
 

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

Протокол 

№ 43 
Днес 23.02.2023  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 30 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана  

г-жа Силвия Василева – Директор дирекция „ФСД“ при Община Монтана 

г-н Александър Герасимов – Директор дирекция „ХД“ при Община Монтана 

г-н Красимир Иванов – Директор дирекция „АПИО“ при Община Монтана 

г-н Деян Димитров – Директор дирекция „ЕИИР“ при Община Монтана 

Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет 

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-53/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно кандидатстване на община Монтана по процедура за предоставяне на 

средства за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” в 

изпълнение на инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд” от Плана за 

устойчивост и развитие. 

2. 08-01-36/10.02.2023 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 2023 година“. 

3. 08-01-33/06.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Монтана 

4. 08-01-52/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на Решение № 592 от Протокол № 28/27.01.2022г., относно промяна 

в условията на получен кредит № 1307 от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение 

на проект: „Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в културната 

инфраструктура”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“:  

5. 08-01-56/16.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на прогнозни параметри на Общински бюджет 2023 г.  

6. 08-01-29/01.02.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана. 

7. 08-01-54/14.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на финансова подкрепа на пострадалите в Република Турция. 

8. 08-01-48/10.02.2023 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 48489.25.487 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Расника, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване с височина до 

7.0м и да се определи конкретно предназначение „за вилно застрояване“. 

9. 08-01-49/10.02.2023 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 48489.200.250 по кадастралната карта (КК) на 



гр. Монтана, местност Парта, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване с 

височина до 7.0м и да се определи конкретно предназначение „за вилно застрояване и 

трафопост“. 

10. 08-01-50/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на 

общината (ОУПО) с териториален обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 

39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана.  

11. 08-01-51/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно допълване на решение № 866 от протокол № 40/22.12.2022 г. на Общински 

съвет Монтана 

12. 08-01-37/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

13. 08-01-38/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

14. 08-01-39/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно определяне на пазарна стойност на месечен наем на недвижим имот- частна 

общинска собственост, представляващ сграда, отдадена под наем за склад за промишлени стоки   

15. 08-01-40/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

16. 08-01-41/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. 

17. 08-01-42/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и наследниците на 

Михаил *** Михайлов в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 71 по кадастралния и 

регулационен план на с. Долна Вереница, община Монтана, чрез продажба дела на община 

Монтана. 

18. 08-01-43/10.02.2023 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) I, кв. 18а по действащия регулационен план на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана 

(поземлен имот с идентификатор 21840.502.526 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана). 

19. 08-01-44/10.02.2023 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 част от улично пространство между ОТ 213-

212-208-235 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сумер, общ. Монтана.  

20. 08-01-45/10.02.2023 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 

между ОТ 1501-80а-82а по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, 

гр. Монтана.  

21. 08-01-46/10.02.2023 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 II), кв. 3 (поземлен имот с идентификатор 48489.5.541 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана) и част от улично пространство (поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана) 

по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана.  

22. 08-01-47/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

през поземлени имоти, публична общинска собственост. 

23. 08-01-57/21.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на 

електропроводно и водопроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през поземлени имоти, публична общинска собственост. 



24. 08-01-58/22.02.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно извънредно Общото събрание на съдружниците на „В и К” 

ООД, гр. Монтана. 

25. 08-01-28/23.01.2023 год. Докладна записка от Златко Живков –Кмет на Община 

Монтана, относно предложение за награждаване с Почетния знак на Община Монтана 

26. 08-01-31/03.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков –Кмет на Община 

Монтана, относно предложение за награждаване с Почетния знак на Община Монтана 
 

1. 08-01-53/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно кандидатстване 

на община Монтана по 

процедура за 

предоставяне на 

средства за изпълнение 

на инвестиция BG-RRP-

4.020 „Подкрепа за 

устойчиво енергийно 

обновяване на публичен 

сграден фонд за 

административно 

обслужване, култура и 

спорт” в изпълнение на 

инвестиция С4.I1 

„Подкрепа за обновяване 

на сградния фонд” от 

Плана за устойчивост и 

развитие. 

Решение 

№ 909 

На основание 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 

финансиране по процедура за предоставяне на средства за изпълнение на 

инвестиция BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване 

на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и 

спорт” в изпълнение на инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на 

сградния фонд” от Плана за устойчивост и развитие, чрез извършване на 

основен ремонт на сградата на „Младежки дом” гр. Монтана. 

2. По настоящата процедура Община Монтана декларира, че за 

проектът „Младежки дом” гр. Монтана ще бъде осигурена устойчивост за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към 

бенефициента; 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горните решения. 

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

2. 08-01-36/10.02.2023 

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 

2023 година“. 

Решение 

№ 910 

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 2023 година“. 

2. Възлага на Кмета изпълнението на горното решение. 

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

3. 08-01-33/06.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

изменение и допълнение 

в Наредбата за условията 

и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна 

прогноза за местните 

дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на 

Община Монтана 
 

Решение 

№ 911 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, ал. I от ЗПФ 

във връзка с Закон за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона 

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., във 

връзка с чл.8 и чл. 10, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от 

АПК 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда 

за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Монтана със следният текст: 

1. Допълва се чл.34 със следният текст : 



В ал.1 се допълва: и други законови разпоредби, приети от 

Народното събрание, относно събиране на приходите и извършване на 

разходите за делегираните от държавата дейности и за местни дейности за 

съответната бюджетна година.” 

Създава се нова алинея 2 - „До приемане на общинския бюджет, 

Общинският съвет приема: 

1. план на собствените приходи 

2. разчет на разходите за местни дейности за съответната 

бюджетна година. 

3. разчет за разходване на преходните остатъци от 

предходната година. 

4. разпределение на средствата за инвестиционни разходи по 

параграфи 51, 52, 53 и 54 за съответната година. 

Алинея 2 става алинея 3. 

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

4. 08-01-52/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно промяна на 

Решение № 592 от 

Протокол № 

28/27.01.2022г 

Решение 

№ 912 

На основание чл.5, т.5 и чл.15а 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. Изменя т.1 от Решение № 592, взето с Протокол №28 от 

27.01.2022г. в частта и както следва: 

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване - до 22 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 към договор за кредит №1307, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1.  

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

5. 08-01-56/16.02.2023 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на 

прогнозни параметри 

на Общински бюджет 

2023 г.  

 

Решение 

№ 913 

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

местната администрация, чл. 7, ал. 5 във връзка с чл. 98 от Закона за 

публичните финанси, чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на 

разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл.10 от ПМС № 7 от 19.01.2023 

г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава прогнозни параметри на бюджет на община Монтана за 

2023г., както следва: (Приложение №1а) 

По прихода 69 700 000 лв. 

По разхода 69 700 000 лв. 

 

2. Приема прогнозни параметри на бюджета на община Монтана за 

2023 г., както следва: (Приложения№1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и,к) 

 

2.1 По прихода  

1) Приходи с държавен характер: 43 898 990 лв. 

 Обща субсидия за делегирани 41 058 626 лв. 



от държавата дейности 

 Неданъчни приходи 41 394 лв. 

 Преходен остатък 2 798 970 лв. 

2) Приходи с местен характер 25 801 010 лв. 

 Имуществени и др. данъчни 

приходи 5 459 500 лв. 

 Неданъчни приходи 11 008 279 лв. 

 Обща изравнителна субсидия 3 651 000 лв. 

 Трансфер за зимно 

поддържане и  

снегопочистване 123 900 лв. 

 Целева субсидия за 

капиталови разходи 1 934 100 лв. 

 Трансфери - 500 000 лв. 

 Операции с финансови 

активи и пасиви и безлихвени 

заеми 

 Друго финансиране 

467 746 лв. 

- 334 800 лв. 

 Преходен остатък 3 991 285 лв. 

2.2 По разхода  

 Държавни дейности 43 898 990 лв. 

 Дофинансиране 395 000 лв. 

 Местни дейности 25 406 010 лв. 

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

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

4. Утвърждава разходите за заплати през 2023г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети и определя: заплатите на едно лице в 

бюджетната сфера, считано от 01.01.2023 г. Работните заплати са за 

12 месеца: м. декември 2022г. и месеците януари – ноември 2023г. 

(Приложения №1г). 

5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация 

(Приложения №3а,3б,3в). 

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (Приложения 

№1ж). 

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана 

през 2023 г. в размер на 553 400 лв. (Приложение №4). 

8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2023 г. за 

посрещане на гости и представителни цели и за международна 

дейност в размер на 35 100 лв. (Приложение №5). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски 

съюз в размер на 19 106 хил.лв. (Приложение 

№6а,6б,6в,6г,6д,6е,6ж,6з,6и). 

10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2023г. 

общо в размер на 8 300 334 лв. (Приложения№7а,7б,7в,7г). 

1) Целева субсидия за капиталови разходи 1 934 100 лв. е  за 

изграждане и основен ремонт в местни дейности. 

2)   С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се 

финансират: капиталови разходи в размер на 709 200лв. и текущи 

ремонти за 365 370лв.; със собствени средства 1 055 900 лв.; от 

преходен остатък  

4 235 764 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. 



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 300 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. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи да се компенсират до 85% както следва: 

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

2) в общинска администрация по приложен списък (Приложение 

№8б); 

3) в Домашен социален патронаж по приложен списък 

(Приложение №8в); 

4) на работещите в заведенията за социални услуги по приложен 

списък (Приложение №8г). 

5) на работещи в сферата на здравеопазването по приложен списък 

(Приложение №8д). 

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

възраст в размер на 40 000 лв. за годината за пътуване по цялата 

градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 

01.01.2023г. до 31.12.2023 г. 

16. Определя средства за спортен календар и ДЮС в размер до 670 000 

лв. и за културен календар до 300 000 лв. 

17. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 500 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. 

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

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

правилник. 

19. Определя средства в размер до 60 000 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. 

20. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни 

инициативи в размер до    15 000 лв. 

21. 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. 

22. Включва за разплащане през 2023г. просрочени задължения в размер 

на 1 479 724 лв. и просрочени вземания в размер на 6 938 141 лв. 

23. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2023–2025г. (Приложение №9) 

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

бюджетната година промените по бюджета за 2023г., произтичащи 

от съответните нормативни документи. 

25. При доказани потребности кметът на общината извършва промени 

при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на 

разходите: 

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. 

26. 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,съгласночл.126 от ЗПФ. 

27. 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 други международни програми 

при забавяне на финансирането им. 

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

общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани 

средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на 

дарителя.  

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 10 000 лв. 

30. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 15 000 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 годишна издръжка на Бизнес инкубатор в 

размер до 8 400 лв. 

36. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от 

Северозапада” в размер до 3500 лв. 

37. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по 

съответната наредба. 

38. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, 

които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и 

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

39. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за 

закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на общински 

съвет Монтана. 

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

60 000 лв. (Приложение №7в). 

41. Утвърждава 3 131 616 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) 

съгласно погасителен план в частта му за 2023г. и полагащите се 

плащания за лихви в размер на 280 000 лв. 

42. Определя на основание чл. 94, ал.3, т.5 от ЗПФ максималния размер 

на новия общински дълг на 3 564 562 лв. и максималния размер на 

общинския дълг към 31.12.2023г. на 7 700 000 лв.  

43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2023г., като наличните към 



края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% 

или 8 283 225 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 2023г., като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% 

или 27 610 749 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи 

за последните 4 години. 

45. 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.  

46. Възлага на Кмета на общината изпълнението на прогнозните 

параметри на Общински бюджет 2023 г. 

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

6. 08-01-29/01.02.2023 

год. Докладна записка от 

инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

приемане решение на 

извънредно Общото 

събрание на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД, гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 914 

На основание Търговския закон 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана 

в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. 

Монтана д-р Людмил Джурджов да гласува „ЗА” приемане на 

предложените решения, както следва: 

1. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на 

директорите в състав: Красимир Митков Каменов, Тодор Борисов Тодоров и 

Миглена Неделкова Неделкова и избор на нов тричленен съвет на директорите 

в състав Цанко Лилянов Мондешки, Красимир Митков Каменов, Тодор 

Борисов Тодоров. 

2. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите.  

3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено 

управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

4. Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 

13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и 

критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” 

към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална 

единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗП, включително в 

случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към 

чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение 1 към писмо с изх. № СД – 

161/07.01.2023г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД. 

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

7. 08-01-54/14.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно предоставяне на 

финансова подкрепа на 

пострадалите в 

Република Турция. 
 

Решение 

№ 915 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се преведе парична сума в размер на 3 000/три 

хиляди лева/ лева от бюджета на Община Монтана, по открита дарителска 

сметка от БЧК за набиране на финансови средства в помощ на 

пострадалите от опустошителното земетресение в Република Турция на 6 

февруари 2023 г. по открита специална банкова сметка в лева: IBAN: 

BG64UNCR76301078660913 



2. Делегира права на Кмета на Община Монтана за извършване на 

всички правни и фактически действия в изпълнение на даденото съгласие.  

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

8. 08-01-48/10.02.2023 

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 

48489.25.487 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Расника, с 

който за имота да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване с 

височина до 7.0м и да се 

определи конкретно 

предназначение „за 

вилно застрояване“. 
 

Решение 

№ 916 

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. 59 и чл. 125 от Закона за 

устройство на територията Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Даниела *** Герасимова да възложи изработване 

на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.487 по кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, местност Расника, с който за имота да се предвиди 

ниско свободно застрояване с височина до 7.0м и да се определи 

конкретно предназначение „за вилно застрояване“, с показатели за 

застрояване за вилна зона Ов: Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид, съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват ПИ с идентификатори 48489.25.487 по КК на 

гр. Монтана, местност Расника, при спазване на изискванията на Закона за 

устройство на територията и свързаните с него нормативни актове и с обем 

и съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените планове. 

При изготвянето на проекта да се вземат предвид предоставените 

данни и предписания от експлоатационните дружества съгласно чл. 128а, 

ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

9. 08-01-49/10.02.2023 

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 

48489.200.250 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта, с който 

за имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване с височина 

до 7.0м и да се определи 

конкретно 

Решение 

№ 917 

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. 59 и чл. 125 от Закона за 

устройство на територията  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Тодорка *** Кръстева да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.250 по кадастралната карта (КК) на 

гр. Монтана, местност Парта, с който за имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване с височина до 7.0м и да се определи конкретно 

предназначение „за вилно застрояване и трафопост“, с показатели за 

застрояване за вилна зона Ов: Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид, съгласно чл. 

116а от ЗУТ в обхват ПИ с идентификатори 48489.200.250 по КК на 

гр. Монтана, местност Парта, при спазване на изискванията на Закона за 

устройство на територията и свързаните с него нормативни актове и с 

обем и съдържание, съгласно Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и 



предназначение „за 

вилно застрояване и 

трафопост“. 
 

съдържанието на устройствените планове. 

При изготвянето на проекта да се вземат предвид предоставените 

данни, съгласно становище №1150/10.09.2021 г. издадено от 

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД Монтана и предпроектно 

проучване №1204934210 от 19.01.2023 г. на „Електроразпределителни 

мрежи запад“ ЕАД. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

10. 08-01-50/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно одобряване на 

частично изменение 

(ЧИ) на общия 

устройствен план на 

общината (ОУПО) с 

териториален обхват 

поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 

39503.11.360 и 

39503.11.361 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Крапчене, 

общ. Монтана.  
 

Решение 

№ 918 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал.1, т. 1 от 

Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Одобрява частично изменение на общия устройствен план на 

община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатори 

39503.11.360 и 39503.11.361 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана, с който 

се променя устройствената зона от терен за спорт и атракции /Са/ - без 

режим на застрояване в /Пп/ Предимно – производствена зона със 

съществуваща ниска степен на изграденост и нови територии  за 

усвояване съгласно чертежа.  

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението се обнародва в 

„Държавен вестник“ и публикува в Единния публичен регистър по 

устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план се 

публикува в интернет страницата на Общината в 7- дневен срок от 

одобряването му. 

Съгласно чл. 127, ал. 12 от ЗУТ общият устройствен план може 

да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от  обнародването 

в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането им от 

собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от 

неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана. 

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

11. 08-01-51/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно допълване на 

решение № 866 от 

протокол № 

40/22.12.2022 г. на 

Общински съвет 

Монтана 
 

Решение 

№ 919 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

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

администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

        Поправя решение № 866 от протокол № 40/22.12.2022 г. на Общински 

съвет Монтана, като в т. 1 вместо „За жилищно строителство“ се записва 

„За жилищно строителство и трафопост“. 

        Решението да се съобщи на заинтересованите страни, съгласно чл.62, 

ал.2 от АПК. 

        Решението подлежи на обжалване по предвидения в АПК ред, 

съгласно чл.62, ал.2 от АПК. 

        Възлага на Кмета на община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

        Настоящото решение е неразделна част от решение № 866 от 



протокол № 40/22.12.2022 г. на Общински съвет Монтана. 

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

12. 08-01-37/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

общинско жилище на 

наемател. 
 

Решение 

№ 920 

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 

48489.13.367.1.19 в сграда с идентификатор 48489.13.367.1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 48489.13.367 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, със застроена площ 57.84 кв. м, с 

прилежащо мазе №19 с площ 3.50 кв. м, ведно с 4.72 % ид. ч. от общите 

части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж, съгласно акт 

за частна общинска собственост №5074/2016 год., на настанения в него 

наемател Любомир *** Любенов, ЕГН ***.  

2. Определя пазарна цена 40 490.00 (четиридесет хиляди 

четиристотин и деветдесет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

13. 08-01-38/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

общинско жилище на 

наемател. 
 

Решение 

№ 921 

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 

48489.13.95.7.9 в сграда с идентификатор 48489.13.95.7, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 48489.13.95 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, със застроена площ 64.15 кв. м, с 

прилежащо мазе №9 с площ 3.06 кв. м, ведно с 4.77 % ид. ч. от общите 

части на сградата и от правото на строеж, съгласно акт за частна общинска 

собственост  №1288/2008 год., на настанения в него наемател Николай *** 

Трифонов, ЕГН ***.  

2. Определя пазарна цена 44 910.00 (четиридесет и четири хиляди 

деветстотин и десет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

14. 08-01-39/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно определяне на 

пазарна стойност на 

месечен наем на 

недвижим имот- частна 

общинска собственост, 

Решение 

№ 922 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя пазарна стойност на месечен наем на сграда с 

идентификатор 48489.12.283.3 по кадастралната карта и кадастралните 



представляващ сграда, 

отдадена под наем за 

склад за промишлени 

стоки.   
 

регистри на гр. Монтана с площ от 127.00 кв. м., отдадена под наем за 

склад за промишлени стоки, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 380.00 

(триста и осемдесет) лева. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

15. 08-01-40/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

поземлен имот – частна 

общинска собственост 
 

Решение 

№ 923 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.47 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Парта“, землище с. Долна 

Вереница, ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с площ 2416.30 (две хиляди 

четиристотин и шестнадесет и 0.30) кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, 

категория на земята: четвърта, актуван с акт за частна общинска 

собственост №6747/2023 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 8 940.00 (осем хиляди деветстотин и 

четиридесет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на 

Закона за независимите оценители.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

16. 08-01-41/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

поземлен имот – частна 

общинска собственост 
 

Решение 

№ 924 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.46 по плана 

на новообразуваните имоти на местност „Парта“, землище с. Долна 

Вереница, ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с площ 1398.50 (хиляда 

триста деветдесет и осем и 0.50) кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, 

категория на земята: четвърта, актуван с акт за частна общинска 

собственост №6746/2023 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка 5 170.00 (пет хиляди сто и 

седемдесет) лв., изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на 

Закона за независимите оценители.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

17. 08-01-42/10.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно прекратяване на 

Решение 

№ 925 

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 



съсобственост между 

Община Монтана и 

наследниците на Михаил 

*** Михайлов в 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) IV в кв. 71 

по кадастралния и 

регулационен план на с. 

Долна Вереница, община 

Монтана, чрез продажба 

дела на община 

Монтана. 
 

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 съсобствеността между община 

Монтана и наследниците на Михаил *** Михайлов, чрез изкупуване 

частта на общината от наследниците на Михаил *** Михайлов, включена 

в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV 438, в кв. 71 с площ от 226.00 (двеста 

двадесет и шест) кв. м по кадастралния и регулационен план на с. Долна 

Вереница, община Монтана. 

 2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

350.00 (хиляда триста и петдесет) лева, без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

18. 08-01-43/10.02.2023 

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) I, 

кв. 18а по действащия 

регулационен план на с. 

Доктор Йосифово, общ. 

Монтана (поземлен имот 

с идентификатор 

21840.502.526 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с. Доктор Йосифово, 

общ. Монтана). 

Решение 

№ 926 

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

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

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), 

с който предназначението на урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв. 18а 

с площ 7523.00 (седем хиляди петстотин двадесет и три) кв. м. по 

действащия регулационен план с. Доктор Йосифово, общ. Монтана 

(поземлен имот с идентификатор 21840.502.526 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана) от “за 

училище” се променя „за училище и детска градина“, съгласно 

приложената скица-предложение. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

19. 08-01-44/10.02.2023 

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 част от 

улично пространство 

между ОТ 213-212-208-

235 по действащия 

кадастрален и 

регулационен план на с. 

Сумер, общ. Монтана.  
 

Решение 

№ 927 

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

и местната администрация 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 (ПУП-ПР) за улично 

пространство между ОТ 213-212-208-235 по действащия кадастрален и 

регулационен план на с. Сумер, общ. Монтана, с който се предвижда да се 

образува нов квартал 104 с нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I с площ 

511.00 кв. м с конкретно предназначение „за детска площадка“, както и 

две нови улици, от които едната е между ОТ 213-212 и другата между ОТ 

212-208, съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 511.00 (петстотин и 

единадесет) кв. м, които представляват улично пространство между ОТ 

213-212-208-235 по действащия кадастрален и регулационен план на с. 



Сумер, общ. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

20. 08-01-45/10.02.2023 

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 между ОТ 

1501-80а-82а по 

действащия подробен 

устройствен план на 

Стара промишлена зона, 

гр. Монтана.  
 

Решение 

№ 928 

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

местната администрация 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 

подробния устройствен план – план за регулация и засрояване за част от 

улично пространство между ОТ 1501-80а-82а по действащия подробен 

устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана, с който се 

предвижда от част от уличното пространство да се образува нов 

урегулиран поземлен имот (УПИ) LXIV в кв. 5 с площ 3996.00 (три 

хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв. м с конкретно предназначение 

„за производствено складова дейност и ОО“ и се предвиди ново ниско 

застрояване с ограничителни линии, съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 3996.00 (три хиляди 

деветстотин деветдесет и шест) кв. м, които представляват улично 

пространство между  ОТ 1501-80а-82а по действащия подробен 

устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

21. 08-01-46/10.02.2023 

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 II), 

кв. 3 (поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.541 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана) и част от 

улично пространство 

(поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.605 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана) по 

действащия подробен 

устройствен план на 

Стара промишлена зона, 

гр. Монтана.  
 

Решение 

№ 929 

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

и местната администрация 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 

подробния устройствен план–план за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот (УПИ II), кв. 3 (поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.541 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана) и част от улично пространство (поземлен имот с 

идентификатор 48489.5.605 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана) по действащия подробен устройствен план на 

Стара промишлена зона, гр. Монтана, с който се предвижда част от 

уличното пространство с площ 2141.00 (две хиляди сто и четиридесет и 

един) кв. м. да се присъедини към урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 

3 като се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ)  УПИ II, кв. 3 с 

площ 8220.00 (осем хиляди двеста и двадесет) кв. м. и с конкретното 

предназначение „за производствено-обслужваща дейност и складова база“ 

и се предвиди ново свободно застрояване с ограничителни линии, 

съгласно скицата-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 2141.00 (две хиляди сто 

и четиридесет и един) кв. м, които представляват улично пространство по 

действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. 

Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 



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

22. 08-01-47/10.02.2023 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

съгласие за учредяване 

на възмездно право на 

прокарване на 

електропроводно 

отклонение от общите 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлени имоти, 

публична общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 930 

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

и местната администрация и чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се учреди в полза на „EМКО“ ООД, ЕИК 

040474262, със седалище и адрес на управление с адрес гр. София, район 

Младост, бул. „Цариградско шосе“ №121, представлявано и управлявано 

от Явор *** Стойков, чрез инж. Красимир Пъдарев - пълномощник, 

възмездно право на прокарване на трасе на подземно кабелно 

електрозахранване 20 kV от подстанция „Монтана“ в поземлен имот 

48489.32.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана през поземлени имоти с идентификатори 48489.4.345, 

48489.4.388, 48489.4.310, 48489.4.337, 48489.4.200, 48489.3.500, 

48489.3.407, 48489.5.57, 48489.5.238 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана до нов трансформаторен пост в 

поземлен имот с идентификатор 48489.5.737 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, собственост на „EМКО“ ООД, гр. 

София, по цена, определена от комисията по чл. 210 от Закона за 

устройство на територията. 

Трасето на електропровода е с дължина 902.63 м и сервитут 2929.18 

кв. м  и минава през поземлени имоти, публична общинска собственост, 

както следва: 

Електропроводно отклонение: 
№ на общински 

поземлен имот 
Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собственост 
Дължина  

(м) 
Сервитут  

(кв. м) 

ПИ 48489.4.345 

За 

селскостопански 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
112.98 338.94 

ПИ 48489.4.388 

За 

селскостопански 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
568.36 1705.08 

ПИ 48489.4.310 

За 

селскостопански 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
183.55 734.2 

ПИ 48489.3.407 

За 

селскостопански 

горски, 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
13.21 52.84 

ПИ 48489.5.57 Улица „Диана“ 
Oбщинска 

публична 
24.53 98.12 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

23. 08-01-57/21.02.2023 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

съгласие за учредяване 

на възмездно право на 

прокарване на 

Решение 

№ 931 

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

и местната администрация и чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 



електропроводно и 

водопроводно 

отклонение от общите 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлени имоти, 

публична общинска 

собственост. 
 

1. Дава съгласие да се учреди в полза на „Агротранс - Монтана“ 

ЕООД, ЕИК 111559020, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, 

ул. „Стамен Илиев“ №15, представлявано и управлявано от Ахмед *** 

Хаккъ, ЕГН ***, л. к. №***, изд. на 12.12.2014 г. от МВР-Бургас, с адрес с. 

Люляково, област Бургас, ул. Драва“ №5, чрез пълномощник Даниел *** 

Ангелов по пълномощно рег. №873/29.05.2017 г. за удостоверяване на 

подписа и рег. №5786/21.07.2017 г. за удостоверяване на съдържанието на 

нотариус в район на действие РС Монтана с рег. № на нотариалната 

камара, възмездно право на прокарване за удължаване на трасе на кабелна 

линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб в поземлен имот с 

идентификатор 03201.501.360 по кадастралната карта на с. Безденица, 

общ. Монтана (площадно пространство между ОТ 57 - 42 - 41 по 

регулационния план на с. Безденица), през поземлен имот с 

идентификатор 03201.501.338 по кадастралната карта на                                   

с. Безденица, общ. Монтана (улица между ОТ 41 - 40) и допълване на 

водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 

с изграждане на водомерна шахта с площ 1.80 кв. м в поземлен имот с 

идентификатор 03201.501.340 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Безденица, общ. Монтана (улично пространство между ОТ 

4-50 по регулационния план на с. Безденица), публична общинска 

собственост, по цена, определена от комисията по чл. 210 от Закона за 

устройство на територията. 

Удълженото трасе на електропровода е с обща дължина 105.00 м и 

сервитут 221.00 кв. м  и минава през поземлени имоти, публична 

общинска собственост, както следва: 

Удължено електропроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен имот 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Дължина  

(м) 

Сервитут  

(кв. м) 

ПИ 

03201.501.338 

За 

второстепенна 

улица 

Oбщинска 

публична 
82.00 173.00 

ПИ 

03201.501.360 

Обществен 

парк, градина 

Oбщинска 

публична 
23.00 48.00 

Водомерна шахта на водорпроводно отклонение: 

№ на общински 

поземлен имот 

Начин на 

трайно ползване 
Вид 

собствено

ст 

Дължина 

и ширина  
(м) 

Сервитут  
(кв. м) 

ПИ 03201.501.340 
За второстепенна 

улица 
Oбщинска 

публична 
1.44 х 1.24 1.80 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

24. 08-01-58/22.02.2023 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно 

извънредно Общото 

събрание на 

съдружниците на „В и 

К” ООД, гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 932 

На основание чл. 138, ал. 2 от Търговския закон и във връзка с чл. 

139, ал. 1 от ТЗ и чл. 17 от дружествения договор 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на акционерите на „В и К” ООД гр. Монтана, 

г-н Иво *** Иванов да гласува „за” приемане на предложените решения, 

както следва: 

По точка 1. Общото събрание на съдружниците освобождава 

Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана. 

По точка 2.  Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и 



канализация” ООД – гр. Монтана в резултат на проведен конкурс, и 

определяне на възнаграждението му. 

По точка 3. Общото събрание на съдружниците упълномощава 

Изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да прекрати 

договор за възлагане на управлението с досегашния управител и да 

сключи договор за възлагане на управлението с новоизбрания управител. 

По точка 4. Общото събрание на съдружниците освобождава 

контрольора на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана 

Симеон Василев Власев. 

По точка 5. Общото събрание на съдружниците избира Василка 

Златкова Петкова – Владимирова за контрольор на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД – гр. Монтана за срок до провеждане на конкурс. 

По точка 6. Общото събрание на съдружниците упълномощава 

Изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи 

договор с избрания контрольор по точка 5 от дневния ред. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”1“против” и 4“въздържал се” 

25. 08-01-28/23.01.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков –Кмет на 

Община Монтана, 

относно предложение за 

награждаване с 

Почетния знак на 

Община Монтана 

Решение 

№ 933 

На основание т. 2.4. от Правилника за почетните отличия на Община 

Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Удостоява с Почетния знак на Община Монтана г-н Стоян *** 

Стоянов. 

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

26. 08-01-31/03.02.2023 

год. Докладна записка от 

Златко Живков –Кмет на 

Община Монтана, 

относно предложение за 

награждаване с 

Почетния знак на 

Община Монтана 
 

Решение 

№ 934 

На основание т. 2.4. от Правилника за почетните отличия на Община 

Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Удостоява с Почетния знак на Община Монтана г-н Славко *** 

Димитров. 

 Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 28 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

 

 
Протоколчик: 

   

 

 

 

/Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   

 


