
 

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

Протокол 

№ 18 
Днес 25.03.2021  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 29 общински 

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

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” 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. 08-01-64/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2020 г. 

2. 08-01-65/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет на общински дълг за 2020 год. 

3. 08-01-66/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно Бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности 

4. 08-01-31/03.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на Правилника за устройството и дейността на Регионален 

исторически музей – Монтана  

5. 08-01-33/18.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за 

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

община Монтана, във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за 

дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование 

6. 08-01-57/10.03.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на „В и К” ООД, гр. 

Монтана. 

7. 08-01-34/19.02.2021 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. 

8. 08-01-35/24.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. 

9. 08-01-68/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално 

депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана. 

10. 08-01-69/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински 

пазар” ЕООД гр. Монтана. 

11. 08-01-70/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на 

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

12. 08-01-71/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

13. 08-01-72/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на План за устойчива градска мобилност на гр. Монтана 2015-

2030, приет с Решение №1328 от 30.06.2015 г. на Общински съвет Монтана. 

14. 08-01-36/10.03.2021 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 48489.180.468 по кадастралната карта (КК) на гр. 



Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя „За вилно 

строителство” и да се предвиди ниско застрояване. 

15. 08-01-56/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно участие на Община Монтана в Интегриран проект  по Програма LIFE 2014-

2020 на ЕС, под-програма „Действия по климата 2020“. 

16. 08-01-59/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за 

управление на дейностите с отпадъци през 2020 г. 

17. 08-01-60/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно доклад за дейностите през 2020 г. по План за действие за изпълнение на 

Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в 

атмосферния въздух за периода 2019-2023 г. 

18. 08-01-61/10.03.2021 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-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно 

ел. захранване НН за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.27.751 по кадастралната 

карта/КК/ на гр. Монтана, местност Белия камък. 

19. 08-01-62/10.03.2021 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 /ПУП/ за части от поземлени имоти с 

идентификатори 21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по кадастралната карта/КК/ на с. 

Доктор Йосифово, общ. Монтана, за промяна предназначението на земеделска земя  в „за добив 

на варовици”. 

20. 08-01-37/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

21. 08-01-38/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

22. 08-01-39/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

23. 08-01-40/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

24. 08-01-41/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

25. 08-01-42/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

26. 08-01-43/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

27. 08-01-44/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

28. 08-01-45/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

29. 08-01-46/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

30. 08-01-47/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

31. 08-01-48/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

32. 08-01-49/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

33. 08-01-50/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

34. 08-01-51/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

35. 08-01-52/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

36. 08-01-53/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно брой и разпределение на  общинските жилища за 2021 год. 

37. 08-01-54/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно допълване на списъка на пасища и ливади за индивидуално ползване през 

стопанската 2021/2022 год. в землищата на с. Липен, с. Стубел, с. Трифоново, община Монтана. 

38. 08-01-55/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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



устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ V280 в кв.53 и част от улично 

пространство с ОТ 217 и ОТ 213 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Сумер, 

общ.Монтана. 

39. 08-01-63/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

40. 08-01-67/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлен имот общинска 

собственост. 

41. 08-01-74/24.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, относно Кандидатстване на Община Монтана с проектно 

предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на оборудване на Домашен 

социален патронаж гр.Монтана, филиал с. Смоляновци 
42. Питания 

 

1. 08-01-64/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане отчета за 

изпълнение на бюджета 

на Община Монтана за 

2020 г. 

Решение 

№ 385 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.2 от 

Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 

Монтана за 2020 година. 

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

2. 08-01-65/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

на общински дълг за 

2020 год. 

Решение 

№ 386 

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община 

Монтана за 2020 год.   

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

3. 08-01-66/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Бюджетна прогноза за 

периода 2022 - 2024 г. 

на постъпленията от 

местни приходи и на 

разходите за местни 

дейности 

Решение 

№ 387 

На основание РМС № 64 от 22.01.2021 г., БЮ - 1 на Министерство на 

финансите от 10.02.2021 г., чл.83, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 28, ал.2 от Наредбата за уславията и реда за съставяне 

на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Монтана и чл.21ал.1,т.12 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Монтана.   

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

4. 08-01-31/03.02.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на 

Правилника за 

устройството и 

Решение 

№ 388 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 17, ал. 2, 

т. 4 и чл. 29, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство на 

Република България 

Общински съвет - Монтана 



дейността на 

Регионален 

исторически музей – 

Монтана  

Реши: 

1. Отменя Правилника за устройството и дейността на 

Регионален исторически музей – Монтана, приет с Решение 

573/25.01.2011 г. на Общински съвет – Монтана. 

2. Приема Правилника за устройството и дейността на 

Регионален исторически музей – Монтана, съгласуван от 

Министерството на културата със  Заповед № РД 09-1089/17.11.2020 г.    

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

5. 08-01-33/18.02.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на решение за 

изменение и 

допълнение на Наредба 

за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на община 

Монтана, във връзка с 

подпомагане на 

родителите при 

заплащане на такси за 

дейностите по хранене 

на децата в 

задължително 

предучилищно 

образование 
 

Решение 

№ 389 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 6 

от Закона за местните данъци и такси, чл. 283, ал. 10, т. 1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование и чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема следните изменения и допълнения в чл. 24 от Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Монтана: 

- В чл. 24, ал. 4 В първия абзац думите „а след неговото 

приключване – чиито родители получават някои от следните видове 

помощи:” се заличават и на мястото на запетаята се поставя точка и 

запетая. 

- В чл. 24, ал. 4 Точка 1 и точка 2, които са към първия 

абзац, се отделят като втори абзац и пред тях се добавят думите „- имат 

родител, който получава някои от следните видове помощи:” 

- В ал. 2 и в ал. 4 думите „Наредбата за медицинска 

експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г. 

се заличават и на тяхно място се добавят думите „Наредбата за 

медицинската експертиза, приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г.;” 

- В ал. 4 думите „/родителите са освободени от заплащане 

на такса за храна само за едно дете в задължителна предучилищна 

възраст/” се заличават. 

- Навсякъде след думите „родител/и” или „родителите”се 

добавя наклонена черта и съответно думите „настойник/ци” или 

„настойниците”, „други лица полагащи грижи за децата по ЗЗД”. 

- Предложение 2: В Приложението по чл. 24, ал. 6, в 

точките 1, 2 и 6 след думите „родител/и” се добавя наклонена черта и 

съответно думите „настойник/ци”, „други лица полагащи грижи за 

децата по ЗЗД”.  

2. Допуска предварително изпълнение на решението за приемане 

на измененията и допълненията в Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Монтана. 

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

6. 08-01-57/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

приемане решение на 

Общото събрание на „В 

и К” ООД, гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 390 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на акционерите на „В и К” ООД гр. 

Монтана, г-н Иво *** Иванов да гласува „за” приемане на предложените 

решения, както следва: 

По точка първа: Общото събрание взема решение за приемане на 

нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. 



София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 23 810 броя дружествени дяла с номинална 

стойност 10 лева всеки един, представляващи 51 % от капитала на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана на „Български ВиК 

холдинг” ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в 

капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при стойност на 

непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, 

назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 2 497 000 лв., 

съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930150055-

14/03.02.2021 г. на Агенцията по вписванията с приложен Доклад 

/експертиза/ на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200930150055-8/04.01.2021 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на 

държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 23 810 дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана държавата ще запише и придобие 2 497 

броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на 

„Български ВиК холдинг” ЕАД и обща номинална стойност 2 497 000 

лева. 

 По точка втора: Общото събрание взема решение за промени в 

дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана, във връзка с решение по т. 1 от Дневния ред, както следва: 

 2.1. В чл. 5 текста „Държавата – представлявана от определени от 

Министъра на МРРБ лице” се заменя с „Български ВиК холдинг” ЕАД, 

гр. София. 

 2.2. В чл. 11, ал. 2, б, „А” думата „Държавата” се заменя с 

„Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София. 

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

7. 08-01-34/19.02.2021 

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 

№ 391 

На основание чл. 21, ал. 2 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 ал. 5 в чл. 61а: 

„(5) За включване в списъка на водачите към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всеки 

конкретен водач се събира такса 10,00 лв.“ 

2. Възлага контрола по изпълнение на решението на Кмета на 

Община Монтана. 

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

8. 08-01-35/24.02.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Наредба за 

реда за учредяване и 

упражняване правата на 

общината в публични 

предприятия и 

Решение 

№ 392 

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

местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26 от Закона за 

нормативните актове, и във връзка с чл. 51а, ал. 4 и чл. 54а от 

Закона за общинската собственост и чл. 3 от Закона за публичните 

предприятия 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 



търговски дружества с 

общинско участие в 

капитала. 
 

1. Отменя Наредба за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества приета с 

Решение №269 от 10.07.1997 г. на Общинския съвет – Монтана, изм. и 

доп. с Решение №414 от 25.06.1998 г., Решение №107 от 13.07.2000 г., 

Решение №401 от 12.12.2002 г., Решение №164 от 30.11.2004 г. Решение 

№337 от 27.10.2005 г., Решение №293 от 21.05.2009 г., Решение №1052 

от 28.03.2019 г., Решение №281 от 29.10.2020 г. 

2. Приема Наредба за реда за учредяване и упражняване правата 

на общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала.  

3. Възлага контрола по изпълнение на решението на Кмета на 

Община Монтана. 

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

9. 08-01-68/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Регионално депо за 

отпадъци-Монтана” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 393 

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

чл. 28 от Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

на  „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана, ЕИК 

821103520.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2020 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана, в срок до 31.05.2021 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2020 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

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

10. 08-01-69/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 394 

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

чл. 28 от Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

на  „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана, ЕИК 821108186. 

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2020 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана, в срок до 31.05.2021 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2020 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 



търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

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

11. 08-01-70/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД 

гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 395 

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

чл. 28 от Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

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

Монтана ЕИК 130153330.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2020 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана, в срок до 31.05.2021 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2020 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

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

12. 08-01-71/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 396 

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

чл. 28 от Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите на  

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана ЕИК 201070594. 

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2020 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана, в срок до 31.05.2021 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2020 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

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

 

 

 

 

 



13. 08-01-72/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно актуализация на План за устойчива градска мобилност на гр. Монтана 2015-

2030, приет с Решение №1328 от 30.06.2015 г. на Общински съвет Монтана. 

Решение 

№ 397 

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

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема следните изменения и допълнения на План за устойчива градска мобилност на гр. 

Монтана 2015-2030, приет с Решение №1328 от 30.06.2015 г. на Общински съвет Монтана: 

1.1. В Раздел II. Описание на настоящото състояние, т. 6. Съществуваща мобилност, в началото 

се добавя следния текст: 

„Пешеходни зони 

Много често пешеходното движение е допълващо към основния начин на придвижване – 

например, ходене от/до спирката на градския транспорт или от/до паркинга на автомобила. В 

други случаи пешеходното движение е основно средство за придвижване– например, от дома до 

работното място, до детската градина и обратно, до парка в почивните дни, от работата до 

близкия магазин и т.н. 

Значителна част от ежедневните придвижвания са на разстояния, които могат да бъдат 

изминати пеша, ако има обособени пешеходни зони не само в централните градски части, но и 

добра пешеходна свързаност между кварталите, между кварталите и работните зони и 

кварталите и централните градски части. Повишаването на дела на пешеходното движение би 

довело до огромни ползи за обществото като цяло. Ходенето пеша е изключително 

здравословно, не замърсява въздуха и околната среда, не причинява емисии на парникови газове, 

шум и не на последно място – обогатява градския живот.  

Град Монтана е сравнително малък по площ град в сравнение с големите градове на 

България, почти без денивелации и пешеходното движение има голям потенциал за развитие. 

Компактността на града също благоприятстват пешеходството, тъй като намаля-ва разстоянията 

за придвижване и в бъдеще целенасоченото развитие на естетическа и безопасна пешеходна 

свързаност, съчетано с информационни кампании за населението за ползите от пешеходното 

придвижване, могат да доведат до редица положителни ефекти за околната среда и здравето на 

хората.“ 

1.2. В Раздел II. Описание на настоящото състояние, т. 6. Съществуваща мобилност, след 

изречението „Съществуват 15 светофара, от които четири пешеходни.“ се добавя нов абзац: 

„Все още, обаче, е необходимо подобряване на пешеходната свързаност в град Монтана, 

включително в близост до по-големите транспортни артерии на града, включително в близост до 

Европейският коридор № 4 (E79), чрез създаване на подходяща естетическа и адресираща 

въпросите по околна среда и климата инфраструктура. Това може да се осъществи чрез 

създаване на специални пешеходни алеи със съответното затревяване и залесяване и/или чрез 

създаване на такива алеи чрез облагородяване на междублоковите пространства, нерядко „кални 

петна“ и свързването им последователно като пешеходна алея. Облагородяването на 

междублоковите пространства и свързването им в пешеходна зона, осигуряващо най-пряк 

пешеходен достъп за придвижване, включително чрез свързване с парковете в града, може да се 

осъществи, например, чрез затревяване и залесяване с подходяща растителност и прилагане на 

други иновативни решения на тези пространства, увеличаващи устойчивостта на града към 

измененията на климата. Допълнителен ефект при прилагането на такъв подход са ползите за 

градското биоразнообразие, за които ще се осигурят „зелени коридори“ между кварталите на 

града, парковете и крайградската зона, а така също намалените емисии на прахови частици.“ 

1.3. В Раздел II. Описание на настоящото състояние, т. 7. Анализ на мобилната ситуация – 

SWOT, във „Възможности“ се добавя ново тире: 

„– Площта, релефът и компактността на град Монтана са предпоставка за силно развитие 

на пешеходното придвижване в града като най-благоприятен начин за градска мобилност от 

гледна точка на здравето на хората, околната среда и климата.“ 

1.4. В Раздел II. Описание на настоящото състояние, т. 7. Анализ на мобилната ситуация – 

SWOT, във „Слабости“, се добавя ново тире: 



„– Все още не е създадена достатъчно модерна „зелена“ пешеходна свързаност между 

кварталите, между кварталите и работните зони и кварталите и централните градски части.“ 

1.5. В Раздел II. Описание на настоящото състояние, т. 7. Анализ на мобилната ситуация – 

SWOT, във „Заплахи“, вместо „Опозицията в общинския съвет“ става: 

„– Недостиг на финансов ресурс в бюджета на общината за реализация на мерките от Плана 

за действие.“ 

1.6. В Раздел III. Мерки и политики за устойчива градска мобилност в гр. Монтана, т. 2. 

Приемане на допълнителни мерки и разширяване на действащата политика за устойчива 

градска мобилност в периода 2015-2030, преди „• Паркинг политика“ се добавя: 

„• Пешеходно придвижване 

 Целенасочено развитие на пешеходна свързаност на града, осигуряваща бързо, приятно и 

екологично и климатично приемливо придвижване на хората, в допълнение към пешеходната 

зона в централната градска част и петте парка на града. Това ще се осъществи чрез създаване на 

специални пешеходни алеи със съответното затревяване и залесяване и/или чрез създаване на 

пешеходни алеи чрез облагородяване на междублоковите пространства (нерядко „кални петна“) 

и свързването им последователно като пешеходни зони и връзки. Облагородяването на 

междублоковите пространства и свързването им в пешеходна зона, осигуряващо най-пряк 

пешеходен достъп за придвижване, включително чрез свързване с парковете в града, може да се 

осъществи, например, чрез затревяване, зацветяване и залесяване с подходяща растителност и 

прилагане на други иновативни решения за тези пространства, увеличаващи устойчивостта на 

града към измененията на климата. Допълнителен ефект при прилагането на такъв подход са 

ползите за градското биоразнообразие, за които ще се осигурят „зелени коридори“ между града, 

парковете и крайградската зона, а така също намаляване на емисиите на прахови частици.“ 

1.7. В Раздел III. Мерки и политики за устойчива градска мобилност в гр. Монтана, т. 2. 

Приемане на допълнителни мерки и разширяване на действащата политика за устойчива 

градска мобилност в периода 2015-2030, „• Енергийна ефективност в обществения 

транспорт“ се допълва с: 

„Също така е препоръчително предприемане на действия от страна на общината за подмяна 

на стари неекологични общински МПС, използвани активно и със значителен пробег за 

извършване на различни общински дейности, като напр. социален патронаж, други социални 

общински дейности и т.н. с екологични алтернативи, напр. електромобили и осигуряване на 

необходимата им зарядна инфраструктура, възможно в съчетания с източник на електроенергия 

за захранването им – възобновяем енергиен източник.“ 

1.8. В Раздел IV. Времева рамка, т. 3. Дългосрочни мерки (2015-2030) се допълва с: 

„– Информационно-обучителни мерки за населението 

– Развитие на електромобилност за общински социални, контролни и/или други общински 

дейности, особено изискващи по-голям пробег, чрез замяна на МПС с високи емисии на вредни 

вещества във въздуха и парникови газове, използвани за такива дейности, вкл. осигуряване на 

необходимата зарядна инфраструктура, възможно захранвана и чрез ВЕИ  

– Целенасочено развитие на пешеходна свързаност на града, осигуряваща бързо, приятно и 

екологично и климатично приемливо пешеходно придвижване на хората, в съответствие с Раздел 

III. Мерки и политики за устойчива градска мобилност в град Монтана от настоящия план.“ 

1.9. В Раздел V. Мониторинг и оценка, в таблицата за Индикатори за въздействие, към Цел 2: 

Подобряване на екологичната обстановка и повишаване безопасността на движение чрез 

въвеждане на мерките за мобилност за превръщането на Монтана в едно по-добро място за 

живеене се добавя нова т. 4: 

Индикатори за въздействие Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност № Индикатор Мярка 

4. Население, 

използващо основно 

пешеходен начин на 

придвижване (%) 

% Община 
2025 

2030 
40,1 

45 

55 

1.10. В Раздел V. Мониторинг и оценка, в таблицата за Индикатори за резултат, накрая се 

добавят два нови реда: 

Индикатори за резултат Източник на Период Базова Целева 



Мярка от ПУГМ Индикатор Мярка 
информация на 

отчитане 

стойност стойнос

т 

Развитие на 

електромобилност за 

общински социални, 

контролни и/или други 

общински дейности, 

изискващи по-голям пробег, 

чрез замяна на МПС с високи 

емисии на вредни вещества 

във въздуха и парникови 

газове, използвани за такива 

дейности 

Реализирани 

проекти за 

електромоб

илност за 

общински 

дейности 

бр. Община 5 г. 0 3 

Целенасочено развитие на 

пешеходна свързаност на 

града, осигуряваща бързо, 

приятно и екологично и 

климатично приемливо 

пешеходно придвижване на 

хората, в съответствие с 

Раздел III. Мерки и политики 

за устойчива градска 

мобилност в град Монтана от 

настоящия план 

Реализирани 

(иновативни) 

проекти за 

пешеходна 

свързаност 

бр. Община 5 г. 0 3 

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Монтана. 

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

14. 08-01-36/10.03.2021 

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 

48489.180.468 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя „За 

вилно строителство” и 

да се предвиди ниско 

застрояване. 
 

Решение 

№ 398 

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 Ваня *** Кръстева да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.180.468 по кадастралната карта (КК) 

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

предназначението на земеделска земя „За вилно строителство” 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.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.180.468 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Парта, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с 

него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 

за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7 от 

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

територии и устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 



от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението на подлежи на 

оспорване. 

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

15. 08-01-56/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

участие на Община 

Монтана в Интегриран 

проект  по Програма 

LIFE 2014-2020 на ЕС, 

под-програма 

„Действия по климата 

2020“. 
 

Решение 

№ 399 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана като асоцииран бенефициент 

в партньорство с координиращия бенефициент Столична община и с 

другите асоциирани бенефициенти: общините Бургас, Велико Търново, 

Русе, Стара Загора и юридическите лица с нестопанска цел в обществена 

полза: „Национално сдружение на общините в Република България“ и 

„Клуб Икономика 2000“, да кандидатства по Програма LIFE 2020 на 

Европейския съюз, подпрограма „Климат“ с проект „Интегриран проект 

за изпълнение на градски планове за действие за преход към 

нисковъглеродно и климатично устойчиво общество“ с  референтен 

номер LIFE20 IPC/BG/000014. 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да подпише 

необходимите документи, във връзка с кандидатстването и с 

изпълнението на проекта по т.1. в случай, че проектът бъде одобрен. 

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

16. 08-01-59/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

за изпълнение на 

мероприятията от 

Общинската Програма 

за управление на 

дейностите с отпадъци 

през 2020 г. 
 

Решение 

№ 400 

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

местната администрация във връзка с чл. 52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен отчет за изпълнение на дейности за 

управление на отпадъците на територията на Община Монтана през 

2020 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана в срок до 10.04.2021 г. 

да изпрати годишния отчет за изпълнение на дейности за управление на 

отпадъците на територията на Община Монтана през 2020 година на 

РИОСВ- Монтана. 

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

17. 08-01-60/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

доклад за дейностите 

през 2020 г. по План за 

действие за изпълнение 

на Комплексната 

програма на Община 

Монтана за намаляване 

нивата на ФПЧ10 и ПАВ 

в атмосферния въздух 

за периода 2019-2023 г. 

Решение 

№ 401 

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

местната администрация във връзка  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема годишен доклад за дейностите по План за действие за 

изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 

2019-2023 г.  

 

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

 

 

 

 

 

 



18. 08-01-61/10.03.2021 

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-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за кабелно ел. 

захранване НН за 

поземлен имот/ПИ/ с 

идентификатор 

48489.27.751 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана, местност 

Белия камък. 
 

Решение 

№ 402 

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 „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 Тодоров Когиев да възложи изготвяне на проект 

за подробен устройствен план-парцеларен план   за кабелно ел. 

захранване НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.27.774,  през ПИ с 

идентификатори 48489.27.158, 48489.27.653 и 48489.27.25  до ново 

електромерно табло в ПИ с идентификатор 48489.27.751 по КК на гр. 

Монтана, местност Белия камък. 

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

19. 08-01-62/10.03.2021 

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 /ПУП/ 

за части от поземлени 

имоти с 

идентификатори 

21840.144.427, 

21840.144.428 и 

21840.144.429 по 

кадастралната 

карта/КК/ на с. Доктор 

Йосифово, общ. 

Монтана, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

добив на варовици”. 
 

Решение 

№ 403 

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 „Креди” ЕООД, ЕИК 200364430, със седалище 

и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Индустриална” № 12, 

представлявано от управителя Пламен *** Лилков да възложи изготвяне 

на проект за подробен устройствен план  за  части от поземлени имоти с 

идентификатори 21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по КК на 

с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, за промяна предназначението на 

земеделска земя  в „за добив на кварцови пясъци”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по КК на с. Доктор 

Йосифово, общ. 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 и 

Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствено зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 



специализираните контролни органи. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението на подлежи на 

оспорване. 

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

20. 08-01-37/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 
 

Решение 

№ 404 

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

       1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес 

гр. Монтана, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 

48489.13.217.3.108, в сграда с идентификатор 48489.13.217.3, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.13.217 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 65.00 кв. м, с прилежащо мазе №32 с площ 2.51 кв. м, 

ведно с 4.07 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от 

правото на строеж, на настанените в него наематели Камелия *** 

Лазарова, ЕГН *** и Александър *** Лазаров, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 39 000.00 (тридесет и девет хиляди) 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” 

21. 08-01-38/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 405 

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 

48489.6.802  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 575.00 /петстотин седемдесет и пет/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, който по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, представлява УПИ IV, кв. 337 с 

конкретно предназначение: „за обществено обслужване”, актуван с АОС 

№6348/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 57 500.00 /петдесет и 

седем и петстотин/ лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

 

 

 

 
22. 08-01-39/10.03.2021 

 

 

 

 

Решение 



год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

№ 406 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.670 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 673.50 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6346/2021 г.,  чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

155.00 /две хиляди сто петдесет и пет/ лева. 

3. 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” 

23. 08-01-40/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 407 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.666 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 3 492.90 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6347/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 11 

180.00 /единадесет хиляди сто и осемдесет/ лева. 

3. 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” 

24. 08-01-41/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 408 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.13 по плана 

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

Вереница с площ от 3 723.70 кв.м., трайно предназначение на земята: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6334/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 



2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 10 

430.00 /десет хиляди четиристотин и тридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

25. 08-01-42/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 409 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.23 по плана 

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

Вереница с площ от 3 272.20 кв.м., трайно предназначение на земята: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6335/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 10 

145.00 /десет хиляди сто четиридесет и пет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

26. 08-01-43/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 410 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.582 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 677.80 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6336/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 900.00 /хиляда и деветстотин/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

27. 08-01-44/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Решение 

№ 411 

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 



Монтана. 
 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.601 по плана 

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

Вереница с площ от 2 562.20 кв.м., трайно предназначение на земята: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6337/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 7 

175.00 /седем хиляди сто седемдесет и пет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

28. 08-01-45/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 412 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.617 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 2 479.80 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия III, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6338/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 7 

935.00 /седем хиляди деветстотин тридесет и пет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

29. 08-01-46/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 413 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.665 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 3 500.20 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6339/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 10 

850.00 /десет хиляди осемстотин и петдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

30. 08-01-47/10.03.2021 Решение 



год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

№ 414 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.667 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 2 000.10 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6340/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 6 

200.00 /шест хиляди и двеста/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

31. 08-01-48/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 415 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.668 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 1 999.80 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6341/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 6 

200.00 /шест хиляди и двеста/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

32. 08-01-49/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 416 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.669 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 1 000.00 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6342/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 



2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

100.00 /три хиляди и сто/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

33. 08-01-50/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 417 

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 

51665.127.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Николово, местност “Липовец”, землище Николово, общ. Монтана с 

площ от 600.00 кв.м., IV категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6344/2021 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 

560.00 /хиляда петстотин и шестдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

34. 08-01-51/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 418 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №973.73 по плана 

на новообразуваните имоти на местност “ Разсадника – Връх 

Затворнишки”, землищe с. Долно Белотинци с площ от 1 389.30 кв.м., 

трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно 

ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия VI, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6333/2021 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 

170.00 /четири хиляди сто и седемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

35. 08-01-52/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

Решение 

№ 419 

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 



собственост в гр. 

Монтана. 
 

общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.473 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 512.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6343/2021 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 

380.00 /хиляда триста и осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

36. 08-01-53/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно брой 

и разпределение на  

общинските жилища за 

2021 год. 

 

Решение 

№ 420 

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

и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл.3, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

І. Изключва от общинския жилищен фонд продадените на 

настанените в тях наематели, четиринадесет броя жилища: 

1. апартамент 16, ет. 4, ул. „Св. Климент Охридски“ №35 - 

ведомствено 

2. апартамент 40, ет. 8, вх. Б, бл. 2 в ж. к. „Плиска“ 

3. апартамент 35, ет. 6, вх. А, бул. „Трети март“ №95 - 

ведомствено 

4. апартамент 24, ет. 6, ул. „Св. Климент Охридски“ №35 

5. апартамент 14,  ет. 5, бул. „Хр. Ботев“ №47, 

6. апартамент 82, ет. 6, вх. Ж, бл. 33 в ж. к. „Пъстрина“ 

7. апартамент 15,  ет. 5, вх. Е, бл.12  в ж. к. „Младост“ 

8. апартамент 42, ет. 6, вх. Е, бл. 25 в ж. к. „Младост“ 

9. апартамент 3, ет. 1, вх. В, бл. 29 в ж. к. „Младост“ 

10. апартамент 10, ет. 3, ул. „Св. Климент Охридски“ №35 

11. апартамент 43, ет. 8, вх. Б, бл. 14 в ж. к. „Младост“ 

12. апартамент 26, ет. 2, вх. Б, бл. 14 в ж. к. „Младост“ 

13. апартамент 12, ет. 5, ул. „Васил Левски“ №40 - ведомствено 

14. апартамент 1, ет. 1, ул. „Велико Търново“ №15 – ведомствено 

ІI. Изключва от общинския жилищен фонд осем броя жилища от 

съборените отчуждени жилищни сгради: 

1. ул. Христо Смирненски №3-резервно 

2. бул. Трети март № 107 – резервно 

3. бул. Трети март №105 

4. ул. Гоце Делчев №3, ет. 1 

5. ул. Гоце Делчев №3, ет. 2-1 

6. ул. Гоце Делчев №3, ет. 2-2 

7. ул. Гоце Делчев №5, ет. 1 

8. ул. Гоце Делчев №5, ет. 2. 

III. Приема списъка на общинските жилища за 2021 г., както 

следва : 

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди  74  бр., приложение 1; 

a/ в жилищни блокове  53 бр. 



б/ в отчуждени жилищни сгради  21 бр. 

2. Ведомствени жилища  5 бр., приложение 2; 

3. Резервни жилища  1 бр., приложение 3. 

ІV. Утвърждава общия брой на общинските жилища за 2021 г.  80 

бр. 

V. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

37.08-01-54/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

допълване на списъка 

на пасища и ливади за 

индивидуално 

ползване през 

стопанската 2021/2022 

год. в землищата на с. 

Липен, с. Стубел, с. 

Трифоново, община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 421 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

І. Допълва приетия с решение №374 от протокол №17/04.02.2021 

год. на общински съвет - Монтана, списък за 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 2021/2022година, съгласно Приложение 1. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

38. 08-01-55/10.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за 

УПИ V280 в кв.53 и част 

от улично пространство 

с ОТ 217 и ОТ 213 по 

действащия кадастрален 

и регулационен план на 

с.Сумер, общ.Монтана. 
 

Решение 

№ 422 

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 УПИ V280 в кв.53 и 

част от улично пространство с ОТ 217 и ОТ 213 по действащия 

кадастрален и регулационен план на с.Сумер, общ.Монтана, с което се 

предвижда 182.00 (сто осемдесет и два) кв. м. от уличното пространство 

между ОТ 217 и ОТ 213 да се присъединят към  УПИ V280 в кв.53  с 

конкретно предназначение „за жилищно строителство”, създава се нова 

ОТ 235 и ОТ 217 се премества, съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 182.00 (сто осемдесет 

и два) кв.м, които са част от улично пространство между ОТ 217 и ОТ 

213 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Сумер, 

общ.Монтана и се присъединят към УПИ V280 в кв.53 

3.Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

39. 08-01-63/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 
 

Решение 

№ 423 

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 



1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес гр. 

Монтана, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 

48489.14.84.8.5, в сграда с идентификатор 48489.14.84.8, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 48489.14.84 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, със застроена площ 62.70 кв. м, 

с прилежащо мазе №5 с площ 3.36 кв. м, ведно с 4.75 % ид. ч. от общите 

части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на 

настанените в него наематели Лена *** Вълкова, ЕГН *** и Ина *** 

Ерменкова, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 37 700.00 (тридесет и седем хиляди и 

седемстотин) 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

40. 08-01-67/11.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

електропроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура, през 

поземлен имот 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 424 

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 електропроводно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на кабелно ел. захранване – 20 kv. от 

„”БЕТОНЕН КОМПЛЕКТЕН ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ” (БКТП)”, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.2.629 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за 

захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.5.560 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, през 

поземлен имот общинска собственост както следва: 

Електропроводно отклонение: 
№ на 

общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.5.2 За второстепенна улица  
Oбщинска 

публична 
50.20 200.80 

в полза на “ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ” ООД, ЕИК 111513521 със 

седалище и адрес на управление: гр. Берковица, ул. „Живовци” №23, вх. 

В, ет. 3, ап. 3 с управител Ивайло *** Кузманов. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 1 606.40 

/хиляда шестстотин и шест и 0.40/ лева, определено с протокол 

№3/10.03.2021 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 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

41. 08-01-74/24.03.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Кандидатстване на 

Община Монтана с 

проектно предложение 

към Фонд „Социална 

Решение 

№ 425 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с проектно 

предложение „Подобряване на материалната база на Домашен социален 

патронаж, филиал с. Смоляновци” към Фонд „Социална закрила”, гр. 



закрила” за закупуване 

на оборудване на 

Домашен социален 

патронаж гр.Монтана, 

филиал с. Смоляновци 
 

София. 

2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, 

Община Монтана да съфинансира от общинския бюджет изпълнението 

на проекта с 10% от общата стойност, в размер на не повече от 3600 

лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

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

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 
Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   

 

 


