
 1 

 

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

Протокол 

№ 39 
Днес 18.12.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 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 Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана 

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

г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана 

г-жа Юлия Илиева – Гл. счетоводител на Община Монтана 

г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община Монтана 

г-жа Мая Райкова – Гл. експерт в Община Монтана 

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

Монтана, г-жа Камелия Трифонова – Зам.председател на ОбС Монтана и г-н Валери Георгиев – 

Зам.председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-305/03.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно отдаване под наем на спортни обекти собственост на общината на спортни клубове, за срок от 5 

(пет) години. 

2. 08-01-315/07.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно вътрешно разместване по бюджета на община Монтана за 2018г. по функции, дейности и 

параграфи. 

3. 08-01-306/03.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане и одобряване на инвестициите, направени в актив на общинска собственост от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2018 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 действащия оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на 

Приложение № 1 от договора от 31.03.2016 год.   

4. 08-01-302/03.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

5. 08-01-303/03.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за прекратяване на договор за учредено право на прокарване на отклонения от 

общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

6. 08-01-304/03.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

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

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ, кв. 174 и част от бул. „Христо Ботев” (част от улично 

пространство с ОТ 360-361-362), по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

7. 08-01-307/03.12.2018 год. 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 ППЗТСУ, върху земя – общинска собственост. 

8. 08-01-309/04.12.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

9. 08-01-310/04.12.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

10. 08-01-311/04.12.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 
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11. 08-01-312/04.12.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

12. 08-01-313/04.12.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

13. 08-01-314/04.12.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-316/10.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Индустриална” №63. 

15. 08-01-317/10.12.2018 год. Докладна записка Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Индустриална” №61 

16. 08-01-318/10.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Индустриална” №59 

17. 08-01-319/10.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Индустриална” №57 

18. 08-01-320/10.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко – продажба на застроен имот 

пл. №439 в кв. 20 по кадастралния и регулационния план на с. Белотинци, община Монтана, одобрен със 

заповед №4319 от 1970 г. и изменен със заповед №678/17.04.2018 г. 

19. 08-01-323/11.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през имоти общинска собственост. 

20. 08-01-322/10.12.2018 год. Докладна записка Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно Молба от Радослав Денчев от с. Студено буче, община Монтана за отпускане на  персонална 

пенсия на законно представляваните  от  него Илиян Асенов, Милена Асенова, Лоренцо Асенов. 

21. 08-01-325/14.12.2018 год. Докладна записка Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предложение за съфинансиране на обект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла  

№ 2, гр. Монтана” по проект „Красива България”  

22. 08-01-326/14.12.2018 год. Докладна записка Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно искане за предоставяне на авансово финансиране по реда на ДДС 06/03.09.2011г.  във връзка с 

финализиране на разплащания на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“, Договор 

№BG16RFOP001-1.026-0002-C01  и за изпълнение и междинно разплащане на „Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”,  финансиран  

съгласно  договор  за безвъзмездна  финансова помощ №BG16RFOP001-1.026-0001-C01  

23. Питания 

 

1. 08-01-305/03.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отдаване под наем на 

спортни обекти 

собственост на 

общината на спортни 

клубове, за срок от 5 

(пет) години. 

Решение 

№ 971 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 50а от 

Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 14, ал. 7 от Закона 

за общинската собственост, чл. 15, т. 2 и чл. 15 от Правилника за 

устройството и дейността на ОП „Спортни имоти” 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

I. Отдава под наем недвижими имоти – публична общинска 

собственост, за срок от 5 (пет) години, намиращи се в гр. Монтана, 

представляващи следните спортни обекти: 

1. Стадион „Огоста”, СК „Огоста” и база „Възстановителен 

център” с принадлежащите й съблекални, бани, сауна и помещения за 

офиси на ФК „Монтана – 1921”, Булстат ***. 

2. Спортна зала „Младост” с принадлежащите й съблекални, 

бани и помещения за офиси на БК „Монтана 2003”, Булстат ***. 

3. Салон по джудо и самбо с принадлежащите му съблекалня, 

баня и помещение за офис на Спортен клуб по бойни спортове „Слава – 

83”, Булстат ***. 
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4. Салон по борба с принадлежащите му съблекалня, баня и 

помещение за офис на СК по борба „Слава”, Булстат ***. 

5. Лекоатлетическа писта, сектори за скокове и тласкане на 

гюлле, съблекалня, баня и помещение за офис в спортен комплекс 

„Огоста” СК „Атлет”, Булстат ***. 

6. Спортна зала за волейбол в к-с „Огоста” с принадлежащите й 

съблекални, бани и помещения за офиси на ВК „Монтана-волей”, 

Булстат ***. 

II. Наемните цени се определят на база Тарифата за базисните 

наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти. 

III.  Разходите за консумативи на обектите по т. I са за сметка на 

ОП „Спортни имоти”. 

IV.  Упълномощава директора на ОП „Спортни имоти” гр. 

Монтана да сключи договори за отдаване под наем. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-315/07.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

вътрешно разместване 

по бюджета на община 

Монтана за 2018г. по 

функции, дейности и 

параграфи. 

 

Решение 

№ 972 

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 Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания  по бюджета за 2018г. за покриване на преразходите в 

частта за местни дейности. /Приложение № 1/ 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи вътрешни 

размествания по бюджета за 2018г.  в частта за делегираните от 

държавата дейности. /Приложение № 1/ 

3. Упълномощава Кмета на общината да направи промени по 

бюджета за 2018г. за покриване на преразходите по обективни причини 

в частта за местни и държавни дейности по функции, дейности и  

параграфи. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-306/03.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане и одобряване 

на инвестициите, 

направени в актив на 

общинска собственост 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана („ВиК”) за 

2018 г., след което 

активите да преминат в 

управление на 

Асоциацията по ВиК – 

Монтана на обособена 

територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана (АВиК-

Решение 

№ 973 

На основание 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 инвестицията, направена от оператора 

„ВиК” ООД Монтана в актив общинска собственост за 2018 г. в размер 

на 205 881,45 лв. (двеста и пет хиляди осемстотин осемдесет и един лева 

и 45 стотинки) без ДДС, направена от оператора „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана. 

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. 
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Монтана) и да бъдат 

предадени за 

стопанисване, 

поддържане и 

експлоатация на 

действащия оператор 

„ВиК” ООД Монтана 

чрез допълване и/или 

актуализиране на 

Приложение № 1 от 

договора от 31.03.2016 

год.   

 

 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-302/03.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землищата на 

община Монтана 

Решение 

№ 974 

На основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на Захари Иванов в землището на с.Винище, 

община Монтана проектен поземлен имот с идентификатор 

11137.44.515 и проектна площ 5 007 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 11137.44.28, начин на трайно ползване ливада в 

местността „Барата“, скица-проект №15-859953-20.11.2018 год., във 

връзка с преписка вх. №5635/1992 год. и решение №5РГ/19.05.1999 год. 

на Общинската служба „Земеделие“ - гр.Монтана за признаване на 

правото на възстановяване на собственост в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

2. Предоставя на Захари Иванов в землището на с.Доктор 

Йосифово, община Монтана поземлен имот с идентификатор 

21840.126.982 и площ 5 000 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 21840.126.52, начин на трайно ползване ливада в 

местността „Умни дол“, скица №15-859954-20.11.2018 год., във връзка с 

преписка вх. №10795/1992 год. и решение №10РГ/15.09.1999 год. на 

Общинската служба „Земеделие“ - гр.Монтана за признаване на правото 

на възстановяване на собственост в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-303/03.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

прекратяване на договор 

за учредено право на 

прокарване на 

отклонения от общите 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура. 

Решение 

№ 975 

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

и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на договор от 30.05.2013 г., 

вписан в служба по вписвания Дв. Вх. рег. №4700 от 21.06.2013 г., акт 

№25, партида №12, сключен между ОБЩИНА МОНТАНА и „РОСИТА” 

АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Сердика” №26, ет. 2, ап. 8, за учредено възмездно право на прокарване 

на водопроводно и канализационно отклонение от общите мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на собствен 

поземлен имот с идентификатор 48489.27.764 по кадастралната карта и 
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кадастралните регистри на гр. Монтана. 

2. Дава съгласие за възстановяване на сумата внесена от 

„РОСИТА” АД, като обезщетение за засегнатите имоти в размер 

4 990.00 /четири хиляди деветстотин и деветдесет/ лева, съгласно 

договор от 30.05.2013 г., вписан в служба по вписвания Дв. Вх. рег. 

№4700 от 21.06.2013 г., акт №25, партида №12. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

6. 08-01-

304/03.12.2018 год. 

Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване съгласие 

за изработване на 

проект за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

и застрояване /ПУП-

ПРЗ/ за УПИ ІІ, кв. 174 

и част от бул. „Христо 

Ботев” (част от улично 

пространство с ОТ 360-

361-362), по действащия 

подробен устройствен 

план на гр. Монтана. 

Решение 

№ 976 

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 и застрояване /ПУП-

ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 174  и част от улично 

пространство с ОТ 360-361-362 на бул. „Христо Ботев”, по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, съгласно приложената скица 

– предложение и предвиденото застрояване. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  

 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-307/03.12.2018 

год. 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 ППЗТСУ, 

върху земя – общинска 

собственост. 

Решение 

№ 977 

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 устройството на територията по приложения списък – 

Приложение № 1 със 11 бр. общински терени, одобрен от кмета на 

община Монтана, изградените строежи по реда на отменената ал. 4 на 

чл. 120 от ППЗТСУ с временен статут, като сключи договори със 

собствениците на тези обекти със срок на действие до 31.12.2019 

година. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-309/04.12.2018 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 978 

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: 
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1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.618 по 

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

Долна Вереница с площ от 1 759.30 кв.м., IV категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5735/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 4 050.00 /четири хиляди и петдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-310/04.12.2018 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 979 

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 

48489.200.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

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

акт за частна общинска собственост  №5763/2018 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

200.00 /хиляда и двеста/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10.08-01-311/04.12.2018 

год. Докладна записка от 

Тихомир Антонов за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 980 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.700 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 2 680.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5758/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 10 450.00 /десет хиляди четиристотин и петдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
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 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-312/04.12.2018 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 981 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1.Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 326.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5756/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2.Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 650.00 

/шестстотин и петдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-313/04.12.2018 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 982 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 216.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №5755/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

430.00 /четиристотин и тридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-314/04.12.2018 

год. Докладна записка 

от Тихомир Антонов за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 983 

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: 
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1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.40.263 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

площ от 150.00 кв.м., III категория на земята при неполивни условия, 

актуван с акт за частна общинска собственост №5762/2018 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 

330.00 /триста и тридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-316/10.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. 

„Индустриална” №63. 

Решение 

№ 984 

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 

48489.5.645 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 1 020.00 /хиляда и двадесет/ кв. м., с начин на трайно 

ползване: за друг производствен, складов обект, който по действащия 

подробен устройствен план представлява УПИ XXXIX, кв. 10 с 

конкретно предназначение „за производствено-складова дейност и 

обществено обслужване”, находящ се на ул. „Индустриална” №63, 

актуван с АОС №5771/2018 г, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 31 500.00 /тридесет и 

една хиляди 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 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-317/10.12.2018 

год. Докладна записка 

Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. 

„Индустриална” №61 

Решение 

№ 985 

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 

48489.5.646 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 1 012.00 /хиляда и дванадесет/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, който по 

действащия подробен устройствен план представлява УПИ XXXV, кв. 

10 с конкретно предназначение „за производствено-складова дейност и 

обществено обслужване”, находящ се на ул. „Индустриална” №61, 

актуван с АОС №5770/2018 г, чрез публичен търг с явно наддаване. 
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2. Определя пазарната оценка на стойност 31 400.00 /тридесет и 

една хиляди и четиристотин/ 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 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-318/10.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. 

„Индустриална” №59 

Решение 

№ 986 

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 

48489.5.647 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 1 096.00 хиляда  деветдесет и шест/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, който по 

действащия подробен устройствен план представлява УПИ XXXVI, кв. 

10 с конкретно предназначение „за производствено-складова дейност и 

обществено обслужване”, находящ се на ул. „Индустриална” №59, 

актуван с АОС №5769/2018 г, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 34 600.00 /тридесет и 

четири хиляди и шестстотин/ 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 31 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

17. 08-01-319/10.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана, ул. 

„Индустриална” №57 

Решение 

№ 987 

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 

48489.5.648 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 1 097.00 /хиляда деветдесет и седем/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, който по 

действащия подробен устройствен план представлява УПИ XXXVII, кв. 

10 с конкретно предназначение „за производствено-складова дейност и 

обществено обслужване”, находящ се на ул. „Индустриална” №57, 

актуван с АОС №5768/2018 г, чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 35 100.00 /тридесет и 

пет хиляди и сто/ 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 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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18. 08-01-320/10.12.2018 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно даване съгласие 

за придобиване право на 

собственост чрез 

покупко – продажба на 

застроен имот пл. №439 

в кв. 20 по кадастралния 

и регулационния план на 

с. Белотинци, община 

Монтана, одобрен със 

заповед №4319 от 1970 г. 

и изменен със заповед 

№678/17.04.2018 г. 

Решение 

№ 988 

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

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

за общинската собственост, във връзка с чл. 7, т. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за придобиване на собственост, представляваща 

поземлен имот пл. №439 в кв. 20, за който е отреден урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХІІ по кадастралния и регулационния план на с. 

Белотинци, административен адрес: с. Белотинци, ул. „Първа” №8, при 

граници на имота: от север-имот пл. №438 за УПИ ХІ, кв. 20; изток-

улица; юг-улица и запад-имоти пл. №440, 441 за УПИ ХІІІ в кв. 20  с 

площ 1307.00 (хиляда триста и седем) кв.м., ведно с изградените в имота 

сгради: 1. Масивна сграда с пл. №654 на два етажа със застроена площ на 

първи етаж 231.00 (двеста тридесет и един) кв.м., 188.00 (сто осемдесет и 

осем) кв. м. на втория етаж и прилежащо мазе с площ 112.00 (сто и 

дванадесет) кв.м. 2. Масивна сграда с пл. №655 на един етаж със 

застроена площ  27.00 (двадесет и седем) кв.м. и 3. Масивна сграда с пл. 

№657 на един етаж със застроена площ 20.00 (двадесет) кв.м. от 

собственика Кооперация „ПК Наркоп”, ЕИК ***,  със седалище и адрес 

на управление гр. Монтана, бул. „Трети март” №59, ет. 2 с управител 

Бисер Георгиев Трифонов. 

2. Определя пазарната оценка за придобивания имот в размер на  

29600.00 (двадесет и девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС в т.ч. 

сграден фонд 26800.00 (двадесет и шест хиляди и осемстотин) лева, 

върху която сума не се надчислява ДДС и земя 2800.00 (две хиляди и 

осемстотин) без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията 

на Закона за независимите оценители.   

3. Упълномощава кмета на община Монтана да сключи 

предварителен договор със собственика Кооперация „ПК Наркоп”, ЕИК 

***,  със седалище и адрес на управление гр. Монтана, бул. „Трети март” 

№59, ет. 2 с управител Бисер Георгиев Трифонов за покупко-продажба 

на поземлен имот пл. №439 в кв. 20, за който е отреден урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХІІ по кадастралния и регулационния план на с. 

Белотинци, административен адрес: с. Белотинци, ул. „Първа” №8, при 

граници на имота: от север-имот пл. №438 за УПИ ХІ, кв. 20; изток-

улица; юг-улица и запад-имоти пл. №440, 441 за УПИ ХІІІ в кв. 20  с 

площ 1307.00 (хиляда триста и седем) кв.м., ведно с изградените в имота 

сгради: 1. Масивна сграда с пл. №654 на два етажа със застроена площ на 

първи етаж 231.00 (двеста тридесет и един) кв.м., 188.00 (сто осемдесет и 

осем) кв. м. на втория етаж и прилежащо мазе с площ 112.00 (сто и 

дванадесет) кв.м. 2. Масивна сграда с пл. №655 на един етаж със 

застроена площ  27.00 (двадесет и седем) кв.м. и 3. Масивна сграда с пл. 

№657 на един етаж със застроена площ 20.00 (двадесет) кв.м. и 

окончателен договор  за покупко – продажба след извършване на 

плащанията. 

4. 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” 
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19. 08-01-323/11.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

имоти общинска 

собственост. 

Решение 

№ 989 

На основание чл. 193, ал. 4 от Законa за устройство на територията, 

чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 

64, ал. 1 и ал. 2, т. 2,  и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за изграждане на две кабелни линии 

НН прокарани в една тръбна мрежа от трафопост, находящ се в УПИ III, 

кв. 23 до електромерни табла тип „1П-РШ”, изградени на 

регулационната линия между улицата с УПИ I и УПИ VI, кв. 56, по 

действащия подробен устройствен план на с. Долно Белотинци, както 

следва: 

Идентификатор НТП 

Дъл

жина 

/м./ 

Серви

тут 

/кв.м./ 

Бр. шахти 

УПИ III, кв. 23 За озеленяване 
1

.97 

4

.13 
- 

По улица от ОТ 126 

до ОТ 203 

За второстепенна 

улица 
1

01.29 

2

12.70 

4 бр. /1.20 x 

0.9/ = 1.08 кв. 

м. 

Общо – 4.32 

кв. м. 

По улица от ОТ 203 

до ОТ 122 

За второстепенна 

улица 
1

9.74 

4

1.45 

2 бр. /1.20 x 

0.9/ = 1.08 кв. 

м. 

Общо – 2.16 

кв. м. 

По улица от ОТ 122 

до ОТ 121 

За второстепенна 

улица 
7

4.03 

1

55.46 

2 бр. /1.20 x 

0.9/ = 1.08 кв. 

м. 

Общо – 2.16 

кв. м. 

По улица от ОТ 121 

до ОТ 175 

За второстепенна 

улица 
1

29.06 

2

71.02 

3 бр. /1.20 x 

0.9/ = 1.08 кв. 

м. 

Общо – 3.24 

кв. м. 

По улица от ОТ 175 

до ОТ 182 

За второстепенна 

улица 
3

1.35 

6

5.83 

1 бр. /1.20 x 

0.9/ = 1.08 кв. 

м. 

Общо – 1.08 

кв. м. 

По улица от ОТ 182 

до ОТ 183 

За второстепенна 

улица 
4

7.26 

9

9.24 

3 бр. /1.20 x 

0.9/ = 1.08 кв. 

м. 

Общо – 3.24 

кв. м. 

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК ***, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ******, представлявано 

заедно от Томаш и Виктор Станчев. 

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” 

20. 08-01-322/10.12.2018 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 990 
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Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно Молба от 

Радослав Денчев от с. 

Студено буче, община 

Монтана за отпускане 

на  персонална пенсия 

на законно 

представляваните  от  

него Илиян Асенов, 

Милена Асенова, 

Лоренцо Асенов. 

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 Радослав Денчев да  получава  

персонални пенсии за децата си  Илиян Асенов, Милена Асенова, 

Лоренцо Асенов. 

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

21. 08-01-325/14.12.2018 

год. Докладна записка 

Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно предложение за 

съфинансиране на обект 

„Въвеждане на 

енергоспестяващи 

мерки за детска ясла  № 

2, гр. Монтана” по 

проект „Красива 

България”  

Решение 

№ 991 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема за съфинансиране обект „Въвеждане на 

енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2, гр. Монтана” в размер на 

146 667 лева без ДДС, представляващи 55,00 % съфинансиране от 

общия бюджет на проекта. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да внесе предложението 

в Регионалното звено за изпълнение на проекти (РЗПИКБ) – гр. София 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

24. 22. 08-01-

326/14.12.2018 год. 

Докладна записка 

Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно искане за 

предоставяне на 

авансово финансиране 

по реда на ДДС 

06/03.09.2011г.  във 

връзка с финализиране 

на разплащания на 

проект „Обновяване на 

паркове, зелени 

пространства и улици“, 

Договор 

№BG16RFOP001-1.026-

0002-C01  и за 

изпълнение и междинно 

разплащане на 

„Модернизиране на 

образователна 

инфраструктура в 

областта на 

предучилищното и 

училищното 

образование”,  

финансиран  съгласно  

договор  за 

безвъзмездна  

Решение 

№ 992 

На основание чл.5, т.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг, във 

връзка с  чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.94 от Закона за публичните финанси  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Община Монтана да сключи договор за безлихвен заем с 

Министерство на финансите, по силата на който да поеме краткосрочен 

общински дълг с цел реализацията на проектите: „Модернизиране на 

образователна инфраструктура в областта на предучилищното и 

училищното образование”,  финансиран  съгласно  договор  за 

безвъзмездна  финансова помощ №BG16RFOP001-1.026-0001-C01,  и 

„Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“, Договор 

№BG16RFOP001-1.026-0002-C01  финансирани от Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020г.”, като средствата бъдат осигурени 

посредством кандидатстване за авансово финансиране по реда на ДДС 

06/03.09.2011г. при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 4 068 253 лв. (Четири 

милиона шестдесет и осем хиляди двеста петдесет  и три лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткоосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата 

на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
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финансова помощ 

№BG16RFOP001-1.026-

0001-C01  

- Източници за погасяване на главницата – чрез 

плащанията от  Управляващия орган съгласно: Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP001-1.026-0002-C01 и Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.026-0001-C01 и/или 

от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – безлихвен 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- получените суми по искане за междинно плащане от 

24.08.2018 г. по проект „Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на предучилищното и училищното 

образование”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP001-1.026-0001-C01 от 02.02.2018 г., в рамките на 

ОП „Региони в растеж 2014-2020 г ” 

- получените суми по искане за окончателно плащане от 

30.11.2018 г. на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и 

улици”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-1.026-0002-C01 от 21.11.2016 г., в рамките на ОП 

„Региони в растеж 2014-2020 г ” 
- настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи собствени приходи на община Монтана, по чл. 45, ал. 1, 

т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Монтана по чл. 52, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси на бюджетна сметка 7304 на община Монтана, по 

която постъпват настоящи и бъдещи вземания на общината, собствени 

приходи по чл.45 ал. от Закона за публичните финанси 

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

подготви искането за кредит, да го подаде в МРРБ и Министерство на 

финансите, да подпише договора за кредит, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1.  

3. Променя т. 40 от Решение №714 от протокол 

28/29.01.2018г. на ОбС гр. Монтана 

Определя на основание чл.17 от ЗОД максималния размер на 

новия общински дълг на 6 300 000 лв. и максималния размер на 

общинския дълг към 31.12.2018г. на 12 800 000 лв. 
 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/ 

 


