
 

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

Протокол 

№ 14 
Днес 26.11.2020  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 29 общински 

съветници. В заседанието взеха участие и:  

Г-н Тихомир Антонов – Кмет на Община Монтана 

г-жа Теодора Петрова – Гл. експерт в Община Монтана 

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

Общински съвет Монтана и г-жа Камелия Трифонова – Заместник председател на ОбС 

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-253/05.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Монтана в полза на 

Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., по предстоящ договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. 

2. 08-01-254/05.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно кандидатстване по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа 

Натура 2000 в България – 2“  

3. 08-01-257/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на План за интегрирано развитие на община Монтана за периода 

2021 – 2027 г. 

4. 08-01-274/13.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно удължаване срока на услугите по проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” финансиран по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 - 2020”, процедура BG05M9OP001-2.0.040 

5. 08-01-276/18.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно проектно предложение „Развитие на културния живот в Община 

Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура" на Община Монтана по 

Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, Група дейности „Културна 

инфраструктура” на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

6. 08-01-265/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на Решение №160/30.04.2020г.  на Общински съвет гр. Монтана, 

относно промяна в условията на Договор № 1027/13.11.2018г. с  Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД. 

7. 08-01-266/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на Решение № 127 от Протокол № 6/26.03.2020г., относно промяна 

в условията на получен кредит № 1067 от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при 

изпълнение на проект: „Equipment save our lives” /”Техниката спасява животи”, с номер ROBG-

305, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-

България 2014-2020 Договор № 98838/31.08.2018г. 

8. 08-01-267/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на Решение № 145 от Протокол № 6/26.03.2020г., относно промяна 

в условията на получен кредит № 1027/13.11.2018 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране 

при изпълнение на проект: „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на 

предучилищното и училищното образование” по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН  BG16RFOP001-1.026-0001-C01, № РД-02-37-14, 



сключен на 02.02.2018 г. между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

9. 08-01-250/23.10.2020 год. Докладна записка от група съветници на БСП при 

Общински съвет Монтана, относно приемане на Наредба  за реда и условията за отпускане на 

финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на 

Община Монтана. 

10. 08-01-255/09.11.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов - Председател на 

Общински съвет – Монтана, относно извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град Монтана. 

11. 08-01-277/19.11.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов - Председател на 

Общински съвет – Монтана, относно избор на съдебни заседатели на Районен съд – Монтана. 

12. 08-01-256/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предложение за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка  през 

учебната 2020/2021 година за 4-годишните деца от община Монтана, считано от 01.12.2020 г.  

13. 08-01-258/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe 

през имот публична общинска собственост  

14. 08-01-259/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата 

на с. Долна Вереница и с. Николово, община Монтана 

15. 08-01-260/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на части от 

поземлени имоти за неземеделски нужди, в землището на с. Доктор Йосифово, община 

Монтана и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути. 

16. 08-01-261/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот 

общинска собственост. 

17. 08-01-262/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за част от улично пространство на ул.”Одрин” 

между ОТ 22 и ОТ 32 и УПИ II, УПИ III и УПИ VI в кв.46 по действащия подробен 

устройствен план на кв.Кошарник, гр.Монтана. 

18. 08-01-263/11.11.2020 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-ПР) за част от улично пространство 

на ул.”Първа” между ОТ 107 и ОТ 108 и УПИ XVI437 в кв.68 по действащия кадастрален и 

регулационен план на с.Долна Вереница, общ.Монтана. 

19. 08-01-271/12.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

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

20. 08-01-272/12.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

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

21. 08-01-273/13.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

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

22. 08-01-264/11.11.2020 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-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно 

ел. захранване НН за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.4.463 по кадастралната 

карта/КК/ на гр. Монтана, местност Лъката. 

23. 08-01-275/13.11.2020 год. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на 

Община Монтана, относно предприемане на действия за Изграждане и поддържане на 

системата за ранно предупреждение за замърсяване, като краткосрочна и средносрочна мярка  

от  прилагане на Плана за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община 

Монтана за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ за периода 2019-2023 г. 



24. 08-01-278/22.11.2020 год. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет 

на Община Монтана, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване за други 

земеделски нужди на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасище в 

землището на с.Белотинци, общ.Монтана. 
25.  Питания 

 

1. 08-01-253/05.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

издаване на Запис на 

заповед от Кмета на 

Община Монтана в 

полза на Министерство 

на труда и социалната 

политика – Управляващ 

орган на ОП „Развитие 

на човешките ресурси” 

2014-2020 г., по 

предстоящ договор за 

безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие“. 

Решение 

№ 309 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Упълномощава Кмета на Община Монтана да издаде Запис на 

заповед без протест в полза на Министерството на труда и социалната 

политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси ” 2014-2020 г., в размер на авансовото плащане по 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 , 

представляващо сумата от 62 013,60  (шестдесет и две хиляди и 

тринадесет лева и шестдесет стотинки ) лева. 

 

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

2. 08-01-254/05.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

кандидатстване по 

процедура „Споделена 

визия за екологичната 

мрежа Натура 2000 в 

България – 2“  
 

Решение 

№ 310 

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

местната администрация /ЗМСМА/ 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с проект по 

процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 

България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 

(ОПОС). 

2. Дава съгласие Община Монтана да сключи партньорско 

споразумение със Сдружение „Ловно-рибарско дружество „Огоста” 

(СЛРД), гр. Монтана, съгласно изискванията на процедура „Споделена 

визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (ОПОС). 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

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

3. 08-01-257/10.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на План за 

интегрирано развитие 

на община Монтана за 

Решение 

№ 311 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24, т. 1 

от Закона за регионалното развитие 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема План за интегрирано развитие на община Монтана за 



периода 2021 – 2027 г. периода 2021 – 2027 г. 
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-274/13.11.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

удължаване срока на 

услугите по проект 

„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 2” 

финансиран по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020”, 

процедура 

BG05M9OP001-2.0.040 

Решение 

№ 312 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Кмета на Община Монтана да сключи 

Допълнително споразумение към Договор BG05M9OP001-2.040-0112 за 

удължаване срока на услугите  по „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания – Компонент 2” финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020”, процедура 

BG05M9OP001-2.0. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 
 

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

4. 08-01-

276/18.11.2020 год. 

Докладна записка от 

Тихомир Антонов – за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

проектно предложение 

„Развитие на културния 

живот в Община 

Монтана чрез 

инвестиции в 

културната 

инфраструктура" на 

Община Монтана по 

Инвестиционен 

приоритет 4 „Социална 

инфраструктура“, Група 

дейности „Културна 

инфраструктура” на 

Процедура 

BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие“, 

Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и 

интегрирано градско 

развитие“ на 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 

2014-2020г. 

Решение 

№ 313 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Община Монтана декларира, че за проект „Развитие на 

културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната 

инфраструктура“ по Инвестиционен приоритет 4 „Социална 

инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура” на 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., е 

осигурена устойчивост и Народно читалище „Разум 1883” гр. Монтана 

няма да бъде закрито за период, не по-малък от 5 години след крайното 

плащане към бенефициента. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горните решения. 
 

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

 

 
 

 



6. 08-01-265/11.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение 

№160/30.04.2020г.  на 

Общински съвет гр. 

Монтана, относно 

промяна в условията на 

Договор № 

1027/13.11.2018г. с  

Фонд за органите на 

местното 

самоуправление в 

България - ФЛАГ ЕАД. 

Решение 

№ 314 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, т.1 и т. 

7, чл. 17 и чл. 19а от Закон за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Изменя т.1 от Решение № 160 от Протокол №7/30.04.2020г., както 

следва: 

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 76 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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-265/11.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение № 

127 от Протокол № 

6/26.03.2020г., относно 

промяна в условията на 

получен кредит № 1067 

от фонд „Флаг” за 

мостово финансиране  

при изпълнение на 

проект: „Equipment save 

our lives” /”Техниката 

спасява животи”, с 

номер ROBG-305, 

финансиран по 

програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

INTERREG V-A 

Румъния-България 

2014-2020 Договор № 

98838/31.08.2018г. 

Решение 

№ 315 

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: 

1. Изменя т.1 от Решение № 127, взето с Протокол №06 от 

26.03.2020г. в частта и както следва: 

 Условия за погасяване : 

- Срок на погасяване  - до 25.06.2021г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Монтана да 

сключи анекс за удължаване срока за погасяване на кредит №1067, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.  

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

8. 08-01-267/11.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение № 

145 от Протокол № 

6/26.03.2020г., относно 

промяна в условията на 

получен кредит № 

1027/13.11.2018 г. от 

 

Решение 

№ 316 

На основание 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, т.1 и т. 

7, чл. 17 и чл. 19а от Закон за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Изменя т.1 от Решение № 145, взето с Протокол № 6 от 

26.03.2020г.  както следва: 



фонд „Флаг” за мостово 

финансиране при 

изпълнение на проект: 

„Модернизиране на 

образователна 

инфраструктура в 

областта на 

предучилищното и 

училищното 

образование” по 

Административен 

договор за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова помощ № от 

ИСУН  BG16RFOP001-

1.026-0001-C01, № РД-

02-37-14, сключен на 

02.02.2018 г. между 

община Монтана и 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството. 

 

 Условия за погасяване : 

- Срок на погасяване  - 25.06.2021 г. с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

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

9. 08-01-250/23.10.2020 

год. Докладна записка 

от група съветници на 

БСП при Общински 

съвет Монтана, относно 

приемане на Наредба  за 

реда и условията за 

отпускане на финансова 

помощ за закупуване на 

първо жилище от млади 

семейства на 

територията на Община 

Монтана. 

Решение 

№ 317 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Наредба  за реда и условията за отпускане на финансова 

помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на 

територията на Община Монтана. 

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

10. 08-01-255/09.11.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов - 

Председател на 

Общински съвет – 

Монтана, относно 

извънредно заседание 

на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана. 

 

Решение 

№ 318 

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 на Асоциация по ВиК – Монтана приема 

решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 



Асоциация по ВиК – Монтана за 2021 г. да бъде в размер на 15 000 лева, 

а размерът на общинските вноски се определя въз основа приетата 

препоръчителна вноска на държавата.  

2. Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана одобрява 

предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в 

активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или 

публична общинска собственост през 2021 г., които са договорени като 

част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по 

водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК 

ООД, гр. Монтана. 

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема 

решение за сключване на Допълнително споразумение № І към Договор 

за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги, сключен на 31.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Монтана. 

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

11. 08-01-277/19.11.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов - 

Председател на 

Общински съвет – 

Монтана, относно избор 

на съдебни заседатели 

на Районен съд – 

Монтана. 
 

Решение 

№ 319 

На основание чл. 68, ал. 1 и във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Общински съвет Монтана предлага 27 /двадесет и седем/ 

кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Монтана, както 

следва: 

1.  Елиза *** Цветкова  

2.  Евелина *** Петрова 

3.  Цветан *** Станев 

4.  Даниела *** Марчина 

5.  Елка *** ***-Ангелова 

6.  Давидко *** Горанов 

7.  Диляна *** Алексова 

8.  Драгомир *** Григоров 

9.  Георги ***  Александров 

10.  Ива *** Петкова 

11. 11. Татяна *** Първанова 

12.  Грета *** Цветкова 

13.  Борислав *** Цеков 

14.  Иван *** Костадинов 

15.  Димитрана *** Димитрова 

16.  Снежана *** *** – Георгиева 

17.  Иванка *** Илиева  

18.  Василка *** Илиева  

19.  Веселин *** Методиев  

20.  Ваня *** Георгиева 



 

 

 

 

 

 

 

 

и резерва: Пламен ***Средков 

2. Задължава Председателя на Общински съвет Монтана да 

направи необходимото за представяне необходимите кандидатури и 

комплект от документи в Районен съд – Монтана. 

21.  Красимир *** Каменов 

22.  Младен *** Младенов 

23.  Ирина *** Терзийска 

24.  Тодор *** Симеонов 

25.  Милена *** Лефтерова 

26.  Иванка *** Велкова 

27.  Георги *** Гергов 

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

12. 08-01-256/10.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение за 

въвеждане на 

задължителна 

предучилищна 

подготовка  през 

учебната 2020/2021 

година за 4-годишните 

деца от община 

Монтана, считано от 

01.12.2020 г.  
 

Решение 

№ 320 

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

местната администрация и във връзка с    § 17 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование /ДВ, бр. 82, от дата 18.09.2020 г./ 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Въвежда задължителна предучилищна подготовка за 4-

годишните деца през учебната 2020/2021 година на територията на 

община Монтана, считано от 01.12.2020 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да осигури 

необходимите условия, съгласно изискванията на държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да изпрати Решението 

до Министерството на образованието и науката, с оглед осигуряване на 

необходимото финансиране. 

 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

13. 08-01-258/10.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имот 

публична общинска 

собственост  
 

Решение 

№ 321 

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 изграждане на кабелно ел. захранване 

НН от РК на МТП „Елина” до ново електромерно табло на границата на 

ПИ 48489.4.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана м. „Лъката”, землище Монтана, през поземлен имот публична 

общинска собственост както следва: 

Идентификатор НТП Дължина Сервитут 



/м./ /кв.м./ 

48489.4.388 
За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 
100.20 210.42 

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 Петър 

Холаковски и Виктор *** Станчев в качеството им на представляващи 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

2. 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” 

14. 08-01-259/10.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землищата на с. 

Долна Вереница и с. 

Николово, община 

Монтана 
 

Решение 

№ 322 

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 Върбан *** Върбанов в землището на 

с. Долна Вереница, община Монтана: 

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 22040.284.605 и проектна 

площ 740 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 

22040.284.94, начин на трайно ползване пасище, местност 

„Текьовица/Лечица“, скица-проект №15-929025-09.10.2020 год.,  

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 22040.284.606 и проектна 

площ 553 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 

22040.284.94, начин на трайно ползване пасище, местност 

„Текьовица/Лечица“, скица-проект №15-929025-09.10.2020 год., 

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 22040.284.607 и проектна 

площ 219 кв. м, образуван от  поземлен имот с идентификатор 

22040.284.94, начин на трайно ползване пасище, местност 

„Текьовица/Лечица“, скица-проект №15-929025-09.10.2020 год., във 

връзка със заявление вх. №11389/1992 год. и решение №11/1/05.11.1998 

год. на Общинската служба по земеделие - Монтана за признаване на 

правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

2. Предоставя на насл. на Цеко *** Цеков в землището на 

с.Николово, община Монтана поземлен имот с проектен идентификатор 

51665.28.32 и проектна площ 1 699 кв. м, образуван от поземлени имоти 

с идентификатор 51665.28.346, начин на трайно ползване пасище, в 

местността „Садиняка“, скица-проект №15-925727-08.10.2020 год., във 

връзка със заявление вх. №16008/1992 год. и решение №16РГ/21.02.2020 

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

15. 08-01-260/10.11.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Решение 

№ 323 

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



Община Монтана, 

относно предварително 

съгласие за промяна на 

предназначението на 

части от поземлени 

имоти за неземеделски 

нужди, в землището на 

с. Доктор Йосифово, 

община Монтана и за 

учредяване на 

ограничени вещни права 

и сервитути. 

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 3, т. 5, ал. 5 и 

ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

във връзка с чл.75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, чл. 29, 

ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 131, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на 

части от общински поземлени имоти, начин на трайно ползване пасище 

с идентификатори: 21840.144.427, категория десет и 21840.144.429, 

категория шест по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Доктор Йосифово, община Монтана и части от общински поземлени 

имоти, начин на трайно ползване полски път с идентификатори: 

21840.144.430 и 21840.144.428 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Доктор Йосифово, община Монтана за неземеделски 

нужди, а именно за добив на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали – кварцови пясъци от находище „Доктор 

Йосифово“, участък „Север“, разположено в землището на с. Доктор 

Йосифово, община Монтана, област Монтана и за учредяване на 

възмездно право на ползване за срок 35 год., във връзка с договор от 

11.08.2020 год. за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства на „Креди“ ООД, ЕИК 200364430, със седалище и адрес на 

управление гр. Монтана, област, Монтана, община Монтана, ул. 

„Индустриална“ №12 с управител Пламен *** Лилков. 

2. Дава предварително съгласие за изработване на подробен 

устройствен план за промяна на предназначението на части от 

общинските поземлени имоти, описани в т. 1. 

3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 

год. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

16. 08-01-261/10.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

водопроводно и 

канализационно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 324 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване на водопроводно и 

канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура от съществуващия уличен водопровод и 

канализация в поземлен имот с идентификатор 48489.15.145 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за 

захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.15.142 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

собственост на Георги *** Захариев и Богдана *** Николова, през 

поземлени имоти общинска собственост както следва: 

Водопроводно отклонение: 

№ на Начин на трайно Вид Дължина Сервит



общински 

поземлен 

имот 

ползване собственост /м./ ут 

/кв.м./ 

48489.15.145 
За второстепенна 

улица 
Oбщинска 

публична 
2.20 1.98 

 

Канализационно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собственост 
Дължина 

/м./ 
Сервиту

т /кв.м./ 

48489.15.145 
За второстепенна 

улица 
Oбщинска 

публична 
5.98 5.38 

в полза на Георги *** Захариев и Богдана *** Николова, 

собственици на господстващия имот съгласно нот. акт №3, том 16, рег. 

5334, дело 2781 от 06.12.2019 г., издаден от служба по вписванията гр. 

Монтана. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 220.00 /двеста и 

двадесет/ лева, определено с протокол №9/26.10.2020 г. на комисията по 

чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със заповед 

№1301/09.06.2020 г. на кмета на 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” 

17. 08-01-262/11.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за 

част от улично 

пространство на 

ул.”Одрин” между ОТ 

22 и ОТ 32 и УПИ II, 

УПИ III и УПИ VI в 

кв.46 по действащия 

подробен устройствен 

план на кв.Кошарник, 

гр.Монтана. 

Решение 

№ 325 

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

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

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

собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план- план за регулация за част от уличното 

пространство между ОТ 22 и ОТ 32 и УПИ II, УПИ III и УПИ VI в кв.46  

по действащия подробен устройствен план на кв.Кошарник, гр.Монтана. 

С изменението се предвижда частта от уличното пространство на 

ул.”Одрин” с площ от 79.00 (седемдесет и девет) кв.м. да се присъедини 

към УПИ II в кв.46 с конкретно предназначение „за жилищно 

строителство и обществено обслужване”, 84.00 (осемдесет и четири) 

кв.м. да се присъединят към УПИ III в кв.46 с конкретно предназначение 

„за озеленяване” и 11.00 (единадесет) кв.м. да се присъединят към УПИ 

VI в кв.46 с конкретно предназначение „за жилищно строителство и 

обществено обслужване”.  

2. Обявява за частна общинска собственост 174.00 (сто 

седемдесет и четири) кв.м., които са част от улично пространство между 

ОТ 22 и ОТ 32 (второстепенна улица) по действащия подробен 

устройствен план на кв.Кошарник, гр. Монтана и се присъединят към  

УПИ II, УПИ III и УПИ VI  в кв.46.  

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” 

18. 08-01-263/11.11.2020 

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-ПР) за част от 

улично пространство на 

ул.”Първа” между ОТ 

107 и ОТ 108 и УПИ 

XVI437 в кв.68 по 

действащия кадастрален 

и регулационен план на 

с.Долна Вереница, 

общ.Монтана. 
 

Решение 

№ 326 

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

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

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

собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация за част от улично 

пространство между ОТ 107 и ОТ 108 на ул.”Първа” и УПИ XVI437 в 

кв.68 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Долна 

Вереница, общ.Монтана, с което се предвижда 155.00 (сто петдесет и 

пет) кв. м. от уличното пространство между ОТ 107 и От 108 да се 

включат в УПИ XVI437 в кв.68 с конкретно предназначение „за жилищно 

строителство”, съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 155.00 (сто петдесет 

и пет) кв.м, които са част от улично пространство между ОТ 107 и ОТ 

108 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Долна 

Вереница, общ.Монтана и се присъединят към  УПИ XVI437 в кв.68.  

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” 

19. 08-01-271/12.11.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 327 

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 

48489.40.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 430.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6054/2020 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 

200.00 /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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
20. 08-01-272/12.11.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

 

Решение 

№ 328 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.170.432 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

609.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6053/2020 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 

950.00 /хиляда деветстотин и петдесет/ 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. 08-01-273/12.11.2020 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 329 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.210.527 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

1 541.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №5946/2019 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

545.00 /три хиляди петстотин четиридесет и пет/ 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” 

22. 08-01-264/11.11.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

Решение 

№ 330 

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 



изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за кабелно ел. 

захранване НН за 

поземлен имот/ПИ/ с 

идентификатор 

48489.4.463 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана, местност 

Лъката. 
 

Реши: 

1. Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 

130277958, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цариградско шосе” № 159, Бенч Марк Бизнес Център, представлявано 

от пълномощника Иван *** Когиев да възложи изготвяне на проект за 

подробен устройствен план-парцеларен план   за кабелно ел. захранване 

НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.4.461,  през ПИ с 

идентификатор 48489.4.388  до ново електромерно табло в ПИ с 

идентификатор 48489.4.463 по КК на гр. Монтана, местност Лъката. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатор 

48489.4.388 по КК на гр. Монтана, местност Лъката, 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 не подлежи на 

оспорване. 

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

23. 08-01-275/13.11.2020 

год. докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

предприемане на 

действия за Изграждане 

и поддържане на 

системата за ранно 

предупреждение за 

замърсяване, като 

краткосрочна и 

средносрочна мярка  от  

прилагане на Плана за 

действие за изпълнение 

на Комплексната 

програма на Община 

Монтана за намаляване 

нивата на 

замърсителите ФПЧ10 и 

ПАВ за периода 2019-

2023 г. 

Решение 

№ 331 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

При превишаване в три поредни дни на нивата на фини прахови 

частици ФПЧ10 да бъде ограничено движението на пътни превозни 

средства/ППС/ предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) 

места за сядане, без мястото на водача (автобуси), ППС, предназначени 

за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално 

допустима маса, по-малка от 12 тона, ППС предназначени за превоз на 

товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и 

повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 

(дванадесет) или повече тона, с изключение на тези ППС притежаващи 

специално разрешение в зона 1 – централна градска част на град 

Монтана до момента на постигане на допустимите нива на ФПЧ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24. 08-01-278/22.11.2020 

год. докладна записка 

от Тихомир Антонов – 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

съгласие за промяна 

начина на трайно 

ползване за други 

земеделски нужди на 

земеделски имоти с 

начин на трайно 

ползване пасище в 

землището на 

с.Белотинци, 

общ.Монтана. 
 

 

Решение 

№ 332 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 9 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 78а от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на 

поземлени имоти с идентификатори 03722.1.1, 03722.1.13 и 03722.1.128 

с начин на трайно ползване пасище в землището на с.Белотинци, 

общ.Монтана от пасище на гори и храсти в земеделска земя, а 

собствеността да стане от публична в частна.  

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” 

 

Заседанието бе закрито в 14.30 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    
Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   

 

 


