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

Протокол 

№ 40 
Днес 24.01.2019 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-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана 

г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община 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. 08-01-329/20.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно 

Участие на община Монтана в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

№ BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

2. 08-01-14/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно Проектопредложение на Община Монтана по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020”, 

процедура BG05M9OP001-2.0.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”. 

3. 08-01-4/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на Решение № 558 от Протокол № 23/27.07.2017г., относно промяна в условията на 

получен кредит № 906 от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при изпълнение на проектите: 

„Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти” Договор № 

РД-02-29-260/22.11.2016г.”, „Превенция на демографския срив в транс-граничен регион България – 

Сърбия” Договор №   РД – 02-29-271/22.11.2016г., „Консервация, ревитализация и изложба на 

Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион България – Сърбия” 

Договор № РД – 02-29-274/1/22.11.2016г. и Подобряване на нематериалното културно наследство в 

трансграничен регион, № СB007.1.11.118 , № РД – 02-29-266/ 22.11.2016 г.  

4. 08-01-7/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно ползване на Средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при изпълнение на проект: 

„Equipment save our lives” /„Техниката спасява животи” с номер: ROBG-305, финансиран по Програма за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 Договор № 

98838/31.08.2018г. 

5. 08-01-13/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление в община Монтана  за 2018 година“. 

6. 08-01-11/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Монтана  за 2019 година“. 

7. 08-01-6/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на  Годишната програма за 2019 г. за развитие на  читалищната дейност. 

8. 08-01-16/11.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2018 г. и приемане на Общински план 

за младежта за 2019 г. в община Монтана. 
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9. 08-01-8/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно годишен план за приватизация за 2019 г. 

10. 08-01-2/08.01.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, 

относно промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и 

комисии на Общинския съвет Монтана. 

11. 08-01-3/08.01.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, 

относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. 

до 31.12.2018 г. 

12. 08-01-5/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно разпределение на преходен остатък от 2018 год.  

13. 08-01-20/22.01.2019.год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Общински бюджет за 2019 година. 

14. 08-01-327/14.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в 

общинските училища на територията на гр. Монтана, приета с Решение № 400/28.02.2017 г., изм. и доп. с 

Решение № 687/19.12.2017 г. на Общински съвет Монтана. 

15. 08-01-324/13.12.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно изменение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския 

жилищен фонд на територията на община Монтана. 

16. 08-01-1/08.01.2019 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 урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв. 166 и част от улично 

пространство с ОТ 1207-А, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

17. 08-01-9/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на общинско жилище на наемател. 

18. 08-01-10/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Долна 

Вереница, община Монтана. 

19. 08-01-12/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 51665.202.25 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана. 

20. Питания 

 

1. 08-01-329/20.12.2018 год. 

Докладна записка от Златко 

Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно участие 

на община Монтана в 

процедура за директно 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по процедура № 

BG16М1ОР002-5.003 

„Мерки за подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух“ по приоритетна ос 

5 „Подобряване качеството 

на атмосферния въздух“ по 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

Решение 

№ 993 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие община Монтана да кандидатства за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № 

BG16M1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г “. 

2. Възлага на Кмета на община Монтана да подпише всички 

необходими документи, свързани с кандидатстване с проектното предложение 

по процедурата № BG16M1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух” както и да предприеме необходимите действия за 

последващото изпълнение на проекта. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-14/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 994 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 
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Проектопредложение на 

Община Монтана по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020”, 

процедура 

BG05M9OP001-2.0.040 

„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – 

Компонент 2”. 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 - 2020”, процедура BG05M9OP001-2.0.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 

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

3. 08-01-4/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение № 

558 от Протокол № 

23/27.07.2017г., относно 

промяна в условията на 

получен кредит № 906 

от фонд „Флаг” за 

мостово финансиране  

при изпълнение на 

проектите: 

„Подобряване на 

спортната 

инфраструктура като 

база за развитие на 

млади спортни таланти” 

Договор № № РД-02-29-

260/22.11.2016г.”, 

„Превенция на 

демографския срив в 

транс-граничен регион 

България – Сърбия” 

Договор №   РД – 02-29-

271/22.11.2016г., 

„Консервация, 

ревитализация и 

изложба на 

Раннохристиянска 

базилика и 

средновековна крепост 

в трансграничен регион 

България – Сърбия” 

Договор № РД – 02-29-

274/1/22.11.2016г. и 

Подобряване на 

нематериалното 

културно наследство в 

трансграничен регион, 

№ СB007.1.11.118 , № 

РД – 02-29-266/ 

22.11.2016 г.  

Решение 

№ 995 

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

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Изменя т.1 от Решение № 558, взето с Протокол №23 от 

27.07.2017г. в частта и както следва: 

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване - до 48 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

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

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

сключи анекс за преструктурирането на кредит №906, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.  

 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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4. 08-01-7/09.01.2019 год. 

Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно ползване на 

Средства от фонд „Флаг” 

за мостово финансиране  

при изпълнение на 

проект: „Equipment save 

our lives” /„Техниката 

спасява животи” с номер: 

ROBG-305, финансиран 

по Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

INTERREG V-A 

Румъния-България 2014-

2020 Договор № 

98838/31.08.2018г 

 

Решение 

№ 996 

На основание чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг, във 

връзка с  чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за 

публичните финанси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Община Монтана да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 

по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект  „Equipment save our lives” / „Техниката 

спасява животи” с номер: ROBG-305, финансиран по Програма за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-

България 2014-2020 Договор № 98838/31.08.2018г. при следните 

основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 300 000 лв. (Триста хиляди 

лева) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – краткосрочен 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 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ  № 98838/31.08.2018г. и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Монтана по 

Договор за безвъзмездна помощ № 98838/31.08.2018г., сключен с 

Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог;  

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на 

Община Монтана, по която постъпват средствата по проект „Equipment 

save our lives” / „Техниката спасява животи” с номер: ROBG-305 по 

Договор за безвъзмездна помощ  № 98838/31.08.2018г. 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи 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, включително 

и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

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

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „ФОМСБ – 

ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договора за залог, както 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
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действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-13/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на „Годишен 

отчет за състоянието на 

общинската собственост 

и резултатите от 

нейното управление в 

община Монтана  за 

2018 година“. 

Решение 

№ 997 

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

местната администрация и чл. 66а от Закона за общинската 

собственост  и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема „Годишен отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана  за 

2018 година“. 
 Забележка: Решението се прие с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-11/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на „Годишна 

програма за управление 

и разпореждане с 

имотите – общинска 

собственост в община 

Монтана  за 2019 

година“. 

Решение 

№ 998 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Монтана за 2019 година“. 

 

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

7. 08-01-6/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на  Годишната 

програма за 2019 г. за 

развитие на  

читалищната дейност. 

 

Решение 

№ 999 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 26 а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Годишната програма за 2019 г. за развитие на 

дейността на народните читалищата: 

1. “Пробуда - 1929” – с. Безденица,  

2. ”Кирил и Методи - 1928” – с. Г. Белотинци,  

3. “Просвета - 1921” -   с. Благово,  

4. “Йордан Цеков - 1929” – с. Винище, 

5.  “Наука - 1928” – с. Вирове, 

6.  ”Асен Йосифов - 1926” – с. Габровница,  

7. “Просвета - 1927”– с. Г. Вереница,  

8. “Еленко Ценков - 1896” – с. Г.  Церовене,  

9. “Народна просвета - 1926” – с. Д-р Йосифово,  

10. “Селска пробуда - 1927” – с. Д. Белотинци,  

11. ”Христо Ботев - 1928” – с. Д. Вереница,  

12. “Развитие - 1936” – с. Д. Рикса,  

13. “Просвета - 1932” – с. Клисурица,  

14. “Пробуда - 1878” – с. Крапчене,  

15. “Пробуда - 1926” – с. Липен,  

16. “Народен будител - 1927” – с. Николово,  

17. “Просвета - 1928” – с. Славотин,  
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18. “Народна просвета -1908” – с. Смоляновци, 

19.  “Събуждане - 1922”  – с. Стубел, 

20.  “Изгрев - 1927” – с. Студено буче,  

21. “Хр. Ботев - 1929” – с. Сумер, 

22.  “Звезда - 2007” – гр. Монтана,  

23. “Разум - 1883” – гр. Монтана,  

24. “Кутловица - 2011” – гр. Монтана, 

25.  “Стубла - 2012” – с. Стубел. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

8. 08-01-16/11.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

на изпълнението на 

Общински план за 

младежта за 2018 г. и 

приемане на Общински 

план за младежта за 

2019 г. в община 

Монтана. 

 

Решение 
№ 1000 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 26 а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Отчета на изпълнението на Общински план за 

младежта за 2018 г.  

2. Приема Общинския план младежта за 2019 г. в община 

Монтана. 

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

9. 08-01-8/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

годишен план за 

приватизация за 2019 г. 

 

Решение 

№ 1001 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от същия закон и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Годишен план за приватизация за 2019 г. 

2. Възлага контрола по изпълнение на решението на Кмета на 

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

10. 08-01-2/08.01.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна в размера на 

възнаграждението на 

общинските съветници 

за участие в заседания и 

комисии на Общинския 

съвет Монтана. 

 

Решение 

№ 1002 

На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 22 ал.1 т.6 и ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя възнаграждението за едно участие на общински 

съветник в заседание на Общинския съвет в размер на 210,00 /двеста и 

десет/ лева. 

2. Определя възнаграждението за едно участие на общински 

съветник в заседание на комисия в размер на 95,00 /деветдесет и пет/ 

лева. 

3. Решението влиза в сила от 01. 03. 2019 год. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-3/08.01.2019 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 1003 
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от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно отчет 

за дейността на 

Общински съвет – 

Монтана и неговите 

комисии за периода от 

01.07.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.  

 

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

12. 08-01-5/09.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно разпределение на преходен остатък от 2018 год.  

Решение 

№ 1004 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Преходният остатък реализиран в края на 2018 г.  в размер  на 2 847 274 лв. да се 

използва, както следва: 

/в лева/ 
  валутни     

с-ки 

левови       

с-ки 
СЕС ОБЩО: 

Разходи общо: 32 604 2 814 180 490 2 847 274 

Държавни дейности 32 464 778 754 490 811 708 

Функция І “Общи държавни служби”    44 357   44 357 

      Дейност -Общинска администрация   44 357   44 357 

Функция ІI “Отбрана и сигурност”    8 621 0 8 621 

      Дейност - Др. дейности по вътрешната 

сигурност 
  6 449   6 449 

      Дейност - Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности 
  2 172   2 172 

Функция ІІІ “Образование”  32 464 581 478 490 614 432 

     Дейност - ДГ    40 786   40 786 

     Дейност -  Подготвителна полудневна група в 

училище 

  9 092   9 092 

     Дейност - Общообразователни училища   510 329 490 510 819 

     Дейност - Общежития   20 847   20 847 

     Дейност - Подкрепа за личностно развитие   424   424 

           в т.ч.: валутна с-ка ПМПГ 32 464     32 464 

Функция ІV “Здравеопазване”    15 431   15 431 

      Дейност - Др. дейности по здравеопазването 

(соб.община) 

  15 431   15 431 

Функция V “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 

  101 924   101 924 

   Дейност -  Дневни центрове за стари хора 

(соб.община) 

  1 249   1 249 

   Дейност -  Дневни центрове за лица с 

увреждания (ДЦДМУУ ) 

  10 260   10 260 

   Дейност -  Дневни центрове за лица с 

увреждания  (соб.община) 

  1 350   1 350 
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   Дейност - Център за обществена подкрепа  

(КСУ) 

  9 639   9 639 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  

(соб.община) 

  585   585 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ ) 

  1 567   1 567 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ "Иван Дуриданов" ) 

  988   988 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ "Ал.Батенберг" ) 

  375   375 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ "Захари Стоянов" ) 

  2 160   2 160 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (соб.община) 

  301   301 

   Дейност - Домове за възрастни хора с 

увреждания (ДВФУ - Г.Вереница ) 

  2 036   2 036 

   Дейност - Защитени жилища (Защитено 

жилище за лица с психични разстройства ) 

  4 640   4 640 

   Дейност - Защитени жилища (Защитено 

жилище за хора с умствена изостаналост ) 

  871   871 

  Дейност "Звена майка и бебе" (КЗСУ "Св. 

Мина") 

  3 000   3 000 

  Дейност -  Домове за деца с увреждания (КЗСУ 

"Св.Мина" )  

  48 454   48 454 

   Дейност -  Програми за временна 

заетост(соб.община) 

  13 744   13 744 

   Дейност -  Програми за временна заетост(ДГ 

№ 4) 

  705   705 

Функция VІІ „Почивно дело, култура, 

рел.дейн.”  

  26 943   26 943 

    Дейност – Музей и худ.галерии с рег. характер 

(соб.община) 

  1 648   1 648 

    Дейност – Музей и худ.галерии с рег. характер 

(РИМ) 

  1 896   1 896 

    Дейност – Библиотеки с нац.и рег.характер 

(соб.община) 

  23 399   23 399 

Местни дейности    140 2 035 426   2 035 566 

Функция І “Общи държавни служби”    1600   1600 

      Дейност - Др. изпълн. и законодателни органи 

(соб.община) 

  1 600   1 600 

Функция ІІІ “Образование”  0 2 727 0 2 727 

     Дейност - Други дейности за децата 

(соб.община- УНИЦЕФ) 

  1 664   1 664 

     Дейност - Подкрепа за личностно 

развитие(ОДК - дарение) 

  1 063   1 063 

Функция V “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 

0 5 956 0 5 956 

     Дейност - Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и 

заетостта (соб.община) 

      0 
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   Дейност - Център за обществена подкрепа  

(ЦОП- УНИЦЕФ) 

  5 956   5 956 

Функция VІ „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”  

0 1 911 557   1 911 557 

    Дейност - ”Изграждане, ремонт и 

поддържане на уличната мрежа" 
  1 910 280   1 910 280 

 Дейност - Чистота   1 277   1 277 

Функция VІІ „Почивно дело, култура, 

рел.дейн.”  

140 8 050 0 8 190 

 Дейност - Други дейности по културана( 

Соб.община - дарение) 
  8 050   8 050 

 Дейност - Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина 

140     140 

Функция VІІІ "Иконом.дейности и услуги" 0 105 536   105 536 

    Дейност - Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата 
  41 228   41 228 

  Дейност - Други дейности по икономиката   64 308   64 308 

 

Настоящето решение  да се вземе предвид при изготвяне на бюджета за 2019 год.с цел 

разпределение на кредитите по параграфи и бюджетни звена. Разпределение на преходния 

остатък за капиталови разходи е отразен в Приложение № 1 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13.08-01-20/22.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на общински 

бюджет за 2019 година. 

Решение 

№ 1005 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.84, ал.1 и 

чл. 94, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗПФ и чл. 30 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на Общинския бюджет на Община Монтана, приета на 

основание чл.82 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2019 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2019 г., както 

следва: (Приложение №1а) 

По прихода 43 705 000 лв. 

По разхода 43 705 000 лв. 

 

2. Приема бюджета на община Монтана за 2019г., както следва: 

(Приложения№1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и,1к) 

 

2.1. По прихода  

1) Приходи с държавен 

характер: 25 830 667 лв. 

 Обща субсидия за 

делегирани от 

държавата дейности 24 972 549 лв. 

 Неданъчни приходи 46 410 лв. 

 Преходен остатък 811 708 лв. 

2) Приходи с местен характер 17 874 333 лв. 



 10 

 Имуществени и др. 

данъчни приходи 4 945 000 лв. 

 Неданъчни приходи 9 394 828 лв. 

 Обща изравнителна 

субсидия 3 138 300 лв. 

 Трансфер за зимно 

поддържане и 

снегопочистване 98 500 лв. 

 Целева субсидия за 

капиталови разходи 880 400 лв. 

 Трансфери -1 173 700 лв. 

 Операции с финансови 

активи и пасиви и 

безлихвени заеми -1 444 561 лв. 

 Преходен остатък 2 035 566 лв. 

2.2. По разхода  

 Държавни дейности  25 830 667 лв. 

 Дофинансиране 565 000 лв. 

 Местни дейности 17 309 333 лв. 

 

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на населени места(Приложение №2). 

4. Утвърждава средствата за работна заплата на едно лице в 

бюджетната сфера, считано от 01.01.2019 г. Работните заплати са 

за 12 месеца: м. декември 2018 г. и месеците януари -  ноември 

2019 г. (Приложения №1а,1г). 

5. Утвърждава численост и структура на общинска 

администрация(Приложение №3а,3б, 3в). 

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (Приложения 

№1ж,1и). 

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет 

Монтана за 2019 г. в размер на 360 700 лв. (Приложение №4). 

8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2019 г. за 

посрещане на гости и представителни цели и за международна 

дейност в размер на 35.000 лв. (Приложение №5). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от 

Европейски съюз в размер на 10 948 хил.лв.(Приложение 

№6а,6б,6в,6г,6д,6е,6ж,6з). 

10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2019 г. 

общо в размер на 4 313 011 лв.(Приложение№7а,7б,7в,7г). 

1) Целева субсидия за капиталови разходи 880 400 лв. за 

изграждане и основен ремонт в местни дейности. 

2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи 

се финансират: капиталови разходи в размер на 499 659 лв. и 

текущи ремонти за 822 941 лв.; със собствени средства 1 

022 672 лв.; от преходен остатък 1 910 280 лв. 

11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, 

храм „Св. св. Кирил и Методий“и храм „Св. Дух”в размер до 10 

000 лв. 
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12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска 

администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3% 

от плановите средства за работна заплата, а се разходват на база 

начислените средства за работна заплата. 

13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в 

размер на 200 лв. на човек за служителите и работниците на 

общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл.8 от 

Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни 

правоотношения – по Закона за държавния служител. 

14. Транспортните разходи на служители, на които местоживеенето и 

местоработата се намират в различни населени места и за 

съответната длъжност няма кандидат от населеното място, се 

осигуряват: 

1) в кметствата до 50% по приложен списък(Приложение №8а); 

2) на работещите в заведенията за социални и здравни услуги до 

85%по приложени списъци(Приложения №8б, 8в). 

15. Транспортните разходи на жители на гр.Монтана над 70-годишна 

възраст в размер на 29 000 лв. за годината за пътуване по цялата 

градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 

01.03.2019 г. до 31.12.2019 г. 

16. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 400 лв. 

помощи, след съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по 

здравеопазване и социални дейности от средствата за социални 

помощи в размер на 20 000 лв. 

17. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин 

витро”, които да се разпределят по ред и начин, определен в 

правилник. 

18. Определя средства в размер до 30 000 лв. за изплащане на 

еднократни помощи при раждане на дете, които се отпускат по ред 

и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. Монтана. 

19. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни 

инициативи в размер до 12 000 лв. 

20. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за 

предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ в 

размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 35 години за 

започване на самостоятелен бизнес на територията на община 

Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в 

правилник. 

21. Включва в бюджета за 2019 г.просрочени задължения в размер на 

1 540 002 лв. и план–график за разплащането им и просрочени 

вземания в размер на 61 761 лв. (Приложение №1з) 

22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2019–2021 г. (Приложение №9) 

23. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на 

бюджетната година промените по бюджета за 2019 г., 

произтичащи от съответните нормативни документи. 

24. При доказани потребности кметът на общината извършва промени 

при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на 

разходите: 
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1) В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една 

дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните 

от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

съответната делегирана дейност, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от 

ЗПФ. 

2) В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да 

изменя общия размер на разходите. Да прехвърля бюджетни 

кредити за различните видове разходи от една дейност в друга 

в границите на една бюджетна група без да изменя общия й 

размер, съгласно чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ. 

25. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните 

средства по бюджета на общината за текущо финансиране на 

одобрени по бюджета разходи и за други плащания, при условие 

че не се променя предназначението на средствата в края на 

годината, съгласно чл.126 от ЗПФ. 

26. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя 

трансфери или заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по др. 

международни програми при забавяне на финансирането им. 

27. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по 

общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани 

средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на 

дарителя.  

28. Приема план-сметка на комисията по чл.8 от 

ЗУПГМЖСВ(Приложение №10). 

29. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни 

хора без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията 

за социални услуги и регистрирани в службата за социално 

подпомагане лица в размер до 7 000 лв.  

30. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 10 000 лв.  

31. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 

лв. 

32. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в 

размер до 9 600 лв. 

33. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.  

34. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв. 

35. Определя средства за Федерация на потребителите в размер до 

6 000 лв. 

36. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в 

размер до 6 000 лв. 

37. Определя средства в размер до 5000 лв. за провеждане на конкурс 

„Напеви от Северозапада”. 

38. Утвърждава 22 400 лв.за специална защита на деца с изявени 

дарби по съответната наредба. 

39. Утвърждава 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, 
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които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и 

„Педагогика“, съгласно Наредба на Общински съвет гр. Монтана. 

40. Утвърждава средства за МБАЛ„Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 

60 000 лв. Избора на оборудването да бъде съгласувано със 

завеждащите по отделения и комисията по 

„Здравеопазване“.(Приложение №7в). 

41. Утвърждава 1 025 910 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) 

съгласно погасителен план в частта му за 2019 г. и полагащите се 

плащания за лихви в размер на 270 000 лв. 

42. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на 

новия общински дълг на 1.000.000 лв. и максималния размер на 

общинския дълг към 31.12.2019 г. на 8 200000 лв.  

43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2019 г., като наличните към 

края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 

15% или 5 527 465 лв. от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните 4 години. 

44. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2019 г., като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 

50% или 18 424 883 лв. от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните 4 години. 

45. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на 

касова основа в размер на –1 402 713 лв. 

46. Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под 

наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на 

кметства по Закона за общинската собственост (ЗОС). 

47. Упълномощава кмета на община Монтана да кандидатства за 

средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти и да сключва 

договори за финансирането им.  

48. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета за 2019 г. 

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

14. 08-01-327/14.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Наредба за 

изменение и 

допълнение на Наредба 

за прием на ученици в 

първи клас в 

общинските училища на 

територията на гр. 

Монтана, приета с 

Решение № 

400/28.02.2017 г., изм. и 

доп. с Решение № 

687/19.12.2017 г. на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

№ 1006 

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

местната администрация и във връзка с § 1 и § 2 на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование, обн. ДВ, бр. 48 от 

08.06.2018 г. и § 2, § 3 и § 4 на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование,  обн. ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием 

на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. 

Монтана, приета с Решение № 400/28.02.2017 год., изм. и доп. с 

Решение № 687/19.12.2017 г.  на Общински съвет Монтана. 
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 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-324/13.12.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение на Наредбата 

за условията и реда за 

управление и 

разпореждане с 

общинския жилищен 

фонд на територията на 

община Монтана. 

 

Решение 

№ 1007 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

I. В Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане 

с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана, се 

правят следните изменения: 

В чл. 26 се правят следните изменения: 

ал. 1, т. 1  се изменя така: 

1. Неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за 

повече от три месеца.  

ал. 4 се изменя така:  

ал. 4. Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред 

административния съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен, ако съдът 

разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно. 

Чл. 32  се отменя. 

В чл. 43, ал. 1 се отменя т. 1. 

В чл. 44 се правят следните изменения: 

Алинея 2 се изменя така: 

ал. 2. На основание решението на общинския съвет Монтана, 

кметът на община Монтана издава заповед и я връчва на 

заинтересованото лице. В едномесечен срок от връчване на заповедта се 

заплаща цената, дължимите данъци, такси и други разноски. При 

започната процедура по отпускане на банков кредит за закупуване на 

жилището, доказана чрез представяне на банкови документи, срокът за 

плащане може да бъде удължен с още един месец. 

Алинея 5 се изменя така: 

ал. 5. При закупуване на общинското жилище, чрез банков 

кредит, договорът за продажба се сключва след представяне на писмено 

потвърждение от страна на банката, че цената определена в заповедта по 

ал. 2 ще бъде заплатена. В договора се конкретизира цената и начина на 

заплащане, което ще се извърши от съответната банка, след 

сключването на договора за продажба. 

Чл. 46 се изменя така:  

Чл. 46. Ведомствените жилища могат да се продават на 

служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в 

общинската администрация, по пазарна цена, определена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, която 

не може да бъде по ниска от данъчната оценка на жилището. 

II. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

16. 08-01-1/08.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

Решение 

№ 1008 

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 и чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост 
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за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за урегулиран 

поземлен имот (УПИ) 

V, кв. 166 и част от 

улично пространство с 

ОТ 1207-А, по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

 

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 (УПИ) V, кв. 166 и част от улично 

пространство с ОТ 1207-А, по действащия подробен устройствен план 

на гр. Монтана, с който се предвижда включване на 1536.00 (хиляда 

петстотин тридесет и шест) кв.м. в УПИ V, кв. 166 (поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.39), от които 1335.00 (хиляда триста тридесет и 

пет) кв. м. са част от улично пространство с ОТ 1207-А, а 201.00 (двеста 

и един) кв.м. са част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.356, 

който е общинска собственост и се предвижда изменението на 

дворищната регулация от юг, като регулационната линия се поставя по 

кадастралната граница между поземлени имоти 48489.5.39 и 48489.5.41, 

а от изток кадастралната граница се поставя по регулационната линия на 

УПИ V, кв.166, в който се предвижда запазване на съществуващото 

застрояване и се предвижда ново с ограничителни линии, съгласно 

скицата-предложение за изменението на ПУП-ПРЗ.  

2. Обявява за частна общинска собственост 1335.00 (хиляда 

триста тридесет и пет) кв.м., представляващи част от улично 

пространство с ОТ 944-А, които се включват в УПИ V в кв. 166 с 

конкретно предназначение „ДАП-Пътнически автотранспорт”, по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

3. 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” 

17. 08-01-9/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 1009 

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 

48489.13.313.1.49 в сграда №1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.313 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 80.15 кв. м, с прилежащо 

мазе №49 с площ 3.14 кв. м, ведно с 2.83 % ид. ч. от общите части на 

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

него наемателка Венета Захариева, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 45 100.00 (четиридесет и пет  хиляди и 

сто) 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 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-10/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 1010 

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 
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предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Долна Вереница, 

община Монтана. 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Предоставя на насл. на Павел Григоров в землището на с. Долна 

Вереница, община Монтана проектен имот с идентификатор 

22040.261.262 и проектна площ 393 кв. м, образуван от имот с 

идентификатор 22040.261.13, начин на трайно ползване зеленчукова 

градина, в местността „Бостанете/Калугерец“, скица-проект №15-

882091-27.11.2018 год., във връзка със заявление вх. №11294/1992 год. и 

решение №11/1/12.05.1998 год. на Общинската служба по земеделие - 

Монтана за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

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

19. 08-01-12/09.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прекратяване на 

съсобственост в 

поземлен имот с 

идентификатор 

51665.202.25 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с. Николово, община 

Монтана. 

Решение 

№ 1011 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община 

Монтана и „Монтана АД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Суходол” №13 с управител Радост 

Панайотова, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 

9826/26826 ид.ч. или 9 826.00 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 

51665.202.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Николово, община Монтана, с начин на трайно ползване: „За друг вид 

производствен, складов обект”. 

2. Определя пазарната оценка на 9 826.00 кв. м., представляващи  

9826/26826 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 51665.202.25 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община 

Монтана, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона 

за независимите оценители, на стойност 59 400.00 /петдесет и девет 

хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


