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

Протокол 

№ 41 
Днес 28.02.2019 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-н Найден Найденов – Зам.председател на ОбС Монтана и г-н Валери Георгиев – 

Зам.председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-48/13.02.2019 год. Доклад от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2018 г. 

2. 08-01-49/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет на общинския дълг за 2018 год. 

3. 08-01-50/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно командировки за IV-то тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Монтана и 

Председателя на Общински съвет-Монтана 

4. 08-01-45/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.560 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност 

Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За нискоетажно жилищно 

застрояване”. 

5. 08-01-47/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно годишен отчет за изпълнение на мерките през 2018 г. от приетата от 

Общински съвет Монтана през 2016 г. актуализирана „Програма за намаляване нивата на финни 

прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на 

установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Монтана с план за 

действие за периода 2016 -2018 г.“ 

6. 08-01-56/15.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно поставяне на статуя на богинята Диана. 

7. 94-00-01/09.01.2019 г. Докладна записка от група съветници от ПП ГЕРБ, относно 

приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране 

на раждането и отглеждането на деца от община Монтана.   

8. 08-01-18/17.01.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на община Монтана. 

9. 08-01-35/12.02.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. 
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10. 08-01-19/18.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община 

Монтана, приета с Решение № 269/13.09.2016 г.; изм. с Решение № 428/30.03.2017 г. и с Решение 

№ 455/27.04.2017 г. на Общински съвет Монтана и на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за организация на предучилищното образование в Община Монтана, приета с Решение 

№ 305/27.10.2016 г. на Общински съвет Монтана. 

11. 08-01-28/08.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно изменение на Решение №688 от Протокол №27/19.12.2017 г. на Общински 

съвет Монтана, касаещо предоставената на Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен 

детски комплекс „Ние, врабчетата“ сграда, намираща се на ул. „Димитър Талев“ №30,  за 

ползване за дейността „кариерно ориентиране и консултиране”.  

12. 08-01-24/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

парк” ЕООД гр. Монтана. 

13. 08-01-25/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

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

14. 08-01-26/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на управителя на 

„СМТЛ №1” ЕООД, гр. Монтана. 

15. 08-01-27/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на управителя на 

„Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана. 

16. 08-01-29/08.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно възлагане на дейностите по третиране на отпадъците – сепариране и 

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

17. 08-01-36/08.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно издаване на Запис на заповед на Кмета на Община Монтана за обезпечаване на 

авансово плащане към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 

BG05SFOP001-4.004-0009-C01 сключен с Администрацията на Министерския съвет – 

Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление”  и Община Монтана. 

18. 08-01-30/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предоставя за безвъзмездно управление за срок от четири години източната 

част от сграда с идентификатор 48489.11.388.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Монтана, находяща се на ул. „22-ри септември” №44, гр. Монтана за нуждите на Център 

„Домашни грижи“ на Български червен кръст. 

19. 08-01-31/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост. 

20. 08-01-32/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището 

на с. Стубел, община Монтана. 

21. 08-01-33/11.02.2019 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) І от кв. 30, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

22. 08-01-37/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 48489.7.493 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

23. 08-01-38/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно намаление на първоначалната цена за поземлен имот – частна общинска 
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собственост с идентификатор 48489.6.780 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана. 

24. 08-01-39/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно и канализационно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот 

общинска собственост. 

25. 08-01-40/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

26. 08-01-41/13.02.2019 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 част от улично пространство с 

ОТ 175-ОТ 176-ОТ 178- ОТ 179- ОТ 182 от кв. 56, по действащия подробен устройствен план на 

с. Долно Белотинци. 

27. 08-01-43/13.02.2019 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 /ПУП-ПР/ за УПИ Х, кв. 5, по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана. 

28. 08-01-46/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година и приемане на годишен план 

за паша.  

29. 08-01-53/15.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на строеж в поземлен имот – частна общинска собственост. 

30. 08-01-57/26.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно вземане на решение за използване на част от натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за финансиране на Дейности по 

инвентаризация и мониторинг на честотата на вдигане на съдове за битови отпадъци тип бобър 

на територията на Община Монтана, Финансов и икономически доклад за въвеждане на система 

за повишаване на ефективността за сметосъбиране в община Монтана и Доставка, въвеждане в 

експлоатация и поддръжка на система за интелигентно сметосъбиране и предоставяне на 

аналитични услуги в Община Монтана. 

31. Питания 
 

1. 08-01-48/13.02.2019 

год. Доклад от Златко 

Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно приемане 

отчета за изпълнение на 

бюджета на Община 

Монтана за 2018 г. 

 

Решение 

№ 1012 

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

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

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 

Монтана за 2018 година. 

Приложения: Справки : 1; 2; 3-а,б,в,г; 4; 5, 6 и 7.  

2. Приема отчета на местната комисия  по чл.8 от ЗУПГМЖСВ за 

2018 г. 

Приложения: Справка 8.                                
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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2. 08-01-49/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

на общинския дълг за 

2018 год. 

 

Решение 

№ 1013 

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема на основание чл.9 от Закона за общинския дълг Отчета за 

състоянието на общинския дълг на Община Монтана за 2018 год.  
Приложение 1 бр. справка / Приложение №14 към ФО 1/2019г./ 

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

3. 08-01-50/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за IV-то 

тримесечие на 2018 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет-

Монтана 

Решение 

№ 1014 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за 

командировките в страната Отчета за изразходваните средства за 

командировки в страната на Председателя на общински съвет и Кмета 

на Община Монтана за IV-то тримесечие на 2018 год. 

Приложение 1 бр. справка 

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

4. 08-01-45/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за  поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 

48489.26.560 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Пръчов дол за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

нискоетажно жилищно 

застрояване”. 

 

Решение 

№ 1015 

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 Румянка Найденова, като съсобственик и като 

пълномощник на Никодим Атанасов и Людмила Войнова да възложи 

изготвяне на проект за подробен устройствен план – план за застрояване 

на поземлен имот с идентификатор 48489.26.560 по кадастралната карта 

на гр. Монтана, местност Пръчов дол, землище гр. Монтана за промяна 

на предназначението на земеделска земя в „За нискоетажно жилищно 

застрояване” с който да се предвиди ново ниско свободно застрояване 

при спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба 

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

видове територии и устройствени зони. 

Към проекта за ПУП да се изготви становище по геология. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.26.560 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове и Наредба №7 от 22.12.2003г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

5. 08-01-47/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

годишен отчет за 

изпълнение на мерките 

през 2018 г. от приетата 

от Общински съвет 

Монтана през 2016 г. 

актуализирана 

„Програма за 

намаляване нивата на 

финни прахови частици 

(ФПЧ10) и 

полициклични 

ароматни 

въглеводороди (ПАВ) и 

достигане на 

установените норми за 

съдържанието им в 

атмосферния въздух в 

Община Монтана с 

план за действие за 

периода 2016 -2018 г.“ 

Решение 

№ 1016 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема годишен отчет 2018 г. за изпълнение на мерките за 

намаляване на нивата на ФПЧ10 и полициклични ароматни 

въглеводороди и достигане на установените норми за съдържанието им 

в атмосферния въздух в Община Монтана. 

 

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

6. 08-01-56/15.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

поставяне на статуя на 

богинята Диана. 

 

Решение 

№ 1017 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за поставяне на статуя на богинята Диана в 

центъра на град Монтана, съгласно приложената схема. 

2.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решението. 

Приложение: Схема за местоположението на статуята. 
 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 94-00-1/09.01.2019 г. 

Докладна записка от 

група съветници от ПП 

ГЕРБ, относно 

приемане на Наредба за 

отпускане и изплащане 

на еднократни парични 

помощи за стимулиране 

на раждането и 

отглеждането на деца от 

община Монтана.   

Решение 

№ 1018 

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

местната администрация и във връзка с Правилника за прилагане 

на Закона за социалните помощи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за отпускане и изплащане на еднократни 

парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца 

от община Монтана, съгласно предложения проект и мотиви. 

2. Избира комисията, която да разгледа заявленията за отпускане 

на еднократна финансова помощ за новородено дете в състав: 
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 Председател на комисията: г-н Александър Герасимов Директор 

Дирекция „Хуманитарни дейности“; 

Зам. Председател: д-р Бойко Димитров - Председател  на 

комисията по „Здравеопазване и социални дейности“ в ОбС Монтана; 

И членове: 

Г-жа Цветанка Каменова – Общински съветник в ОбС Монтана; 

Г-н Станимир Стоев – Общински съветник в ОбС Монтана; 

Г-н Тодор Тодоров – Общински съветник в ОбС Монтана; 

Г-жа Мая Райкова – Гл. експерт в Община Монтана; 

Г-жа Димитрина Миленкова – Гл. експерт в Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-18/17.01.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна в Наредба за 

изграждане и опазване 

на зелената система на 

територията на община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 1019 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променят се следните текстове от Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на  територията на община Монтана: 

1. чл. 51 ал.3 става: “Наказателните постановления се издават от 

кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен 

от длъжностни лица, посочени в наредбата.” 

2. В чл.52 ал.2 се отменят т.2, т.3 и т.6. 

3. Създава се чл.52 ал.2а със следните текстове: 

чл. 52 ал.2а. Наказва се с глоба от 100 лв. лице, което: 

1. извежда на кучета без повод, а агресивни кучета - и 

без намордник; 

2. пуска на свобода кучета или други домашни 

животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски 

площадки; 

3. разхожда кучета на детски площадки и на места, 

обозначени от общината със забранителни знаци. 

4. не взема мерки животните да не замърсяват 

обществени места, като не почистват мястото след 

дефекация; 

5. не взема мерки животните да не създават опасност 

за хора или други животни; 

6. развежда кучета или други домашни животни в 

зелени площи; 

4. Създава се чл.52 ал.2б със следният текст: 

чл. 52 ал.2б. Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. лице, което 

изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. 
 Забележка: Решението се прие с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-35/12.02.2019 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

редовно заседание на 

Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

Решение 

№ 1020 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.198е от Закона за водите 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Упълномощава представителя на Община Монтана в общото 

събрание на Асоциация на ВиК г-н Златко Живков /Инж. Иво Иванов/ да 

гласува „ЗА”: 
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„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, 

град Монтана. 

 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчет 

за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 

2018 г. 

2. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчет 

за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 

Монтана за 2018 г. 

3. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема 

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 

Монтана за 2018 г. 

4. Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема 

бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2019 г. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-19/18.01.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Наредба за 

изменение и 

допълнение на Наредба 

за условията и реда за 

записване, отписване и 

преместване на децата в 

детските градини и 

училищата в Община 

Монтана, приета с 

Решение № 

269/13.09.2016 г.; изм. с 

Решение № 

428/30.03.2017 г. и с 

Решение № 

455/27.04.2017 г. на 

Общински съвет 

Монтана и на Наредба 

за изменение и 

допълнение на Наредба 

за организация на 

предучилищното 

образование в Община 

Монтана, приета с 

Решение № 

305/27.10.2016 г. на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

№ 1021 

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

местната администрация и във връзка с изменението и 

допълнението на Наредба № 5 за предучилищното образование от 

31.08.2018 г. /чл. 18, ал. 3 и чл. 20 а/ 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

детските градини и училищата в Община Монтана, приета с Решение № 

269/13.09.2016 г.; изм. с Решение № 428/30.03.2017 г. и с Решение № 

455/27.04.2017 г. на Общински съвет Монтана. 

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

организация на предучилищното образование в Община Монтана, 

приета с Решение № 305/27.10.2016 г. на Общински съвет Монтана. 

 

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

11. 08-01-28/08.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение на Решение 

№688 от Протокол 

Решение 

№ 1022 

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

местната администрация, във връзка с Докладна записка, Вх. №38-

00-6/30.01.2019 г. на директора на ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата”- 

Монтана 
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№27/19.12.2017 г. на 

Общински съвет 

Монтана, касаещо 

предоставената на 

Центъра за подкрепа за 

личностно развитие 

Обединен детски 

комплекс „Ние, 

врабчетата“ сграда, 

намираща се на ул. 

„Димитър Талев“ №30,  

за ползване за 

дейността „кариерно 

ориентиране и 

консултиране”.  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя т. 3 на Решение 688 от Протокол №27/19.12.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да измени Заповед № 

10/02.01.2018 г. 

 

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

12. 08-01-24/05.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

Решение 

№ 1023 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 9, т. 3 и чл. 28 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

на  „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2018 г. 

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

Община Монтана, в срок до 31.05.2019 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2018 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на 

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

13. 08-01-25/05.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” ЕООД  

гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 1024 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 9, т. 3 и чл. 28 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

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

Монтана.  

2.Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 50% 

от балансовата печалба на дружеството за 2018 г. 

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

Община Монтана, в срок до 31.05.2019 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 
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управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2018 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на 

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

14. 08-01-26/05.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

удължаване срока на 

договора за възлагане 

на управление на 

управителя на „СМТЛ 

№1” ЕООД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 1025 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 9, ал.5 от Наредбата 

за упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Преизбира за управител на „Самостоятелна медико-

техническа лаборатория №1” ЕООД  гр. Монтана с ЕИК 130153330 – 

Илиян Петров за срок от три години. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана като представител на 

Принципала да сключи нов договор за възлагане на управление с Илиян 

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

15. 08-01-27/05.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

удължаване срока на 

договора за възлагане 

на управление на 

управителя на 

„Технологичен парк” 

ЕООД, гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 1026 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 9, ал.5 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Преизбира за управител на „Технологичен парк” ЕООД, гр. 

Монтана с ЕИК 201070594 - Любен Ананиев за срок от три години. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана като представител на 

Принципала да сключи нов договор за възлагане на управление с Любен 

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

16. 08-01-29/08.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

възлагане на дейностите 

по третиране на 

отпадъците – 

сепариране и 

депониране, на 

„Регионално депо за 

отпадъци - Монтана” 

ЕООД. 

 

Решение 

№ 1027 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 

1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Кметът на Община Монтана да сключи договор, с който да 

възложи на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. 

Монтана, ЕИК 821103520, да извършва дейностите по третиране на 

отпадъците – сепариране и депониране. 

2. В договора да се включат клаузи, с които на дружеството да 

бъдат предоставени за ползване и управление необходимите за 

извършване на дейността активи. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

17. 08-01-36/08.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

издаване на Запис на 

заповед на Кмета на 

Община Монтана за 

обезпечаване на 

авансово плащане към 

Договор за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ с 

номер BG05SFOP001-

4.004-0009-C01 

сключен с 

Администрацията на 

Министерския съвет – 

Управляващ орган на 

Оперативна програма 

„Добро управление”  и 

Община Монтана. 

Решение 

№ 1028 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и ал.2, и чл. 27, ал.4 и ал.5 от от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Упълномощава Кмета на Община Монтана да издаде Запис на 

заповед без протест и разноски в полза на Администрацията на 

Министерски съвет – Управляващ орган на Оперативна програма 

„Добро управление”, за сумата:   56 560,00 лв. (словом: петдесет и шест 

хиляди петстотин и шестдесет  лева)  за обезпечаване на авансово 

плащане по Договор  BG05SFOP001-4.004-0009-C01 за изпълнение на 

проект „Функциониране на Областен информационен център -  

Монтана“ по Оперативна програма „Добро управление“ със срок за 

предявяване за плащане до 31.12.2022 г. 

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

18. 08-01-30/11.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставя за 

безвъзмездно 

управление за срок от 

четири години 

източната част от 

сграда с идентификатор 

48489.11.388.1 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана, 

находяща се на ул. „22-

ри септември” №44, гр. 

Монтана за нуждите на 

Център „Домашни 

грижи“ на Български 

червен кръст. 

 

Решение 

№ 1029 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15а от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя т. 2 от Решение №528 от Протокол №20 от 30.05.2017 

г. за предоставяне  за нуждите на проект „Оптимизиране дейността на 

Център за обществена подкрепа(ЦОП) – община Монтана, чрез 

подобряване на социалната инфраструктура“ на имот частна общинска 

собственост, актуван с акт за частна общинска собственост 

№5532/02.02.2018 г. 

2. Предоставя за безвъзмездно управление за срок от четири 

години източната част от сграда с идентификатор 48489.11.388.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща 

се в поземлен имот с идентификатор 48489.11.388 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с адрес ул. „22-ри 

септември” №44, гр. Монтана, актуван с акт за частна общинска 

собственост №5532/02.02.2018 г., за нуждите на Център „Домашни 

грижи“ на Български червен кръст. 

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” 

19. 08-01-31/11.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Решение 

№ 1030 

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 



 11 

Монтана, относно 

застраховане на 

застроени имоти - 

частна общинска 

собственост. 

 

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

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема списък на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане за 2019 год. 

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на горното 

решение и при необходимост да предлага за утвърждаване промени в 

списъка по т. 1. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-32/11.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Стубел, община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 1031 

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: 

Предоставя на Христо Джинчов в землището на с. Стубел, 

община Монтана:  

▪ проектен имот с идентификатор 70024.37.579 и проектна площ 

6 032 кв. м, образуван от имот с идентификатор 70024.37.292, начин на 

трайно ползване ливада, в местността „Шишкови млаки“, скица-проект 

№15-17735-11.01.2019 год.,  

▪ проектен имот с идентификатор 70024.37.577 и проектна площ 3 

050 кв. м, образуван от имот с идентификатор 70024.37.273, начин на 

трайно ползване ливада, в местността „Лазарчов въртак“, скица-проект 

№15-17734-11.01.2019 год., във връзка със заявление вх. №19204/1992 

год. и решение №19РГ/14.04.1999 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” 

21. 08-01-33/11.02.2019 

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) І от кв. 30, 

по действащия 

подробен устройствен 

план на гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 1032 

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 

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) І от кв. 30 с площ 

1596.00(хиляда петстотин деветдесет и шест) кв.м. и конкретно 

предназначение „за озеленяване), по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана, с който се предвижда образуване на два нови 

урегулирани поземлени имоти: УПИ І , кв. 30 с площ 581.00 (петстотин 

осемдесет и един) кв.м. и конкретно предназначение „за озеленяване” и 

УПИ Х, кв. 30 с площ 1015.00 (хиляда и петнадесет) кв.м. и конкретно 

предназначение „за обществено обслужване” и застрояване в УПИ Х, кв. 

30 с ограничителни линии, съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 1 015.00 (хиляда и 

петнадесет) кв.м, които са част от УПИ І в кв. 360 и се включват в 
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новообразувания УПИ Х в кв. 30, 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 24 гласа “за”4“против” и 4“въздържал се” 

22. 08-01-37/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прекратяване на 

съсобственост в 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.7.493 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 1033 

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 Верка Ценкова и Иван Ценков, чрез изкупуване дела на 

общината, представляващ 26/297 ид. ч. или 26.00 кв. м. от поземлен 

имот с идентификатор 48489.7.493 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване /10 м./, който по действащия подробен план на гр. Монтана 

е част от УПИ V, кв. 140А. 

2. Определя пазарната оценка на 26.00 кв. м., представляващи 

26/297 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 48489.7.493 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, изготвена 

от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители на стойност 1 820.00 /хиляда осемстотин и двадесет/ лева 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” 

23. 08-01-38/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

намаление на 

първоначалната цена за 

поземлен имот – частна 

общинска собственост с 

идентификатор 

48489.6.780 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 1034 

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 и чл. 72, ал. 6 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя пазарна цена за поземлен имот – частна общинска 

собственост с идентификатор 48489.6.780 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на  гр. Монтана, с площ 3 352.00 /три хиляди 

триста петдесет и два/ кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс, който по действащия подробен устройствен план на гр. 

Монтана, представлява УПИ XI, кв. 95 с конкретно предназначение „за 

обществено обслужване” с административен адрес: гр. Монтана ул. 

„Никола Трендафилов - Колич” №3, актуван с АОС №5764/19.10.2018 г.  

от 67 878.00 /шестдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и осем/ 

лева без ДДС, която цена е намалената с 19 % от първоначалната 

обявена цена от 83 800.00 /осемдесет и три хиляди и осемстотин/ лева, 

без ДДС, изготвена от оценител отговарящ на изискванията на Закона за 
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независимите оценители. 

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” 

24. 08-01-39/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на електропроводно и канализационно отклонение от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска 

собственост. 

Решение 

№ 1035 

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

администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

1. Учредява възмездно право на прокарване на електропроводно и канализационно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на 

поземлени имоти с идентификатори 48489.5.341, 48489.5.343 и 48489.5.351 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, представляващи част от поземлен имот с 

проектен идентификатор 48489.5.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, както следва:  

Електропроводно отклонение за поземлени имоти 48489.5.351 и 48489.5.343 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, част от поземлен имот с проектен 

идентификатор 48489.5.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана: 
№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 
Шахти Цена 

48489.5.46 
За второстепенна 

улица 
104.00 218.40 

5 броя 

1.30 х 0.80 = 1.04 кв. м./бр. 

или общо 5.20 кв. м. 

3 640.00 

 

Канализационно отклонение за поземлени имоти 48489.5.341 и 48489.5.343 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, част от поземлен имот с проектен 

идентификатор 48489.5.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана: 
№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 
Дължина /м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 
Цена 

48489.5.46 За второстепенна улица 25.80 23.74 903.00 

в полза на „Крос” ООД, ЕИК 821168557, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, 

ул. „Хаджи Димитър” №1, вх. А, ап. 8 с управител Любен Маринов. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 4 543.00 /четири хиляди петстотин 

четиридесет и три/ лева, определено с протокол №1/31.01.2019 г. на комисията по чл. 210 от 

Закона за устройство на територията, назначена със заповед №1926/29.08.2018 г. на кмета на 

община Монтана.  

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” 

25. 08-01-40/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

Решение 

№ 1036 

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 
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 Реши: 

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

Монтана, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 

48489.13.367.1.57 в сграда №1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.367 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, със застроена площ 56.49 кв. м, с прилежащо 

мазе №57 с площ 2.00 кв. м, ведно с 4.72 % ид. ч. от общите части на 

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

наемател Валери Евгениев, ЕГН ***. 

2. Определя пазарна цена 25 000.00 (двадесет и пет 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 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-41/13.02.2019 

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 част от 

улично пространство с 

ОТ 175-ОТ 176-ОТ 178- 

ОТ 179- ОТ 182 от кв. 

56, по действащия 

подробен устройствен 

план на с. Долно 

Белотинци. 

Решение 

№ 1037 

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

и местната администрация; чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за част от улично пространство с ОТ 175-ОТ 176-ОТ 178-ОТ 179-

ОТ 182 в кв. 56, по действащия подробен устройствен план на с. Долно 

Белотинци, община Монтана, с което изменение се предвижда 

образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ в кв. 56 с 

проектна площ 2032.00 (две хиляди тридесет и два) кв.м., конкретно 

предназначение „за рециркулационни системи” и застрояване с 

ограничителни линии съгласно скица-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 2032.00 (две хиляди 

тридесет и два) кв.м., представляващи част от улично пространство 

между ОТ 175-ОТ 176-ОТ 178- ОТ 179-ОТ 182 от кв. 56, които се 

включват в УПИ VІІ в кв. 56 с конкретно предназначение „за 

рециркулационни системи”, по действащия подробен устройствен план 

на с. Долно Белотинци, община Монтана. 

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” 

27. 08-01-43/13.02.2019 

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 /ПУП-ПР/ за 

УПИ Х, кв. 5, по 

Решение 

№ 1038 

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 урегулиран 

поземлен имот Х, кв. 5, ж.к. „Младост”, по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана, с който се променя конкретното 
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действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

 

предназначение от „за обществено обслужване” в  „за производствена 

дейност и обществено обслужване”, съгласно приложената скица – 

предложение. 

2. 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” 

28. 08-01-46/13.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

определяне на пасища, 

мери и ливади от 

общинския поземлен 

фонд в землищата на 

община Монтана за 

общо и индивидуално 

ползване по реда на 

чл. 37и от Закона за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи на 

собственици или 

ползватели на 

животновъдни обекти 

с пасищни 

селскостопански 

животни, 

регистрирани в 

Интегрираната 

информационна 

система на БАБХ за 

стопанската 2019/2020 

година и приемане на 

годишен план за паша.  

Решение 

№ 1039 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3  и 

чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен план за паша в община Монтана за 

стопанската 2019/2020 г. (Приложение 1). 

 2. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на 

с. Безденица, с.Благово, с. Белотинци, с. Винище, с. Войници, с. 

Габровница, с. Горно Церовене, с. Долна Рикса, с. Долно Белотинци, с. 

Липен, гр. Монтана, с. Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, община 

Монтана за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение 2 и 

дава съгласие да се предоставят за ползване по реда на чл.37и от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 

2019/2020 година за срок от 6 (шест) стопански години, при заплащане 

на годишна наемна цена по цени  приети с решение №187 от протокол 

№8/26.05.2016 г. 

3. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

на територията на община Монтана за стопанската 2019/2020 г.  

(Приложение 3) 

4. Определя задълженията на община Монтана и на 

ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите. 

(Приложение 4). 

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

29. 08-01-53/15.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

строеж в поземлен имот 

– частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 1040 

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

и местната администрация, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49 ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на 

34 бр. гаражи, всеки със застроена площ от 16.80 /шестнадесет и 0.80/ 

кв. м. и размери 5.60 х 3.00 метра, съгласно виза за проектиране 

№7/22.01.2019 г. на гл. архитект на община Монтана, с която се променя 

номерацията, като гараж №9, съгласно виза за проектиране 

№21/29.03.2016 г. и схема става гараж №8 и гараж №19, съгласно виза за 

проектиране №21/29.03.2016 г. и схема става гараж №18, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за всеки гараж.  

2. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж 

за изграждането на 1 (един) бр. гараж, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 
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520.00 /две хиляди петстотин и двадесет/ лв. 

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” 

30. 08-01-57/26.02.2019 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

вземане на решение за 

използване на част от 

натрупаните средства 

от отчисленията  по  чл. 

64 от Закона за  

управление на 

отпадъците за 

финансиране на 

Дейности по 

инвентаризация и 

мониторинг на 

честотата на вдигане на 

съдове за битови 

отпадъци тип бобър на 

територията на Община 

Монтана, Финансов  и 

икономически доклад за 

въвеждане на система 

за повишаване на 

ефективността за 

сметосъбиране в 

община Монтана и 

Доставка, въвеждане в 

експлоатация и 

поддръжка на система 

за интелигентно 

сметосъбиране и 

предоставяне на 

аналитични услуги в 

Община Монтана. 

Решение 

№ 1041 

На основание чл. 21 ал.1 т. 3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Част от натрупаните средства от отчисленията  по  чл. 64 от 

Закона за  управление на отпадъците преведени  по  банковата  сметка  

за чужди средства на РИОСВ – Монтана, да се използват за  Дейности 

по инвентаризация и мониторинг на честотата на вдигане на съдове за 

битови отпадъци тип бобър на територията на Община Монтана, за 
Финансов  и икономически доклад за въвеждане на система за 

повишаване на ефективността за сметосъбиране в община Монтана и за 

Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на система за 

интелигентно сметосъбиране и предоставяне на аналитични услуги в 

Община Монтана.   

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решението. 
 

 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 3“въздържал се” 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


