
 

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

Протокол 

№ 38 
Днес 29.11.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана 

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

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

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

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

г-жа Анелия Иванова – Директор Регионална Библиотека „Гео Милев” Монтана  

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

Монтана, г-жа Иванка Делева – Зам.председател на ОбС Монтана и г-н Валери Георгиев – 

Зам.председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-295/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предложение за одобряване от Общинския съвет на Комплексна програма на община Монтана за 

намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в 

атмосферния въздух за периода 2019-2023 г. 

2. 08-01-296/16.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно частична корекция на Списъка на капиталовите разходи през 2018 г. финансирани чрез приходи 

по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и частична корекция на списъка за капиталови разходи през 2018 г. финансирани от 

собствени средства.  

3. 08-01-297/16.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлени 

имоти с идентификатори 48489.40.283/бивш №4.283 по плана на новообразуваните имоти на местност 

Мало поле, землището на гр. Монтана/, /48489.40.284/бивш №4.284 по плана на новообразуваните имоти 

на местност Мало поле, землището на гр. Монтана/ и 48489.40.430/ бивш №4.430 по плана на 

новообразуваните имоти на местност Мало поле, землището на гр. Монтана/ по кадастралната карта на гр. 

Монтана, местност Мало поле, за обединяването им в един имот и промяна предназначението му от 

земеделска земя  в „за паркинг на тежкотоварни автомобили и складова дейност”. 

4. 08-01-298/16.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за 

подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

70113.209.2 по кадастралната карта /КК/ на с. Студено Буче, общ. Монтана, с който да се определи ново 

конкретно предназначение „За производствено-складова дейност” и се предвиди ново застрояване. 

5. 08-01-289/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

6. 08-01-290/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

7. 08-01-291/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

8. 08-01-292/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, кв. 330 и улична регулация между ОТ 944-

945, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 



9. 08-01-294/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ ХVІІІ, кв. 144, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

(поземлен имот с идентификатор 48489.7.391 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана). 

10. 08-01-285/29.10.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно изменение в Тарифата за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими 

имоти – лв./кв.м. месечен. 

11. 08-01-284/25.10.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински 

съвет Монтана, относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Монтана. 

12. 08-01-293/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на собственост на товарен автомобил марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ 300, рег. № М 3194 

ВР, собственост на  Община Монтана. 

13. 08-01-299/19.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху движими вещи. 

14. 08-01-288/15.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно молба от Светлана Симеонова от с. Безденица, община Монтана за отпускане на персонална 

пенсия на законно представляваната от нея Памела Николова. 

15. 08-01-301/26.11.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІV в кв. 281, кв. 287, кв. 288 и кв. 289, по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, одобрен със заповеди №634/25.04.1972 и №571/10.04.1990 г., 

във връзка с прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба между община Монтана и СД „ИРИС-

ЕФТИМОВ И ВАСИЛЕВ”, гр. Монтана, ЕИК111515745.  

16. Питания 

 

1.08-01-295/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение за 

одобряване от 

Общинския съвет на 

Комплексна програма 

на община Монтана за 

намаляване нивата на 

фини прахови частици 

(ФПЧ10) и 

полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) в 

атмосферния въздух за 

периода 2019-2023 г. 

Решение 

№ 956 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27, ал. 

1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема  Комплексна програма на община Монтана за 

намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични 

ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух за периода 2019-

2023 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

дейностите по Програмата. 

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

2. 08-01-296/16.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

частична корекция на 

Списъка на 

капиталовите разходи 

през 2018 г. 

финансирани чрез 

приходи по § 40-00 

Постъпления от 

Решение 

№ 957 

На основание чл. 21, ал. 1 т.6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема предложената Частична корекция на Списъка на 

капиталовите разходи през 2018 г. финансирани чрез приходи по § 40-00 

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. 

чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси, съгласно Приложение № 



продажба на общински 

нефинансови активи 

съгласно чл.127, ал.2 от 

Закона за публичните 

финанси и частична 

корекция на списъка за 

капиталови разходи 

през 2018 г. 

финансирани от 

собствени средства.  

1 .  

2. Приема предложената Частична корекция на списъка за 

капиталови разходи през 2018 г. финансирани от собствени средства, 

съгласно Приложение № 2 

3. Приема предложената Частична корекция на списъка за 

капиталови разходи през 2018 г. финансирани от целева субсидия, 

съгласно Приложение № 3.  

4. Възлага на Кмета на Община Монтана да отрази промените 

по т. 1, т. 2 и т. 3. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-297/16.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от Закона за 

устройство на 

територията /ЗУТ/ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлени имоти 

с идентификатори 

48489.40.283/бивш 

№4.283 по плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Мало поле, землището 

на гр. Монтана/, 

/48489.40.284/бивш 

№4.284 по плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Мало поле, землището 

на гр. Монтана/ и 

48489.40.430/ бивш 

№4.430 по плана на 

новообразуваните 

имоти на местност 

Мало поле, землището 

на гр. Монтана/ по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Мало поле, за 

обединяването им в 

един имот и промяна 

предназначението му от 

земеделска земя  в „за 

паркинг на 

тежкотоварни 

автомобили и складова 

дейност”. 

Решение 

№ 958 

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 Георги Янев и Калоян Христов да възложат 

изготвяне на проект за подробен устройствен план за промяна 

предназначението и за застрояване на поземлени имоти с 

идентификатори 48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Мало поле, за 

обединяването им в един имот и промяна предназначението му от 

земеделска земя  в „за паркинг на тежкотоварни автомобили и складова 

дейност” и се предвиди ново ниско свободно застрояване при спазване 

на сервитута на ел. провода през новообразувания поземлен имот и 

ограничителната строителна линия към РП II-81. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът за ПУП-ПЗ  да се съобрази с режима на застрояване 

за устройствената зона, определена с Общия устройствен план на 

община Монтана. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатори 

48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по кадастралната карта/КК/ 

на гр. Монтана, местност Мало поле, в съответствие с изискванията на 

ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, и с обем и съдържание 

съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

 

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



4. 08-01-298/16.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 

70113.209.2 по 

кадастралната карта 

/КК/ на с. Студено Буче, 

общ. Монтана, с който 

да се определи ново 

конкретно 

предназначение „За 

производствено-

складова дейност” и се 

предвиди ново 

застрояване. 

Решение 

№ 959 

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 Славомир Владимиров да възложи изготвяне на 

проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 70113.209.2 по КК на с. Студено Буче, общ. 

Монтана, с който да се определи ново конкретно предназначение „За 

производствено-складова дейност” и се предвиди ново застрояване. 

2. Одобрява приложеното задание по чл. 125 от Закона за 

устройство на територията. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен 

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия, картография 

и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл.5, ал.4 от Наредба №8 от 

14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и 

Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

70113.209.2 по КК на с. Студено Буче, 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. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 

съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ. 

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

5. 08-01-289/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 960 

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 

48489.13.181.3.16 в сграда №3, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.181 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 40.60 кв. м, с прилежащо 

мазе №40 с площ 2.70 кв. м, ведно с 2.76 % ид. ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж, на настанената в него наемателка 

Мариета Трайкова, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 20 000.00 (двадесет  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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-290/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 961 

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 

48489.13.181.3.56 в сграда №3, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.181 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 42.26 кв. м, с прилежащо 

мазе №60 с площ 6.00 кв. м, ведно с 2.76 % ид. ч. от общите части на 

сградата и от правото на строеж, на настанения в него наемател Георги 

Иванов, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 20 500.00 (двадесет  хиляди и 

петстотин) 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-291/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 962 

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 

48489.13.36.5.24 в сграда №5, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.36 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 42.26 кв. м, с прилежащо 

мазе №56 с площ 3.00 кв. м, ведно с 2.76 % ид. ч. от общите части на 

сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж, на настанената в 

него наемателка Сийка Маринова, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 20 500.00 (двадесет  хиляди и 

петстотин) 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-292/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 963 

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



Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

(ПУП-ПР) за 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) VІ, кв. 330 

и улична регулация 

между ОТ 944-945, по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

самоуправление и местната администрация; 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 (ПУП-ПР) за урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VІ, кв. 330 и улична регулация между ОТ 944-945, 

по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, съгласно 

приложената скица – предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 712.00 (седемстотин 

и дванадесет) кв.м., представляващи част от улично пространство между 

ОТ 944-945 и се включват в УПИ VІ в кв. 330 с конкретно 

предназначение „За комунални дейности”, по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

9. 08-01-294/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

(ПУП-ПР) за УПИ 

ХVІІІ, кв. 144, по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. (поземлен 

имот с идентификатор 

48489.7.391 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана). 

Решение 

№ 964 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 2 , т. 6 от 

Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ 

ХVІІІ, кв. 144, по действащия подробен устройствен план на гр. 

Монтана (поземлен имот с идентификатор 48489.7.391 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на тр. Монтана), с който 

съществуващите регулационни линии се поставят по кадастралните 

граници на поземлен имот с идентификатор 48489.7.391 и площта от 

62.00 (шестдесет и два) кв.м., представляваща стълбище към сграда с 

идентификатор 48489.7.391.1 да се включи в УПИ ХVІІІ, кв. 144 

(поземлен имот с идентификатор 48489.7.391), а 56.84 (петдесет и шест 

и 0.84) кв.м. от УПИ ХVІІІ, кв. 144 да се включат в улични 

пространства, или 5.16 (пет и 0.16) кв.м. общинска собственост се 

прехвърлят към имота на държавен архив. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

10. 08-01-285/29.10.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение в Тарифата 

за базисните наемни 

цени за отдаване под 

наем на общински 

недвижими имоти – 

лв./кв.м. месечен. 

 

Решение 

№ 965 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. В Тарифата за базисните наемни цени за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти – лв./кв.м. месечен, приета с Решение 

№192/15.02.2005 г. се прави следното изменение:  

В т. 10 вместо 20.00 лв. да стане 10.00 лв. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 



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

11. 08-01-284/25.10.2018 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

промяна в Наредбата за 

определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на община 

Монтана. 

Решение 

№ 966 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя се чл. 85д от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Монтана. 

2. Създава се чл. 85д в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Монтана със следните текстове: 

Чл.85д За извършване на специализирани и възмездни услуги от 

Регионална библиотека “Гео Милев” Монтана се заплаща такса, както 

следва: 

(1) Изработване на писмена  библиографска справка: 

1. с хронологичен обхват до 20 г./ 1 справка- 5.00 лв.  

2.  с хронологичен обхват над 20 г./ 1 справка- 10.00 лв. (2) Копиране на 

част от библиотечен документ - за една страница: 

1. формат А4 – 0,10 лв. 

2. формат А3 – 0,20 лв. 

Забележка : Копията на части от книги, албуми, справочници и 

др. са съобразени с чл. 24, т. 9. от Закона за авторското право и сродните 

му права 

(3) Доставка на документи от страната и чужбина- по тарифата на 

съответната библиотека плюс пощенските разходи в двете посоки.  

(4) Депозити (за читатели  с адресна регистрация извън Община 

Монтана)- 30,00 лв. 

(5) Обезщетения за повредени, загубени или невърнати от читатели 

библиотечни документи – съгласно чл.66.  ал.1 от Закона за 

обществените библиотеки 

(6) Специализирани електронни библиотечни услуги: 

1. Специализирана справка от Интернет, с оформяне на текст – 4,00 лв. 

+ разпечатка според броя страници; 

2. Сканиране във формат pdf или jpg на стр. А4 – 0,50 лв. 

3. Разпечатка на принтер:  

- черно-бяла - А4 – 0,20 лв. 

- черно-бяла - А3 – 0,40 лв. 

- цветно - А4 –  1,00 лв. 

- цветно - А3 – 2,00 лв. 

4. Сканиране на части от библиотечни документи 

а) копие формат А2 – формат jpg, или pdf без обработка (до 10 копия) 

- обикновена поръчка – за три работни дни– 0,70 лв/на страница;. 

- бърза поръчка – за един работен ден – 1,30 лв./на страница. 

б) копие формат А3 – формат jpg или pdf без обработка (до 10 копия): 

- обикновена поръчка – за три работни дни – 0,30 лв./на страница; 

- бърза поръчка – за един работен ден. – 0,60 лв. / на страница;. 

в) копие формат А4 –  формат jpg или pdf без обработка (до 10 копия): 

- обикновена поръчка – за три работни дни – 0,20 лв./на страница; 

- бърза – за един работен ден – 0,30 лв./на страница. 



г) обработка на файл /сканирано копие/ – 0,50 лв./на страница; 

д) копия на библиотечни документи от дигитализирани издания (до 10 

копия).- 0,10 лв./на страница; 

е) сканиране на изображение от библиотечни документи, снимка или 

картичка (без обработка) – 0,20 лв./ на страница. 

Забележка: Копията на части от книги, албуми, справочници и др. 

са съобразени с чл. 24, т. 9. от Закона за авторското право и сродните му 

права.  

(7) Извършване на презапис на част от музикално произведение, фонд 

на библиотеката с образователна или научна цел: 

- от/на – фонокасета, CD – 2,00 лв.  

- от грамофонна плоча на електронен носител – 6,00 лв.  

(8). Административна услуга – регистрация и издаване на читателска 

карта: 

- ученици до 7 клас, включително – 2,00 лв. 

- ученици от 8 до 12 клас и пенсионери – 3,00 лв. 

- обща категория потребители – 5,00 лв.  

- еднодневна читателска карта – 1,00 лв.  

- дубликат на изгубена карта – 2,00 лв.  

Забележка: Не заплащат такса за издаването на читателска карта: 

- ученици от 1 до 12 клас, посетили колективно библиотеката (не по-

малко от 10 човека); 

- читатели до училищна възраст; 

- хора с увреждания, при представяне решение на ТЕЛК над 50% 

трудоустрояване. 

(9). Размерът на таксите за предоставяне на специализирани 

библиотечни услуги остават в съответната обществена библиотека. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

12. 08-01-293/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на собственост 

на товарен автомобил 

марка ФОРД, модел 

ТРАНЗИТ 300, рег. № 

М 3194 ВР, собственост 

на  Община Монтана. 

 

Решение 

№ 967 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 

2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Да се прехвърли безвъзмездно собствеността на товарен 

автомобил марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ 300, рег. № М 3194 ВР от 

Община Монтана на ОП „Спортни имоти“, гр. Монтана. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

13. 08-01-299/19.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне 

безвъзмездно право на 

ползване върху 

движими вещи. 

Решение 

№ 968 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на Многопрофилна болница за активно лечение 

„Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана за срок от пет години безвъзмездно 



право на ползване върху общинска собственост, представляваща 

движимо имущество: 8 броя перфюзионна помпа Compac S; 1 брой 

имунен анализатор iCHROMA II; 1 брой Респиратор модел Servo – i; 4 

броя електрокардиограф SM E 12A; 6 броя пациентски монитор модел 

PM 12;1 брой ехокардиограф Acuson NX3 Elite; 4 броя инкубатор Isolette 

C200. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

14. 08-01-288/15.11.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно молба 

от Светлана Симеонова 

от с. Безденица, община 

Монтана за отпускане 

на персонална пенсия на 

законно 

представляваната от нея 

Памела Николова. 

Решение 

№ 969 

На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от  Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж  и във връзка с чл. 92 от КСО 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Предлага на Министерски съвет Светлана Симеонова да  

получава  персонална  пенсия за детето Памела Николова. 

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

15. 08-01-301/26.11.2018 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно даване съгласие 

за изработване на проект 

за изменение на 

подробния устройствен 

план – план за регулация 

и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за УПИ ІV в кв. 

281, кв. 287, кв. 288 и кв. 

289, по действащия 

подробен устройствен 

план на гр. Монтана, 

одобрен със заповеди 

№634/25.04.1972 и 

№571/10.04.1990 г., във 

връзка с прекратяване на 

съсобственост чрез 

доброволна делба между 

община Монтана и СД 

„ИРИС-ЕФТИМОВ И 

ВАСИЛЕВ”, гр. 

Монтана, 

ЕИК111515745.  

Решение 

№ 970 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

Закона за устройство на територията; чл. 6, ал. 1 и чл. 36, ал.1, т. 1  

от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56, ал. 1, т.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за УПИ ІV в кв. 281, кв. 287, кв. 288 и кв. 289, по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, одобрен със заповеди 

№634/25.04.1972 и  №571/10.04.1990 г., във връзка с прекратяване на 

съсобственост чрез доброволна делба между община Монтана и СД 

„ИРИС-ЕФТИМОВ И ВАСИЛЕВ”, ЕИК ***, със седалище и адрес на 

управление гр. Монтана, *** представлявано от Ивайло Ефтимов, като с 

проекта се предвиждат следните изменения:  

-да отпадне предвиждането на плана за нереализираната улица на 

място с ОТ 195–ОТ 196, която разделя кв. 287 и кв. 288;  

-да отпадне предвиждането на плана за частично реализираната 

улица на място с ОТ 194-ОТ 197- ОТ 198- ОТ 199, която разделя кв. 288 

и кв. 289; 

-да се предвиди улица тупик с ОТ 194-ОТ 194а-ОТ 195; -да се 

промени трасето на улицата от север с ОТ199-ОТ 196- ОТ178 по ново 

трасе с ОТ 199- ОТ 198- ОТ 197- ОТ 196, ведно с корекция на 

тротоарните пространства по нея, като тази промяна води до промяна на 

регулацията от юг за УПИ ІV и УПИ ХІІІ в кв. 281, като регулационните 

линии се поставят по кадастралните граници на поземлените имоти с 

идентификатори 48489.14.112 и 48489.14.255 и се  предвижда промяна на 



отреждането за  УПИ ІV в кв. 281 от „за комплексно обществено 

обслужване” в „за производствено-складова дейност и обществено 

обслужване” и се коригира тротоарното пространство по улица с ОТ 178- 

ОТ 169- ОТ 1532;  

-да се заличат кв. 287 и кв. 288;  

-да се образуват нови урегулирани поземлени имоти, както 

следва:  

 - УПИ  ІІ в кв. 289 с проектна площ 634.00 (шестстотин тридесет 

и четири) кв.м. и конкретно предназначение „за жилищно строителство”;  

-УПИ  ІІІ в кв. 289 с проектна площ 895.00 (осемстотин 

деветдесет и пет) кв.м. и конкретно предназначение „за жилищно 

строителство”;  

-УПИ  ІV в кв. 289 с проектна площ 3163.00 (три хиляди сто 

шестдесет и три) кв.м. и конкретно предназначение „за производствено-

складова дейност”;  

-УПИ  V в кв. 289 с проектна площ 3819.00 (три хиляди 

осемстотин и деветнадесет) кв.м. и конкретно предназначение „за 

производствено-складова дейност”;  

-УПИ VІ в кв. 289 с проектна площ 232.00 (двеста тридесет и два) 

кв.м. и конкретно предназначение „за трафопост”;  

–УПИ VІІ в кв. 289 с проектна площ 955.00 (деветстотин петдесет 

и пет) кв.м. и конкретно предназначение „за производствено-складова 

дейност”.  

Предвиденото изменение и застрояване в новообразуваните 

урегулирани имоти е съгласно скиците-предложения, които са 

неразделна част от решението. 

Община Монтана получава в дял УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ 

VІ в кв. 289, а  СД „ИРИС- ЕФТИМОВ И ВАСИЛЕВ”, гр. Монтана, ”, 

ЕИК 111515745, получава в дял УПИ VІІ в кв. 289. 

 2. Обявява за частна общинска собственост 2571.00 (две хиляди 

петстотин седемдесет и един) кв.м., съгласно приложената таблица, 

представляващи части от уличи  пространства, които по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана са части от поземлени 

имоти с идентификатори 48489.14.85, 48489.14.113 и 48489.14.118. 

3. Упълномощава кмета на община Монтана да сключи договор за 

доброволна делба със СД „ИРИС-ЕФТИМОВ И ВАСИЛЕВ” гр. 

Монтана, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, 

***, представлявано от Ивайло Ефтимов. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

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

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


