ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 394 225

Протокол
№ 27
Днес 21.12.2021 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 31 общински съветници, от общ
брой 33. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет
Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-251/13.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно участие на Община Монтана като партньор в изпълнението на проектно
предложение „Нормативни решения на местно ниво за оптимизиране на интеграционните
политики“ по ОП „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура BG05SFOP001-2.025 за
предоставяне на БФП чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“.
2. 08-01-250/09.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно вътрешно разместване по бюджета на Община Монтана за 2021 год. по
функции, дейности и параграфи.
3. 08-01-252/13.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване товарен автомобил
и оборудване на Домашен социален патронаж гр. Монтана.
4. 08-01-228/11.11.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно актуализиране на Правилника за почетните отличия на Община Монтана.
5. 08-01-242/06.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска
собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2021 г., след което
активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат
предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД
Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03.2016 г.
6. 08-01-249/07.12.2021 г. 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 48489.220.389 по кадастралната карта (КК) на
гр. Монтана, местност Парта, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да
се определи конкретно предназначение „за обществено обслужване“.
7. 08-01-243/06.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
8. 08-01-244/06.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост на наследниците на
законно построена сграда с учредено правото на строеж върху общинска земя.
9. 08-01-247/07.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на
отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториалното и селищно
устройство, върху земя – общинска собственост.
10. 08-01-248/07.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за

ползване, създадени по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи за стопанската 2021/2022 година.
11.
08-01-253/16.12.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община
Монтана, относно предоставяне на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана на места за
рекламна и информационна дейност.
12. Питания
1.08-01-251/13.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно участие на
Община Монтана като
партньор в
изпълнението на
проектно предложение
„Нормативни решения
на местно ниво за
оптимизиране на
интеграционните
политики“ по ОП
„Добро управление“
(ОПДУ) по процедура
BG05SFOP001-2.025 за
предоставяне на БФП
чрез подбор на
проектни предложения
с наименование:
„Повишаване на
гражданското участие в
процесите на
изпълнение и
мониторинг на
политики и
законодателство“.

Решение
№ 581
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Дава съгласие Община Монтана да участва като партньор в
изпълнението на проектно предложение “Нормативни решения на
местно ниво за оптимизиране на интеграционните политики“ по
Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура
BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство”.
2. Дава съгласие за осигуряване на оборотни средства за точното
и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които
Партньорът ще отговаря.
3. Упълномощава Кмета на Община Монтана да подпише всички
необходими документи във връзка с участието като партньор в
изпълнението на проектно предложение „Нормативни решения на
местно ниво за оптимизиране на интеграционните политики“ по
Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура
BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство”.
Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

2. 08-01-250/09.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно вътрешно
разместване по
бюджета на Община
Монтана за 2021 год. по
функции, дейности и
параграфи.

Решение
№ 582
На основание чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси,
чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Променя точка 19 от Решение № 382 от Протокол №17
/04.02.2021г.: „средства в размер до 59 400 лв. за изплащане на
еднократни помощи при раждане на дете”.
2. Упълномощава Кмета да пренасочи средства по ПМС №326 от
12.10.2021г. приети с Решение № 541от 28.10.2021г., както следва:

Компенсиране на разходи за субсидиране на пътнически
превози по междуселищни автобусни линии става – до 80 000 лв.

Компенсиране на други разходи във връзка с COVID 19
става- до 56 379 лв.
3. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания
по бюджета за 2021г. за покриване на преразходите в частта за местни
дейности. /Приложение № 1/
4. Упълномощава Кмета на общината да направи размествания по
бюджета за 2021г. в частта за делегираните от държавата дейности.
/Приложение № 1/
5. Упълномощава Кмета на общината да направи промени по
бюджета за 2021г. за покриване на преразходите по обективни причини в

частта за местни и държавни дейности по функции, дейности и
параграфи.
Забележка: Решението се поименно прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

3. 08-01-252/13.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно предоставяне
за безвъзмездно
управление и
стопанисване товарен
автомобил и оборудване
на Домашен социален
патронаж гр. Монтана.

Решение
№ 583
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл. 36 ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Община Монтана предоставя за безвъзмездно управление и
стопанисване на товарен автомобил Дачия Докер М 0813 ВТ и
оборудване /ДМА/ на Домашен социален патронаж гр. Монтана.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се поименно прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

4. 08-01-228/11.11.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно актуализиране
на Правилника за
почетните отличия на
Община Монтана.

Решение
№ 584
На основание чл. 16 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Отменя Правилника за почетните отличия на Община Монтана,
приет с Решение №205/15.03.2001 г., допълнен с Решение
273/22.11.2001 г. и Решение 459/28.05.2003 г.;
2. Приема Правилник за почетните отличия на Община Монтана.
Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 2“въздържал се”

5. 08-01-242/06.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно приемане и
одобрение на
инвестициите,
направени в актив
общинска собственост
от „Водоснабдяване и
канализация” ООД
Монтана („ВиК”) за
2021 г., след което
активите да преминат в
управление на
Асоциацията по ВиК –
Монтана на обособена
територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и
канализация” ООД
Монтана (АВиКМонтана) и да бъдат
предадени за
стопанисване,
поддържане и
експлоатация на
действащият оператор
„ВиК” ООД Монтана
чрез допълване и/или
актуализиране на

Решение
№ 585
На основание чл. 21, ал. 2; чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и чл.8 ал.1 от Закона за
общинската собственост
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Приема и одобрява инвестициите за 2021 г., направени от
оператора „ВиК” ООД Монтана в активи общинска собственост в
размер на 443 150,52 лв. (Четиристотин четиридесет и три хиляди сто и
петдесет лева и 52 стотинки) без ДДС, както следва:
№
на
обе
кта
1
2
3
4
5
6

Наименование на обекта

ИЗГРАЖДАНЕ ВтВМ УЛ. АНАСТАС
СТОЯНОВ / ПРИ БУЛ. АРНОЛДИ/, ГР.МОНТАНА
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. СТ.САВОВ, ГР.
МОНТАНА
РЕМОНТ ДЯСНА КАМЕРА РЕЗЕРВОАР
/ВОДОЕМ/ 13000 М3, ГР. МОНТАНА инв.№ 4151
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. СТРАНДЖА, ГР.
МОНТАНА
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. СОФИЙСКА, С.
БЛАГОВО
ПОМПА СОНДАЖНА SAER NR 152 A/9-A ДОЛНА РИКСА

Стойност
лева

4 800,77
6 387,60
303 433,68
1 092,55
4 524,66
3 261,08

приложение № 1 от
договора от 31.03.2016
г.

7

ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. № 1, С. ДОЛНА
ВЕРЕНИЦА

732,62

8

ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. 25, С. ЛИПЕН

560,51

9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

ПОДМЯНА Вн ВМ, ГАБРОВНИЦА
ПОДМЯНА НА РН СЕНЗОРИ НА ВХОД НА
ПСОВ МОНТАНА БИОБАСЕЙН 1, КЪМ ИНВ. №
90123
ПОДМЯНА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД
ОТ ВОДОЕМ ДО С. СТУБЕЛ
ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНО
ОТКЛОНЕНИЕ, С. НИКОЛОВО

12 218,30

ПОДМЯНА ВтВМ ул. 36-ТА, С. СУМЕР
ПОДМЯНА ВтВМ ЖК МЛАДОСТ БЛ.22, ГР.
МОНТАНА
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. ГЕО МИЛЕВ, С.
ГАБРОВНИЦА
ХИДРОСТАТИЧЕН НИВОМЕР
VEGAWELL52 ПСОВ МОНТАНА
ПОМПЕН АГРЕГАТ Q-5.6I/s,H-130m,H11kW,ТИП 65/6 С.КЛИСУРИЦА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРЕНОСЕН
ВОДОПРОВОД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ПС ВОЙНИЦИ ДО ПС Д.
ВЕРЕНИЦА - ПЪРВИ ЕТАП

2 123,76

СУМА без ДДС

3 744,50
2 835,44
2 138,40

834,77
251,66
1 819,13
4 063,19

88 327,90
443 150,52

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да подпише приемо предавателен протокол между Община Монтана и оператора
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за приемане на
одобрените активи.
Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

6. 08-01-249/07.12.2021
г. 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 (ПУППЗ) за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор
48489.220.389 по
кадастралната карта
(КК) на гр. Монтана,
местност Парта, с който
за имота да се предвиди
ниско свободно
застрояване и да се
определи конкретно
предназначение „за
обществено
обслужване“.

Решение
№ 586
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 Миглена *** Фидосова да възложи изработване
на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната
карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който за имота да се
предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно
предназначение „за обществено обслужване“.
2. Одобрява приложенoтo задание.
Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с
идентификатор 48489.220.389 по КК на гр. Монтана, местност Парта, в
съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни
актове, 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 и
наредба за управление на общинските пътища в община Монтана,
приета с решение №212 от 18.12.2008 г.
При изготвянето на проекта да се вземат в предвид
предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ.
Проектът да се съгласува с положителни писмени становища
със заинтересованите централни и териториални администрации, и със
специализираните контролни органи.
Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2
от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението на подлежи на
оспорване.
Забележка: Решението се прие с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

7. 08-01-243/06.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно продажба на
имот – частна общинска
собственост.

Решение
№ 587
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
48489.200.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от
600.00 /шестстотин/ кв. м., IV категория на земята при неполивни
условия, актуван с акт за частна общинска собственост №6529/2021 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
600.00 /три хиляди и шестстотин лева/ лева.
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”

8. 08-01-244/06.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно продажба на
имот – частна общинска
собственост на
наследниците на
законно построена
сграда с учредено
правото на строеж
върху общинска земя.

Решение
№ 588
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона
за общинската собственост и чл. 46, ал. 1, т. 2, ал. 2, и ал. 5, т. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор
48489.15.441 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, с площ от 642.00 кв. м., който по действащия подробен
устройствен план на гр. Монтана, представлява УПИ XIII, кв. 37,
отреден за „ниско жилищно строителство“, актуван с акт за частна
общинска собственост №6496/2021 г., без търг или конкурс на Роза ***
Михайлова, Янек *** Янков, Валентин *** Янков и Валери *** Янков,
наследници на Димитър *** Георгиев, които е придобил правото на
строеж и изградил двуетажна жилищната сградата, съгласно заповед
№1553/12.10.1989 г. на председателя на ИК на ОбНС – Михайловград.
2. Определя цена от 12 172.32 /дванадесет хиляди сто седемдесет
и два и 0.32/ лева без ДДС за общински поземлен имот с идентификатор
48489.15.441 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Монтана, като данъчната оценка на имота е 10 143.60 /десет хиляди сто
четиридесет и три и 0.60/ лева, съгласно удостоверение
№ДО003015/28.10.2021 г. от отдел “Местни приходи” при община
Монтана.

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното
решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

9. 08-01-247/07.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно запазване на
строежи с временен
устройствен статут,
изградени по реда на
отменената ал. 4 на чл.
120 от Правилника за
прилагане на Закона за
териториалното и
селищно устройство,
върху земя – общинска
собственост.

Решение
№ 589
На основание §17, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за
устройството на територията и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Запазва на основание §17, ал. 1 от Преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията 9 броя строежи с временен
устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от
Правилника за прилагане на закона за териториалното и селищно
устройство, върху земя – общинска собственост и упълномощава кмета
на община Монтана да сключи договори със собствениците на тези
обекти със срок на действие до 31.12.2022 година по приложен списък,
одобрен от кмета на община Монтана – Приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на
горното решение.
Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

10. 08-01-248/07.12.2021
г. Докладна записка от
Златко Живков – Кмет
на Община Монтана,
относно предоставяне
за ползване на имоти полски пътища,
попадащи в масивите за
ползване, създадени по
реда на чл. 37в от
Закона за собствеността
и ползването на
земеделските земи за
стопанската 2021/2022
година.

Решение
№ 590
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в,
ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет Монтана
Реши:
1. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с
начин на трайно ползване – полски пътища и напоителни канали, които
не функционират в землищата на с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово,
с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с. Габровница, с. Горна Вереница, с.
Горно Церовене, с. Долно Белотинци, с. Долна Вереница, с. Долна
Рикса, с. Доктор Йосифово, с. Клисурица, с. Крапчене, с. Липен, гр.
Монтана, с. Николово, с. Славотин, с. Стубел, с. Студено буче, с. Сумер,
с. Трифоново, община Монтана, попадащи в масивите за ползване,
съгласно сключените споразумения по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за
стопанската 2021/2022 година.
2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на
общинските имоти с начин на трайно ползване – полски пътища и
напоителни канали, които не функционират по реда на чл. 37в, ал. 16 от
ЗСПЗЗ, попадащи в масивите за ползване, за стопанската 2021/2022
година по землища, както следва:
Наемна цена (лева/дка)
ЗЕМЛИЩЕ
Безденица
31.00
Белотинци
40.00
Благово
29.00
Винище
32.00
Вирове
41.00
Войници
45.00
Габровница
37.00
Горна Вереница
32.00
Горно Церовене
26.00
Доктор Йосифово
32.00
Долна Вереница
32.00

Долна Рикса
29.00
Долно Белотинци
29.00
Клисурица
32.00
Крапчене
29.00
Липен
23.00
Монтана
31.00
Николово
29.00
Славотин
32.00
Стубел
35.00
Студено буче
45.00
Сумер
23.00
Трифоново
31.00
3. Възлага на Кмета на Община Монтана да издаде заповеди и да
сключи договори за наем с ползвателите на земеделски земи по чл. 37в,
ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанска 2021/2022 година, след заплащане на
годишната наемна цена.
Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

1.08-01-253/16.12.2021 г.
Решение
Докладна записка от
№ 591
Златко Живков – Кмет
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
на Община Монтана,
самоуправление и местна администрация
относно предоставяне на
Общински съвет Монтана
„Технологичен парк”
Реши:
ЕООД гр. Монтана на
1.
Предоставя
на
„Технологичен
парк” ЕООД гр. Монтана ЕИК
места за рекламна и
201070594
за
стопанисване
и
управление
автобусните спирки с вградена
информационна дейност.

рекламна площ по Приложение №1 към настоящето решение.
2. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на
Община Монтана.
Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Заседанието бе закрито в 15.30 часа.
Протоколчик:
/Мария Петрова/

Председател ОбС Монтана:
/инж. Иво Иванов/

