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

Протокол
№ 46

Днес  27.06.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на
Общински  съвет  Монтана.  В  работата  на  заседанието  взеха  участие  30 общински  съветници.  В
заседанието взеха участие и: 

г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана 
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана 

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет
Монтана,  инж.  Найден  Найденов  –  Зам.председател  на  ОбС  Монтана  и  г-жа  Иванка  Делева  –
Зам.председател на ОбС Монтана при следния  

ДНЕВЕН РЕД:
1. 08-01-158/19.06.2019 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  BG05M9OP001-2.040-0112
сключен с  Министерство на  труда  и  социалната  политика  и  Община Монтана  по  проект  на  Община
Монтана – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Монтана“  по Оперативна
програма  „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020. 

2. 08-01-157/19.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху движими вещи.

3. 08-01-154/14.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно именуване на улица в с. Николово, община Монтана.

4. 08-01-156/18.06.2019  год.  Докладна  записка от  Станимир  Стоев  -  Общински  съветник,
относно поправка на решение №1093 от протокол №44 от 30.05.2019 год. на Общински съвет Монтана.

5. 08-01-148/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно допълване на списъка за пътуващите от социалните услуги приет,  като част от решението за
бюджет за 2019 год. – точка 14.

6. 08-01-150/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.

7. 08-01-151/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-
план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ І, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 127 и улица с ОТ 611-594-594а-
594б-594в-594г-594д по действащия подробен устройствен план на централна  градска част /ЦГЧ/,  гр.
Монтана.

8. 08-01-152/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на строеж на ЖР стълб.

9. 08-01-153/13.06.2019 год.  Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за
регулация (ПУП-ПР) и на подробния устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран
поземлен имот /УПИ/ ХХІІІ, УПИ ХХІV и улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 в кв. 5 по действащия
подробен устройствен план на Стара промишлена зона /СПЗ/, гр. Монтана, във връзка с прекратяване на
съсобственост  чрез  доброволна  делба  между  община  Монтана  и  наследниците  на  Найда  Джонова  и
Димитър Петров. 

10. 08-01-155/14.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно продажба на общинско жилище на наемател.
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11. 08-01-161/24.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно одитирания от Сметна палата годишен финансов отчет за 2018 г. и Одитен доклад №0100314718
за заверка на ГФО на община Монтана

12. Питания

1. 08-01-158/19.06.2019 
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 
BG05M9OP001-2.040-
0112 сключен с 
Министерство на труда 
и социалната политика 
и Община Монтана по 
проект на Община 
Монтана – „Патронажна
грижа за възрастни хора
и лица с увреждания в 
община Монтана“  по 
Оперативна програма  
„Развитие на човешките
ресурси“  2014-2020. 

Решение
№ 1126

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

Общински съвет Монтана
Реши:

Упълномощава  кмета  на  Община  Монтана  да  издаде  Запис  на
заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси
и удръжки, в полза на Министерство на труда и социалната политика
платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото
плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0112  от
18.06.2019  г.  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за
изпълнение на проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания  в  община  Монтана“  в  размер  на 72  867,81 лв. (словом:
седемдесет  и  две  хиляди  осемстотин  шестдесет  и  седем лева  и  0,81)
представляващи  20%  (двадесет  на  сто)  от  максималния  размер  на
безвъзмездната финансова помощ.

Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

2. 08-01-157/19.06.2019 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
предоставяне 
безвъзмездно право на 
ползване върху 
движими вещи.

Решение
№ 1127

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество

Общински съвет Монтана
Реши:

Предоставя на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р
Стамен  Илиев”АД,  гр.  Монтана  за  срок  от  пет  години безвъзмездно
право  на  ползване  върху  общинска  собственост,  представляваща
движимо имущество: 1 брой стационарен  ехограф MyLab Х5.

Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното
решение.
Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

3. 08-01-154/14.06.2019
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
именуване на улица в 
с. Николово, община 
Монтана

Решение
№ 1128

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

Общински съвет Монтана
Реши:

Именува “Иван Вазов” улицата, определена с ОТ 122-121-127 по
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действащия  подробен  устройствен  план-план  за  регулация  на  с.
Николово, община Монтана. 
Забележка: Решението се прие с с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

4. 08-01-156/18.06.2019 
год. Докладна   записка 
от Станимир Стоев - 
Общински съветник, 
относно поправка на 
решение №1093 от 
протокол №44 от 
30.05.2019 год. на 
Общински съвет 
Монтана.

Решение
№ 1129

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 62, ал. 2 от Административно

процесуалния кодекс
Общински съвет Монтана

Реши:
1. Поправя решение №1093 от протокол №44 от 30.05.2019 год.

на общински съвет  Монтана, както следва:
„Чл.2 ал.1“ да се чете „чл.3 ал.4“ .
Решението да се  съобщи на заинтересованите  страни,  съгласно

чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/.
Решението подлежи на обжалване по предвидения в чл. 62, ал. 2

от АПК.
Настоящето  решение  е  неразделна  част  от  решение  №1093  от

протокол №44 от 30.05.2019 год. на общински съвет Монтана.
2.  Възлага  на  Кмета  на  Община  Монтана  изпълнението  на

горното решение. 
Забележка: Решението се прие с с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

5. 08-01-148/13.06.2019 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
допълване на списъка за
пътуващите от 
социалните услуги 
приет, като част от 
решението за бюджет за
2019 год. – точка 14.

Решение
№ 1130

На основание чл. 36, ал. 1, т.2 от ПМС № 344 за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2019 г.  

Общински съвет Монтана
Реши:

Допълва  Списъка  за  пътуващите  на  територията  на  община
Монтана, Приложение 8-г към т. 14 от Решение № 1 005 от Протокол №
40/24.01.2019 г.

Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

6. 08-01-150/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана,
относно учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.

Решение
№ 1131

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  отклонение  от  общи
мрежи  и  съоръжения  на  техническата  инфраструктура  за  захранване  на  поземлен  имот  с
идентификатор 48489.1.946 по кадастралната карта и кадасталните регистри на гр.Монтана, през
поземлени имоти общинска собственост както следва:

№ на
общински

поземлен имот

Начин на трайно
ползване

Вид
собственост

Дължина
/м./

Сервитут /
кв.м./

Лева
/кв.м./

Цена

48489.14.2
За второстепенна

улица
общинска
публична

95.47 200.49 25.00 2 386.75

48489.14.60 Друг вид поземлен
имот без определено

стопанско

общинска
публична

70.82 148.72 23.00 1 628.86

3



предназначение

48489.14.11
За второстепенна

улица
общинска
публична

81.97 172.14 25.00 2 049.25

48489.14.10
Незастроен имот за

жилищни нужди
общинска

частна
7.25 15.22 34.00 246.50

в полза на “ТЕДИ” ООД, ЕИК 831746066 със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Овча Купел - 2”, бл. 20, вх. 1, ет. 3, ап. 10 с управител Тодорка Кръстева.

2.  Определя  размера  на  паричното  обещетение  от 6 311.36  /шест  хиляди  триста  и
единадесет и 0.36/ лева,  определено с протокол №5/30.05.2019 г.  на комисията по чл. 210 от
Закона  за  устройство  на  територията,  назначена  със  заповед  №491/21.03.2019 г.  на  кмета  на
община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното решение.
Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

7. 08-01-151/13.06.2019 
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
даване съгласие за 
изработване на проект 
за изменение на 
подробен устройствен 
план /ПУП/-план за 
регулация и застрояване
/ПРЗ/ за УПИ І, УПИ 
VІІІ и УПИ ІХ в кв. 127 
и улица с ОТ 611-594-
594а-594б-594в-594г-
594д по действащия 
подробен устройствен 
план на централна  
градска част /ЦГЧ/, гр. 
Монтана.

Решение
№ 1132

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 134, ал.1, т. 2 от Закона за

устройство на територията
Общински съвет Монтана

Реши:

1.  Дава  съгласие  за  изработване  на  проект  за  изменение  на

подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/

за УПИ І, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 127 и улица с ОТ 611-594-594а-594б-

594в-594г-594д, по действащия подробен устройствен план на централна

градска част,  гр.  Монтана,  с  който да се образуват нови урегулирани

поземлени имоти,  да се измени уличната регулация и да се предвиди

ново застрояване, съгласно приложената скица-предложение.

2.  Възлага  на  Кмета  на  Община  Монтана  изпълнението  на
горното
Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

8. 08-01-152/13.06.2019
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
учредяване право на 
строеж на ЖР стълб.

Решение
№ 1133

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 37, ал. 4 от Закон за общинската

собственост, чл. 62, ал. 2 от Закон за енергетиката
Общински съвет Монтана

Реши:
1. Учредява възмездно право на строеж на “ТЕДИ” ООД, ЕИК

831746066, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Овча
Купел - 2”, бл. 20, вх. 1, ет. 3, ап. 10 с управител Тодорка Кръстева за
изграждане на ел. стълб за високо напрежение /ЖР/, със застроена площ
от 4.00 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 48489.14.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, без търг
или конкурс по пазарни цени.

2. Определя  пазарната  оценка,  изготвена  от  оценител,
отговарящ  на  изискванията  на  Закона  за  независимите  оценители  на
стойност 140.00 /сто и четиридесет/ лева за учреденото право на строеж.

3. Възлага  на  Кмета  на  Община  Монтана  изпълнението  на
горното решение.
Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

9. 08-01-153/13.06.2019 Решение
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год. Докладна записка от
Златко Живков - Кмет на
Община Монтана, 
относно даване съгласие 
за изработване на проект
за изменение на 
подробния устройствен 
план – план за регулация
(ПУП-ПР) и на 
подробния устройствен 
план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за
урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ ХХІІІ, УПИ 
ХХІV и улица с ОТ 
1403-1404-1405-1406-
1407 в кв. 5 по 
действащия подробен 
устройствен план на 
Стара промишлена зона /
СПЗ/, гр. Монтана, във 
връзка с прекратяване на
съсобственост чрез 
доброволна делба между
община Монтана и 
наследниците на Найда 
Джонова и Димитър 
Петров. 

№ 1134
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6
от Закона за устройство на територията; чл. 6, ал. 1; чл. 6, ал. 2 и чл.
36, ал.1, т. 1  от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.

56, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

Общински съвет Монтана
Реши:

1.  Дава  съгласие  за  изработване  на  проект  за  изменение  на
подробния  устройствен  план  –  план  за  регулация  (ПУП-ПР)  и  за
подробния  устройствен  план-план  за  застрояване  (ПУП-ПЗ)  за
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІІ, УПИ ХХІV и улица с ОТ 1403-
1404-1405-1406-1407 в кв. 5 в по действащия подробен устройствен план
на  Стара  промишлена  зона  (СПЗ),  гр.  Монтана,  във  връзка  с
прекратяване  на  съсобственост  чрез  доброволна  делба  между  община
Монтана и наследниците на Найда Джонова и Димитър Петров, с който
се  предвижда  образуване  на  нови  урегулирани  поземлени  имоти
съответстващи  на  притежаваните  части  от  община  Монтана  и
собствениците, както следва:

-  За община Монтана УПИ ХХІІІ,  кв.5 с проектна площ 868.00
(осимстотин  шестдесет  и  осем)  кв.м  и  конкретно  предназначение  „за
складово-производствена  база”  и  УПИ  ХХІV,  кв.  5  с  проектна  площ
1777.00  (хиляда  седемстотин  седемдесет  и  седем)  кв.м  и  конкретно
предназначение „за складово-производствена база”;

- За наследниците на Найда Джонова УПИ LХІІ, кв. 5 с проектна
площ 3554.00 (три хиляди петстотин петдесет и четири) кв.м и конкретно
предназначение „за складово-производствена база”;

- За наследниците на Димитър Петров УПИ LХ, кв. 5 с проектна
площ 1877.00 (хиляда осемстотин седемдесет и седем) кв. м и конкретно
предназначение „за складово-производствена база”;

-  За  община  Монтана  и  след  приключване  на  процедурата  по
възстановяване за наследниците на Станика Георгиева УПИ LХІ, кв. 5 с
проектна площ 793.00 (седемсотин деветдесет и три) кв. м и конкретно
предназначение „за складово-производствена база”;

-  За  община  Монтана  и  след  приключване  на  процедурата  по
възстановяване  за  наследниците  на  Мито  Братоев  УПИ  LХІІІ,  кв.  5  с
проектна  площ  941.00  (дивитстотин  четиридесет  и  един)  кв.м  и
конкретно предназначение „за складово-производствена база”, 

като вътрешните регулационни линии на новообразуваните УПИ
ХХІV,  УПИ  LХІІ  и  УПИ  УПИ  LХІІІ  се  поставят  в  съответствие  с
кадастралните граници на поземлените имоти.

Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ХХІІІ, УПИ
ХХІV е съгласно изработената скица-предложение за ПУП-ПЗ.

2. Обявява за частна общинска собственост 717.00 (седемстотин и
седемнадесет) кв. м, представляващи части от уличо  пространство с ОТ
1403-1404-1405-1406-1407  (части  от  поземлен  имот  с  идентификатори
48489.5.250 по КККР на гр. Монтана), които се включват в УПИ  LХ и
УПИ  LХІ в  кв.5  по  действащия  подробен  устройствен  план  на  гр.
Монтана. 

3.  Обявява  за  публична  общинска  собственост  297.00  (двеста
деветдесет  и  седем)  кв.м от  УПИ ХХІІІ,  кв.  5,  които  се  включват   в
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улично пространство на улица с ОТ 1403-1404-1405-1406-1407 (поземлен
имот  с  идентификатори  48489.5.250  по  КККР  на  гр.  Монтана)  за
обръщателна площадка.

4. Упълномощава Кмета на Община Монтана да сключи договор
за  доброволна  делба  с  наследниците  на  Найда  Джонова  и  Димитър
Петров. 

5. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното
решение.
Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

10. 08-01-155/14.06.2019
год. Докладна записка 
от Златко Живков - 
Кмет на Община 
Монтана, относно 
продажба на общинско 
жилище на наемател.

Решение
№ 1135

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.
46, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
Общински съвет Монтана

Реши:
1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес с.

Габровница,  община Монтана,  представляващо  самостоятелен  в  блок
№8 в УПИ III, кв. 72 по кадастралния и регулационен план на селото,
одобрен със заповед №90/21.01.1991 год., със застроена площ 45.08 кв.
м, мазе №10 с площ 11.50 кв. м и таванско помещение №12 с площ 17.29
кв. м, ведно с 5.931 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж, на настанената в него наемателка Камелия Христова.

2. Определя пазарна цена 3 500.00 (три хиляди и петстотин)  лв.,
изготвена  от  оценител,  отговарящ  на  изискванията  на  Закона  за
независимите оценители.

3.  Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното
решение.
Забележка: Решението се прие с поименно с   26   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

11. 08-01-161/24.06.2019 
год. Докладна записка от
Златко Живков - Кмет на
Община Монтана, 
относно одитирания от 
Сметна палата годишен 
финансов отчет за 2018 г.
и Одитен доклад 
№0100314718 за заверка 
на ГФО на община 
Монтана

Решение
№ 1136

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община

Монтана
Общински съвет Монтана

Реши:
Приема  одитирания  ГФО  за  2018 г.  и  Одитен  доклад

№0100314718 на  Сметна  палата,  съдържащ  немодифицирано  мнение
относно консолидирания годишен финансов отчет на община Монтана
за 2018 г.
Забележка: Решението се прие с поименно с   27   гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”  

Заседанието бе закрито в 14.30 часа.
Протоколчик:

/Мария Петрова/

Председател на ОбС:
/инж.Иво Иванов/
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