
 

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

Протокол 

№ 17 
Днес 04.02.2021  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито 

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

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

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

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

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

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

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

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

г-н Камен Каменов – гл. инженер в Община Монтана  

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

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

следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-2/04.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Монтана.  

2. 08-01-19/19.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно определяне на пасища и ливади от общинския поземлен 

фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 

37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 

2021/2022 година и приемане на годишен план за паша.  

3. 08-01-24/26.01.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – 

Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на извънредно 

Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана. 

4. 08-01-20/20.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно продажба на част от имот – частна общинска собственост на 

наследниците на законно построена сграда с учредено правото на строеж върху 

общинска земя.  

5. 08-01-21/21.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

6. 08-01-22/21.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

7. 08-01-25/26.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

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

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

(ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.356 по кадастралната 

карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана за промяна на предназначението на 

земеделска земя в „За обществено обслужване и автосервиз” и да се предвиди ниско 

застрояване. 

8. 08-01-26/28.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно отдаване под наем на язовир „Липовец” в землището на с. 

Николово – публична общинска собственост. 

9. 08-01-27/28.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно отдаване под наем на язовир„Студен кладенец” в землището 

на с. Стубел – публична общинска собственост. 



10. 08-01-29/01.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно приемане на общински бюджет за 2021 година. 

11. 08-01-28/01.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно безвъзмездно  придобиване на собственост на основание 

чл.54 от Закона за държавната собственост. 

12. 08-01-30/02.02.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – 

Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно неприсъствено заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана  

13. Питания 
 

1. 08-01-2/04.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

допълнение на 

Наредбата за 

определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на Община 

Монтана.  
 

Решение 

№ 373 

На основание чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 

77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, на основание чл. 

21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от 

Закона за нормативните актове, и във връзка с чл. 12, ал. 14 от 

Закона за автомобилните превози и чл. 6, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. В Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана се 

създава чл. 61а: 

„Чл. 61а. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 100,00 

лв. 

(2) За включване в списъка на превозните средства към 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса 10,00 

лв. 

(3) За продължаване срока на удостоверението и за отразяване на 

промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация 

за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса 100,00 

лв. 

(4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се 

заплаща такса 10,00 лв.“ 

2. Възлага контрола по изпълнение на решението на Кмета на 

Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-19/19.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

определяне на пасища и 

ливади от общинския 

поземлен фонд в 

землищата на община 

Монтана за общо и 

индивидуално ползване 

по реда на чл. 37и от 

Закона за собствеността 

и ползването на 

земеделските земи на 

собственици или 

ползватели на 

Решение 

№ 374 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3  и 

чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен план за паша в община Монтана за 

стопанската 2021/2022 г. (Приложение 1). 

 2. Определя общинските пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 година в 

землищата на с. Безденица, с. Благово, с. Белотинци, с. Вирове, с. 

Винище, с. Войници, с. Габровница, с. Горна Вереница, с. Горно 

Церовене, с. Долно Белотинци, с. Липен, гр. Монтана, с. Николово, с. 



животновъдни обекти с 

пасищни 

селскостопански 

животни, регистрирани 

в Интегрираната 

информационна 

система на БАБХ за 

стопанската 2021/2022 

година и приемане на 

годишен план за паша.  
 

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

община Монтана за общо и индивидуално ползване, съгласно 

Приложение 2 и дава съгласие да се предоставят за ползване по реда на 

чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

срок от 6 (шест) стопански години, при заплащане на годишна наемна 

цена по цени  приети с решение №187 от протокол №8/26.05.2016 г. 

3. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

на територията на община Монтана за стопанската 2021/2022 г.  

(Приложение 3) 

4. Определя задълженията на община Монтана и на 

ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите. 

(Приложение 4). 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-24/26.01.2021 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

приемане решение на 

извънредно Общото 

събрание на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 375 

На основание чл. 139, ал. 1 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 Христо Кастрев да гласува „ЗА” приемане 

на предложените решения, както следва:  

1. Общото събрание на акционерите приема правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.   

2. Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на 

членовете на Съвета на директорите, по ред на чл. 56, ал. 13, т. 8 от 

Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне 

на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от 

Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия 

/ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла 

на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от 

Приложение №2 към чл.56, ал. 2 от ППЗПП. 

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

4. 08-01-20/20.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на част от 

имот – частна общинска 

собственост на 

наследниците на 

законно построена 

сграда с учредено 

правото на строеж 

върху общинска земя.  
 

Решение 

№ 376 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2, ал. 3, и ал. 5, т. 1 от  

Наредбата за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на 252 ид. части или 252.00 кв. м. в от 

общинския поземлен имот с идентификатор 48489.13.291 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, актуван с 

АОС №6256/2021 г., целия с площ 504.00 кв.м., без търг или конкурс на 

Нейчо *** Ангелов и Анета *** Станкова, като наследници на 

Александър *** Алексов и Фидоска *** Григорова - съпруга, които са 

придобили право на строеж и построили втория етаж от законно 

изградената двуетажна жилищната сградата и право на ползване на част 

от поземления имот, съгласно решение №48 от протокол №6 от 

22.03.1972 г. на ИК на ГНС-Михайловград и типов договор от 

29.04.1972 г. на градски народен съвет – гр. Монтана. 

2. Определя цена от 6 804.00 /шест хиляди осемстотин и четири/ 

лева без ДДС за 252 ид. части или 252.00 кв. м. от общински поземлен 

имот с идентификатор 48489.13.291 по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на гр. Монтана, като данъчната оценка на целия 

имот е 11 340.00 /единадесет хиляди триста и четиридесет/ лева, 

съгласно удостоверение №ДО000147/14.01.2021 г. от отдел “Местни 

приходи” при община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-21/21.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 377 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.323 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Мало поле”, землище Монтана, общ. Монтана с 

площ от 240.00 /двеста и четиридесет/ кв.м., III категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6254/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

910.00 /деветстотин и десет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-22/21.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 378 

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 с 

идентификатор 48489.40.469 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, местност “Мало поле”, землище Монтана, 

общ. Монтана с площ от 469.00 /четиристотин шестдесет и девет/ кв.м., 

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

общинска собственост  №6255/2021 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване.  

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

780.00 /хиляда седемстотин и осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-25/26.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

Решение 

№ 379 

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 



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 

48489.30.356 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Герана за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

обществено обслужване 

и автосервиз” и да се 

предвиди ниско 

застрояване. 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Павел *** Иванов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.356 по кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност Герана, с който да се промени 

предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване и 

автосервиз” и да се предвиди ниско свободно застрояване при спазване 

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

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

територии и устройствени зони и да се спази ограничителната 

строителна линия по Закона за пътищата. 

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.30.356 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Герана, 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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-26/28.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отдаване под наем на 

язовир „Липовец” в 

землището на с. 

Николово – публична 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 380 

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

и местната администрация, §12, т. 2 от преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена и 

съоръженията към нея за възлагане стопанисването, поддръжката и 

техническата експлоатацията на язовир „Липовец”, находящ се в 

землището на с. Николово, община Монтана, включващ поземлени 

имоти с трайно предназначение на територията: територия заета от води 

и водни обекти с идентификатори: 1. Поземлен имот с идентификатор 

51665.26.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Николово с площ 68 181.00 кв. м. и начин на трайно ползване: язовир. 2. 

Поземлен имот с идентификатор 51665.26.955 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Николово с площ 8 303.00 кв. м. и начин на 

трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение - 

представляващ язовирна стена. 3. Поземлен имот с идентификатор 

51665.28.954 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Николово с площ 748.00 кв. м. и начин на трайно ползване: 

отводнителен канал, представляващ преливник, ведно с изпускател с 

обща площ на язовира и съоръженията към него 77 268.00 кв.м.,  чрез 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 10 /десет/ 



години, съгласно нормативната уредба.  

2.  Определя началната годишна наемна цена, изготвена от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители в размер от 2 320.00 /две хиляди триста и двадесет/ лева 

3.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-27/28.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отдаване под наем на 

язовир„Студен 

кладенец” в землището 

на с. Стубел – публична 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 381 

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

и местната администрация, §12, т. 2 от преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена и 

съоръженията към нея за възлагане стопанисването, поддръжката и 

техническата експлоатацията на язовир „Студен кладенец” – публична 

общинска собственост, находящ се в землището на с. Стубел, община 

Монтана, образуван от поземлен имот с идентификатор 70024.106.240 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стубел с трайно 

предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти 

и начин на трайно ползване: язовир с площ 16 980.00 кв.м., актуван с акт 

за публична общинска собственост №6076/2020 г., вписан в служба по 

вписванията вх. рег. №4712/30.11.2020 г., акт №158, том 13, чрез 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 10 /десет/ 

години, съгласно нормативната уредба.  

2. Определя началната годишна наемна цена, изготвена от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители в размер от 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева. 

3.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

10. 08-01-29/01.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на Общински бюджет за 2021 година. 

Решение 

№ 382 

На основание чл. 84, ал. 4 и чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за 

държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. и ПМС №408 от 23.12.2020 г. 

за изпълнение на Държавния бюджет 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2021 г., както следва (Приложение 

№1а): 

По прихода 58 920 000 лв. 

По разхода 58 920 000 лв. 

2. Приема бюджета на община Монтана за 2021 г., както следва: (Приложения №1б, 1в, 1г, 1д, 

1е, 1ж, 1з, 1и,к) 

2.1. По прихода  

1) Приходи с държавен характер: 35 227 243 лв. 

 Обща субсидия за делегирани от държавата 

дейности 32 865 532 лв. 

 Неданъчни приходи 47 294 лв. 

 Преходен остатък 2 314 417 лв. 

2) Приходи с местен характер 23 692 757 лв. 



 Имуществени и др. данъчни приходи 4 765 000 лв. 

 Неданъчни приходи 10 121 260 лв. 

 Обща изравнителна субсидия 3 253 000 лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване 124 100 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи 1 085 600 лв. 

 Трансфери -450 000 лв. 

 Операции с финансови активи и пасиви и 

безлихвени заеми -782 693 лв. 

 Преходен остатък 5 576 490 лв. 

  

2.2. По разхода  

 Държавни дейности  35 227 243 лв. 

 Дофинансиране 452 100 лв. 

 Местни дейности 23 240 657 лв. 

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на 

населени места (Приложение №2). 

4. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: заплатите на едно 

лице в бюджетната сфера, считано от 01.01.2021 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. 

декември 2020 г. и месеците януари – ноември 2021 г. (Приложения №1а, 1г). 

5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (Приложения №3а, 3б, 3в). 

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (Приложения №1ж, 1з). 

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана за 2021 г. в размер на 

440 000 лв. (Приложение №4). 

8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2021 г. за посрещане на гости и 

представителни цели и за международна дейност в размер на 26 900 лв. (Приложение №5). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 11 

285 хил. лв. (Приложение №6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 6и). 

10. Утвърждава планирани трансфери в размер на 450 000 лв. за съфинансиране на проекти по 

програми на Европейския съюз и Национални програми през 2021 г., в т.ч. 270 000 лв. за 

съфинансиране по проект „Красива България” за ремонт на Детска ясла №1 гр. Монтана.  

11. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2021 г. общо в размер на 7 785 

762 лв. (Приложения №7а, 7б, 7в, 7г). 

1) Целева субсидия за капиталови разходи 1 085 600 лв. е за изграждане и основен ремонт 

в местни дейности. 

2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: 

капиталови разходи в размер на 772 471 лв. и текущи ремонти за 746 029 лв.; със 

собствени средства 533 191 лв.; от преходен остатък 5 394 500 лв. 

12. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. Кирил и 

Методий“ и храм „Св. Дух” в размер до 10 000 лв. 

13. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и второстепенните 

разпоредители в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, а се разходват на 

база начислените средства за работна заплата. 

14. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 200 лв. на човек за 

служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл. 

8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – 

по Закона за държавния служител. 

15. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разходи:  

1) в кметствата по приложен списък (Приложение №8а); 

2) в общинска администрация по приложен списък (Приложение №8б); 

3) в Домашен социален патронаж по приложен списък (Приложение №8в); 

4) на работещите в заведенията за социални услуги до 85% по приложен списък 

(Приложение №8г). 

16. Транспортните разходи на жители на гр. Монтана над 70-годишна възраст в размер на 



40 000 лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския 

бюджет, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

17. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 400 лв. помощи, след съгласуване 

с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от средствата за 

социални помощи в размер на 20 000 лв. 

18. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин витро”, които да се 

разпределят по ред и начин, определен в правилник. 

19. Определя средства в размер до 42 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при раждане 

на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. 

Монтана. 

20. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 13 000 

лв. 

21. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на 

еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и 

семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община 

Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник. 

22. Включва в бюджета за 2021 г. просрочени задължения в размер на 1 950 332 лв. и план–

график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 7 727 088 лв. (Приложение 

№1и) 

23. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021–2023 

г. (Приложение №9) 

24. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година 

промените по бюджета за 2021 г., произтичащи от съответните нормативни документи. 

25. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на общия 

размер на бюджета и приоритетността на разходите: 

1) В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно 

чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗПФ. 

2) В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. Да прехвърля 

бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите 

на една бюджетна група без да изменя общия й размер, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от 

ЗПФ. 

26. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на 

общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други плащания, 

при условие че не се променя предназначението на средствата в края на годината, съгласно 

чл. 126 от ЗПФ. 

27. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми при забавяне на финансирането им. 

28. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с 

размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с 

волята на дарителя.  

29. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора без близки и 

роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в 

службата за социално подпомагане лица в размер до 7 000 лв. 

30. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 10 000 лв.  

31. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв. 

32. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв. 

33. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.  

34. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв. 

35. Определя средства за Федерация на потребителите в размер до 6 000 лв. 

36. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 6 000 лв. 



37. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 3 000 

лв. 

38. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната наредба. 

39. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по 

специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински 

съвет гр. Монтана. 

40. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо 

жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана. 

41. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 44 000 лв. 

(Приложение №7в). 

42. Дава съгласие от планираните средства за текущи разходи в бюджета на Община Монтана 

за 2021 г. да бъдат заделени 55 252 лв., с които да бъде финансирано поддържането (текущ 

ремонт и поддържане, в т.ч. и зимно поддържане) на предложените от Общината участъци 

от републикански пътища на територията на община Монтана, освободени от такса за 

ползване на пътната инфраструктура - винетна такса. 

43. Утвърждава 1 822 100 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен 

план в частта му за 2021 г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 260 000 лв. 

44. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на новия общински дълг на 

2.710 000 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2021 г. на 8 500 000 лв.  

45. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2021 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 15% или 6 485 275 лв. от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните 4 години. 

46. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2021 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат 

да надвишават 50% или 21 617 582 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните 4 години. 

47. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер 

на -7 108 214 лв. 

48. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, от разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, предоставени за управление на кметовете на кметства да им бъдат 

възстановени за изпълнение на дейности от местно значение. 

49. Упълномощава Кмета на Община Монтана да кандидатства за средства от централния 

бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти и да 

сключва договори за финансирането им.   

50. Възлага на Кмета на общината изпълнението на бюджета за 2021 г. 

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

11. 08-01-28/01.02.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

безвъзмездно  

придобиване на 

собственост на 

основание чл.54 от 

Закона за държавната 

собственост. 
 

Решение 

№ 383 

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

и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост на 

основание чл. 54 от Закона за държавната собственост,  върху поземлен 

имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на 

гр.Монтана, представляващ част от урегулиран поземлен имот (УПИ) I, 

кв.128 по действащия подробен устройствен план (ПУП) на ЦГЧ 

гр.Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

12.08-01-30/02.02.2021 

год. Докладна записка от 
Решение 

№ 384 



инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

редовно неприсъствено 

заседание на Общото 

събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана  
 

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

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

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

на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Упълномощава представителя на Община Монтана в Общото 

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

гласува „ЗА” 

1. Общото събрание приема отчет за дейността на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град Монтана за 2020 г. 

2. Общото събрание приема отчет за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2020 г. 

3. Общото събрание приема бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, град Монтана за 2021 г. 

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

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 
Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   

 

 


