
 

 

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

Протокол 
№ 33 

Днес 31.05.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на                
Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници. В             
заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана  
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана  
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана  
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана 
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана 
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана 
г-н Деян Димиторв – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана 
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински            

съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния  
ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-140/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно издаване на Запис на заповед от Община Монтана в полза на Министерството на               
околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” във връзка с                
изпълнението на Административен договор №Д-34-19 от 05.04.2018 г. за предоставяне на           
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проект с             
регистрационен №BG16M1OP002-2.005-0006 „Проектиране и изграждане на компостираща       
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“. 

2. 08-01-149/16.05.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов За Кмет на Община           
Монтана, относно ползване на собствени средства за собствен принос и осигуряване на временен заем              
при изпълнение на проект „Equipment safe our lives” code ROBG по ТГС България – Румъния.  

3. 08-01-130/17.04.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството             
и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс „Ние,             
врабчетата” – Монтана. 

4. 08-01-148/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно приемане на общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и              
ученици в Община Монтана 2018-2019 год.  

5. 08-01-134/10.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно молба от Я. Тодоров от гр. Монтана за отпускане на персонална пенсия на законно                
представлявания от него М. Тодоров. 

6. 08-01-142/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно промяна в списъка на пътуващите специалисти от населените места на община             
Монтана приет, като част от решението за бюджета за 2018 год. – точка 14. 

7. 08-01-143/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно командировки за I-во тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Монтана и               
Председателя на Общински съвет-Монтана. 

8. 08-01-151/18.05.2018 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. 
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9. 08-01-150/18.05.2018 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 

10. 08-01-135/11.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство                
на територията (ЗУТ) за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план              
/ПУП-ПП/ на водопровод преминаващ през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.5.57 –            
улица общинска собственост, 48489.5.58 – второкласен път държавна собственост, 48489.4.200 –           
второкласен път държавна собственост по кадастралната карта на гр. Монтана, за захранване на ПИ              
№4.650 по плана на новообразуваните имоти на местност „Мало поле” землище на гр.Монтана, и              
одобряване на задание. 

11. 08-01-136/11.05.2018 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 новообразуван имот №            
190.581 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, код по ЕКАТТЕ 48489, землища гр.               
Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за промяна предназначение на земеделска земя в „за               
жилищно строителство”. 

12. 08-01-120/11.04.2018 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.  

13. 08-01-137/11.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

14. 08-01-138/11.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно върнато за ново обсъждане решение №827 от протокол №31/26.04.2018 год. 

15. 08-01-141/14.05.2018 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 УПИ V в кв. 95, по действащия подробен                 
устройствен план на гр. Монтана. 

16. 08-01-144/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно предоставяне на ведомствено общинско жилище за нуждите на Регионален           
държавен архив – Монтана. 

17. 08-01-145/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно учредяване право на строеж и право на прокарване и сервитут на електропроводно              
отклонениe през имот публична общинска собственост. 

18. 08-01-147/14.05.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община           
Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор            
48489.6.777, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

19. Питания  
 

1. 08-01-140/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
издаване на Запис на 
заповед от Община 
Монтана в полза на 
Министерството на 
околната среда и водите 
– Управляващ орган на 
ОП „Околна среда 
2014-2020 г.” във връзка 
с изпълнението на 

Решение 
№ 828 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с т. 3.1. от 

Административен договор № Д-34-19 от 05.04.2018 г. за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, за проект с регистрационен № 
BG16M1OP002-2.005-0006 „Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в община Монтана“ 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

Упълномощава Кмета на Община Монтана да издаде Запис на         
заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси            
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Административен 
договор №Д-34-19 от 
05.04.2018 г. за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна 
програма „Околна среда 
2014-2020 г.” за проект 
с регистрационен 
№BG16M1OP002-2.005-
0006 „Проектиране и 
изграждане на 
компостираща 
инсталация за разделно 
събрани зелени и/или 
биоразградими 
отпадъци в община 
Монтана“. 

и удръжки, в полза на Министерството на околната среда и водите,           
платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото         
плащане по Административен договор № Д-34-19 от 05.04.2018 г. за          
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна       
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, за проект с регистрационен №          
BG16M1OP002-2.005-0006 „Проектиране и изграждане на     
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или       
биоразградими отпадъци в община Монтана“, в размер на 439 792,18          
(четиристотин тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и два         
лева 0,18) лева, представляващи 10% (десет на сто) от максималния          
размер на безвъзмездната финансова помощ и със срок за предявяване          
за плащане до 60 дни от датата на финалното отчитане на проекта. 

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

2. 08-01-149/16.05.2018 
год. Докладна записка 
от Тихомир Антонов За 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
ползване на собствени 
средства за собствен 
принос и осигуряване на 
временен заем при 
изпълнение на проект 
„Equipment safe our 
lives” code ROBG по 
ТГС България – 
Румъния.  

Решение 
№ 829 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и т.24  от Решение № 
714/29.01.2018 г. на Общински съвет гр. Монтана 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Община Монтана да осигури трансфер за собствен принос        
по проекта 2% от предстоящия за одобрение бюджет на проекта. 

2. Община Монтана да предостави при необходимост      
временен заем за финансиране недостига на средства, който ще бъде          
възстановен при одобряването на разходите от Управляващия орган.  

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

3. 08-01-130/17.04.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
приемане на Правилник 
за изменение и 
допълнение на 
Правилник за 
устройството и 
дейността на Център за 
подкрепа за личностно 
развитие Обединен 
детски комплекс „Ние, 
врабчетата” – Монтана. 

Решение 
№ 830 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за         

устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие          
Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата” – Монтана. 

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

4. 08-01-148/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 

Решение 
№ 831 
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Кмет на Община 
Монтана, относно 
приемане на общинска 
стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на 
деца и ученици в 
Община Монтана 
2018-2019 год.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 197, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие        

на децата и учениците в община Монтана 2018 – 2019 г. 
 Забележка: Решението се прие с 26 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

5. 08-01-134/10.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно молба 
от Я.Тодоров от гр. 
Монтана за отпускане 
на персонална пенсия на 
законно 
представлявания от него 
М. Тодоров 

Решение 
№ 832 

На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от  Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж  и във връзка с чл. 92 от КСО 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

Предлага на Министерски съвет М.Тодоров да получава       
персонална  пенсия. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”1“против” и 1“въздържал се” 

6. 08-01-142/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
промяна в списъка на 
пътуващите 
специалисти от 
населените места на 
община Монтана приет, 
като част от решението 
за бюджета за 2018 год. 
– точка 14. 

Решение 
№ 833 

На основание чл. 36, ал. 1, т.2 от ПМС № 322 за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

Коригира Списъка за пътуващите на територията на община        
Монтана, Приложение 8-а към т. 14 от Решение №714 от Протокол           
№28/29.01.2018 г. 

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

7. 08-01-143/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
командировки за I-во 
тримесечие на 2018 г. на 
Кмета на Община 
Монтана и 
Председателя на 
Общински 
съвет-Монтана. 

Решение 
№ 834 

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

Реши: 
Одобрява на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за        

командировките в страната Отчета за изразходваните средства за        
командировки в страната на Председателя на Общински съвет и Кмета          
на Община Монтана за I-во тримесечие на 2018 год. 

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

8. 08-01-151/18.05.2018 
год. Докладна записка 
от инж. Иво Иванов – 
Председател на 
Общински съвет 

Решение 
№ 835 

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и като съдружници 
в дружеството 
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Монтана, относно 
приемане решение на 
Общото събрание на 
МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев” АД, гр. 
Монтана. 
 

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 Б.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 2017 г. 

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов        
отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор. 

3. Общото събрание на акционерите взема решение за        
разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г. 

4. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност        
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 

5. Общото събрание на акционерите избира и назначава        
предложения регистриран одитор за 2018 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 предложната промяна        
в капитала на дружеството. 

10. Общото събрание на акционерите приема предложната       
промяна в Устава на дружеството. 

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

9. 08-01-150/18.05.2018 
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 
№ 836 

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и като съдружници 
в дружеството 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

Дава съгласие г-н Г. 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 2017 г. 

2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен        
финансов отчет на Дружеството за 2017 година. 
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3. Общото събрание на акционерите приема предложението на        
Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за          
2017 година.  

4. Общото събрание на акционерите приема Доклада на        
регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на         
Дружеството за 2017 година. 

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност        
членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им          
през 2017 година. 

6. Общото събрание на акционерите приема предложението на        
Съвета на директорите на Дружеството за избор на регистриран одитор          
за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния         
финансов отчет на Дружеството за 2019 година. 

7. Общото събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета         
на директорите за 2019 година.  

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

10. 08-01-135/11.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - Кмет 
на Община Монтана, 
относно даване на 
разрешение  и 
одобряване на задание 
по чл. 125 от Закона за 
устройство на 
територията (ЗУТ) за 
изработване на проект за 
подробен устройствен 
план - парцеларен план 
/ПУП-ПП/ на 
водопровод преминаващ 
през поземлени имоти 
(ПИ) с идентификатори 
48489.5.57 – улица 
общинска собственост, 
48489.5.58 – 
второкласен път 
държавна собственост, 
48489.4.200 – 
второкласен път 
държавна собственост 
по кадастралната карта 
на гр. Монтана, за 
захранване на ПИ 
№4.650 по плана на 
новообразуваните имоти 
на местност „Мало 
поле” землище на 
гр.Монтана, и 
одобряване на задание. 
 

Решение 
№ 837 

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 „КРОМА ТРАНС” ООД да възложи        
изработването на проект за подробен устройствен план– парцеларен        
план /ПУП-ПП/ на водопроводно отклонение от водопровод по        
ул.”Диана” – през ПИ 48489.5.57, 48489.5.58 и 48489.4.200 по         
кадастралната карта на гр.Монтана до имот № 4.650 по ПНИ на           
местност Мало поле,  гр. Монтана. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от Закона за         
устройство на територията. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен            
носител в 3 екземпляра, в приетия от „Агенция по геодезия,          
картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл. 5, ал. 4 от           
Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на          
устройствените планове и Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за        
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и        
кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват през ПИ 48489.5.57, 48489.5.58          
и 48489.4.200 до имот № 4.650 по плана на новообразуваните имоти на             
местност „Мало поле” на гр.Монтана, при спазване на изискванията на          
Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни          
актове и с обем и съдържание, съгласно Наредба № 8 за обема и             
съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със         
заинтересованите централни и териториални администрации, и със       
специализираните контролни органи  и експлоатационни дружества. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от            
ЗУТ. 
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На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на          
оспорване. 

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

11. 08-01-136/11.05.2018 
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 
новообразуван имот № 
190.581 по плана на 
новообразуваните 
имоти на местност 
Парта, код по ЕКАТТЕ 
48489, землища гр. 
Монтана и с. Долна 
Вереница, общ. 
Монтана за промяна 
предназначение на 
земеделска земя  в „за 
жилищно 
строителство”. 

Решение 
№ 838 

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 П. Ценов и Ц. Ценова да възложат изработване           
на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на           
новообразуван имот № 190.581, код по ЕКАТТЕ 48489, по плана на           
новообразуваните имоти, местност Парта, землища гр. Монтана и с.         
Долна Вереница, общ. Монтана за промяна на предназначението на         
земеделска земя  в „за жилищно строителство”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 
Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен            

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия,          
картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл.5, ал.4 от Наредба          
№8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове          
и Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и         
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват: новообразуван имот №         
190.581, код по ЕКАТТЕ 48489, по плана на новообразуваните имоти,          
местност Парта, землище гр. Монтана 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. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със         
заинтересованите централни и териториални администрации, и със       
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

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” 

12. 08-01-120/11.04.2018 
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 
№ 839 

На основание чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. В Наредбата за определянето и администрирането на местните         

такси и цени на услуги на територията на община Монтана се прави            
следното допълнение: 

Създава се нов чл. 85ж с текст „За извършване на услуги от            
Общински драматичен театър – гр. Монтана се заплащат цени както          
следва: 

(1) Цени на входни билети за представления на наша трупа: 
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 т. 1 За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 2 до                   
ред 4 – 8.00 лв. 

т. 2 За места в Голяма зала балкон ред 1 – 10.00 лв. 
т. 3 За всички останали места – 6.00 лв.  
т. 4 За ученици за вечерни спектакли – 4.00 лв.  
т. 5 За студенти и пенсионери вечерни спектакли – 6.00 лв. 
(2) Цени на входни билети за детски представления на        

Общински драматичен театър – гр. Монтана: 
т. 1 За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                   

ред 4  и в турне – 4.00 лв., за всички останали места – 3.00 лв. 
т. 2 За места в Малка зала и в турне в градове с над 20000 жители                

– 4.00 лв. 
(3) Цени на входни билети за вечерни спектакли на        

Общински драматичен театър – гр. Монтана в турне: 
т. 1 Населени места до 2000 жители – 5.00 лв. за възрастен и 4.00              

лв. за ученик, студент и пенсионер, и 3.00 лв. за деца 
т. 2 Населени места от 2000 до 20000 жители – 6.00 лв. за             

възрастен, 4.00 лв. за ученик, студент и пенсионер, и  3.00 лв. за деца 
т. 3 Населени места над 20000 жители – 8.00 лв. за възрастен,            

6.00 лв. за студент и пенсионер и 4.00 лв. за ученик,  и  3.00 лв. за деца 
(4) За концерти и представления на общински звена като        

школи, ОДК, училища и детски градини се прилагат правилата по точки           
1 и 2 на ал. 3. 

(5) Цени на входни билети за представления на наша трупа с          
гостуващи артисти: 

т. 1 За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                   
ред 4 – 12.00 лв. 

т. 2 За всички останали места – 10.00 лв. 
(6) Цени на входни билети за представления на гостуваща        

трупа: 
т. 1 В състав до 10 човека: 
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                  

ред 4 – 10.00 лв. 
б) За всички останали места – 8.00 лв. 
т. 2 В състав от 11 до 15 човека: 
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                  

ред 4 – 12.00 лв. 
б) За всички останали места – 10.00 лв. 
т. 3 В състав от и над 16 човека: 
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                  

ред 4 – 15.00 лв. 
б) За всички останали места – 13 лв. 
(7) Цени на входни билети за детски представления на        

гостуваща трупа: 
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                  

ред 4 – 8.00 лв. 
б) За всички останали места – 6.00 лв. 
(8) Цени на входни билети за концерт с гостуващи        

изпълнители: 
т. 1 В състав до 10 човека: 
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а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                  
ред 4 – 15.00 лв. 

б) За всички останали места – 13.00 лв. 
т. 1 В състав над 10 човека: 
а) За места в Голяма зала от ред 5 до ред 10 и балкон от ред 1 до                  

ред 4 – 20.00 лв. 
б) За всички останали места – 18.00 лв. 
(9) Цени за ползване за мероприятие на Голяма зала: 
а) Зимен период с отопление – 1300.00 лв. на ден. 
б) За всички останали случаи – 700.00 лв. на ден. 
(10) Цени за ползване за мероприятие на Малка зала: 
а) Зимен период с отопление – 300.00 лв. на ден. 
б) За всички останали случаи – 200.00 лв. на ден. 
(11) Цени за ползване на Балетна зала: 
а) Зимен период с отопление –  5.00 лв. на час 
б) За всички останали случаи – 4.00 лв.на час 
(12) Цени за ползване за мероприятие на Репетиционна зала: 
а) Зимен период с отопление –  120.00 лв. на ден. 
б) За всички останали случаи – 100.00 лв. на ден. 
(13) Цени за ползване на площи извън посочените в точки от 1.           

до 12.: 
а) Зимен период с отопление –  4.00 лв. на кв.м на ден. 
б) За всички останали случаи – 3.00 лв. на кв.м на ден.“ 
2. Възлага на директора на Общински драматичен театър – гр.          

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

13. 08-01-137/11.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на общинско 
жилище на наемател. 

Решение 
№ 840 

На основание чл. 41 т. 3, чл. 45, ал. 1 и във връзка с чл. 44, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 

общинския жилищен фонд 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес          

гр. Монтана, представляващо самостоятелен обект с идентификатор       
48489.13.313.1.13 в сграда №1, разположена в поземлен имот с         
идентификатор 48489.13.313 по кадастралната карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана, със застроена площ 39.35 кв. м, с прилежащо            
мазе №13 с площ 3.36 кв. м, ведно с 1.28 % ид. ч. от общите части на                 
сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на настанената в            
него наемателка А. Колева. 

2. Определя пазарна цена 20 298.00 (двадесет хиляди двеста         
деветдесет и осем) 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-138/11.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 

Решение 
№ 841 

9 

 



Кмет на Община 
Монтана, относно 
върнато за ново 
обсъждане решение 
№827 от протокол 
№31/26.04.2018 год. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Отменя свое решение №827 от протокол №31/26.04.2018 год. 
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” 

15. 08-01-141/14.05.2018 
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 УПИ V в 
кв. 95, по действащия 
подробен устройствен 
план на гр. Монтана. 
 

Решение 
№ 842 

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. Даване съгласие за изработване на проект за изменение на          

действащия подробен устройствен план – план за регулация и         
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V, кв. 95, по действащия подробен          
устройствен план на гр. Монтана, с което предложение се образува два           
нови самостоятелни УПИ-та: 

* УПИ V с конкретно предназначение „за обект общинска         
публична собственост”, кв. 95 по действащия подробен устройствен        
план на гр. Монтана; 

* УПИ XI с конкретно предназначение „за обществено        
обслужване”, кв. 95 по действащия подробен устройствен план на гр.          
Монтана.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно  с 26 гласа “за”0“против” и 2“въздържал се” 

16. 08-01-144/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
предоставяне на 
ведомствено общинско 
жилище за нуждите на 
Регионален държавен 
архив – Монтана. 
 

Решение 
№ 843 

На основание чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за управление и разпореждане с общинския 

жилищен фонд на територията на община Монтана и чл. 21, ал. 1, т. 
8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Предоставя на Регионален държавен архив – Монтана        
ведомствено общинско жилище от Общинския жилищен фонд с адрес         
гр. Монтана за настаняване под наем на А.Цветанова служител в          
„Държавен архив – Монтана“ към дирекция „Регионален държавен        
архив“ – Монтана за времето докато заема тази длъжност. 

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” 

17. 08-01-145/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
учредяване право на 

Решение 
№ 844 

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, чл. 30, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, във връзка 
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строеж и право на 
прокарване и сервитут 
на електропроводно 
отклонениe през имот 
публична общинска 
собственост 

с чл. 193, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 
62, ал. 2, чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката 

Общински съвет Монтана 
Реши: 

1. Учредява възмездно право на строеж за изграждането на 4         
бр. шахти и безвъзмездно право на прокарване на електропроводно         
отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата          
инфраструктура за захранване на поземлен имот с идентификатор        
48489.26.658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.         
Монтана за прокарване на ел. кабел през поземлен имот публична          
общинска собственост с идентификатор 48489.27.26 по кадастралната       
карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, както следва: 

№ на ПИ Начин на трайно 
ползване Бр. шахти Дълж./л.

м./ 
Сервитут 

/кв.м./ 

48489.27.26 
За селскостопански,  
горски ведомствен  
път 

4 бр. шахти с    
размери /1.20х0.90 =   
1.08 кв.м./ 
Общо – 4.32 кв.м. 

194.47 777.88 

 
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         
Т. Пецка и В. Станчев. 

2. Определя пазарна цена за правото на строеж в размер на          
70.00 /седемдесет/ лева, въз основа на пазарната оценка, 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” 

18. 08-01-147/14.05.2018 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
обявяване за частна 
общинска собственост 
на поземлен имот с 
идентификатор 
48489.6.777, по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри 
на гр. Монтана. 
 

Решение 
№ 845 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост 
Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с         

идентификатор 48489.6.777 по кадастралната карта и кадастралните       
регистри на гр. Монтана с площ 609.00 (шестстотин и девет) кв.м. и            
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, който по           
действащия подробен устройствен план на гр. Монтана е УПИ Х в кв.            
95 с конкретно предназначение „за обществено обслужване”, актуван с         
акт за публична общинска собственост №5485/25.10.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на         
горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно  с 27 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 
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