 /двеста и четиридесет/ лева без ДДС, изготвена от 
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оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители.   

4. Дава съгласие, кмета на община Монтана да сключи 

предварителен договор с Виктория Данаилова Петрова с ЕГН 

0051063334, за прехвърляне на общинска собственост от 60.00 

/шестдесет/ кв.м  и окончателен след влизане в сила на изменението на 

подробния устройствен план за промяна на границата между УПИ ІII  и 

УПИ ІV в кв. 36 по действащия подробен устройствен план на с. Горно 

Церовене, община Монтана.  

5. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

27. 08-01-184/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в ж.к. 

„Младост“, гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 1163 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.14.1032 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов 

обект, който по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана 

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

производствена и складова дейност”, находящ се в ж.к. „Младост“, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №5881/2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 174 200.00 /сто 

седемдесет и четири хиляди и двеста/ 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

28. 08-01-185/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в ж.к. 

„Младост“, гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 1164 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.14.1033 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана,  с площ 3 163.00 /три хиляди сто шестдесет и три/ кв. м., с 

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

който по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана 

представлява УПИ IV, кв. 289 с конкретно предназначение „за 
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производствена и складова дейност”, находящ се в ж.к. „Младост“, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №5882/2019 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 144 500.00 /сто 

четиридесет и четири хиляди и петстотин/ 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

29. 08-01-186/08.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в ж.к. 

„Младост“, гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 1165 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.14.1035 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана,  с площ 650.00 /шестстотин и петдесет/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: средно застрояване /от 10.00 до 15.00 м/, който по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана представлява 

УПИ II, кв. 289 с конкретно предназначение „за жилищно 

строителство”, находящ се в ж.к. „Младост“, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №5883/2019 г.,  чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 29 700.00 /двадесет и 

девет хиляди и седемстотин/ 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

30. 08-01-190/15.07.2019 

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/ и 

подробен устройствен 

план - план за 

застрояване /ПУП-ПЗ/ 

за кв. 206 и кв. 365, по 

действащия подробен 

устройствен план на 

ж.к. Младост-1, гр. 

Монтана, одобрен със 

заповед 

Решение 

№ 1166 

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 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация/ПУП-ПР/ и подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за кв. 206 и кв. 365, по 

действащия подробен устройствен план на ж.к. Младост-1, гр. Монтана, 

одобрен със заповед №740/10.07.1997 г., съгласно приложените скици – 

предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост, новообразувания 

УПИ VII, кв. 206, с проектна площ 356.00 кв. м (триста петдесет и шест) 

кв.м и с конкретно предназначение „за обществено обслужване”, по 

действащия подробен устройствен план на ж.к. Младост-1, гр. Монтана, 

одобрен със заповед №740/10.07.1997 г. 
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№740/10.07.1997 г. 3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

31. 08-01-169/08.07.2019 

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 

48489.18.444 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 

№ 1167 

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 Захари Христов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 48489.18.444 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 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 48489.18.444 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. 

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

32. 08-01-194/18.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

кандидатстване по 

Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-

2020,  приоритетна ос 2 

процедура № 

BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на 

демонстрационни 

проекти в областта на 

управлението на 

отпадъците” 

Решение 

№ 1168 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с проектно 

предложение по  Оперативна програма „Околна среда“ 2014- 2020,  

приоритетна ос 2 процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.    

2. Възлага изпълнение на решението на Кмета на Община Монтана.
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 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

33. 08-01-195/18.07.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изграждане на подземни 

контейнери по 

Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-

2020,  приоритетна ос 2 

процедура № 

BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на 

демонстрационни 

проекти в областта на 

управлението на 

отпадъците” върху 

имоти – публична 

общинска собственост. 

Решение 

№ 1169 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие община Монтана да изгради върху имоти – 

публична общинска собственост подземно разположени платформи в 6 

точки, както следва: 

o Кръстовището на улиците „Цар Борис III“ и „Антим I“ при 

осова точка 427 (ОТ) 

o Улица „Васил Левски“ при ОТ 594 А 

o Булевард „Монтана“ при ОТ 170 

o Улица „Драган Цанков“ при ОТ 397-393 

o Улица „Велико Търново“ при ОТ 377-378 

o Улица „Васил Левски“ при ОТ 595    

2. Възлага изпълнение на решението на Кмета на Община 

Монтана.  

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

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


