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

Протокол 

№ 7 
Днес 30.04.2020  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание 

на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

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

г-н Стилян Каменов – Управител на Общински пазар Монтана  

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

съвет Монтана и г-жа Камелия Трифонова – Заместник председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-89/16.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно промяна на срока за плащане с отстъпка 5% на такса битови отпадъци до 30 юни на 

предплатилите за цялата 2020 година на Община Монтана. 

2. 08-01-85/15.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно преобразуване на V Средно училище „Хр. Ботев“, гр. Монтана от средно в основно училище. 

3. 08-01-88/16.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно актуализация на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Монтана 

(2016-2020г.) в частта включване на услугата ”Социално жилище” и разкриване на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ като държавно-делегирана дейност с капацитет 30. 

4. 08-01-90/21.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно актуализация на План за действие на община Монтана за подкрепа на интеграционни 

политики (2015-2020г.) в частта включване на услугата „Социално жилище” 

5. 08-01-86/15.04.2020 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-парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата 

инфраструктура-водопроводно и канализационно отклонения за захранване на поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Гламата. 

6. 08-01-81/09.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост. 

7. 08-01-82/09.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през 

имоти публична общинска собственост  

8. 08-01-83/09.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през 

имот публична общинска собственост  

9. 08-01-84/09.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот публична общинска собственост. 

10. 08-01-91/23.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана. 

11. 08-01-87/16.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно кандидатстване за кредит на „Общински пазар ” ЕООД гр. Монтана 

12. 08-01-92/23.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно одобряване на Община Храдец Кралове като партньор на Община Монтана за 

кандидатстване с проектопредложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 Процедура BG05M9OP001- 4.004 „Транснационални партньорства“ 

13. 08-01-93/24.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно рефинансиране на кредити за собствено участие по проекти на община Монтана 

14. 08-01-94/27.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба  на самостоятелен обект – частна общинска собственост с адрес гр. Монтана,ж.к. 

„Плиска”, бл. 4, ет. 1.   
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15. 48-00-3/08.04.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предложение за удостояване на доц. д-р Борислав Великов с Почетния знак на Община 

Монтана и званието „Почетен гражданин на община Монтана“. 

 

1. 08-01-89/16.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на срока за 

плащане с отстъпка 5% 

на такса битови 

отпадъци до 30 юни на 

предплатилите за 

цялата 2020 година на 

Община Монтана. 

Решение 

№ 148 

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

местната администрация и чл. 69. ал.1 от Закона за местните данъци 

и такси 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили 

до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата 2020 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

решението. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-85/15.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

преобразуване на V 

Средно училище „Хр. 

Ботев“, гр. Монтана от 

средно в основно 

училище. 

 

Решение 

№ 149 

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

местната администрация и чл. 312, ал.1 и ал. 6 на  Закона за 

предучилищното и училищното образование и във връзка с 

изискванията на чл. 310, ал.1, т.2, чл. 311, ал.1, чл.30, ал. 2, и чл. 31, 

ал.1 на Закона за предучилищното и училищното образование 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да започне 

производство по издаване на заповед за преобразуване чрез промяна на 

вида на V Средно училище „Христо Ботев“ от V Средно училище 

„Христо Ботев“ в V Основно училище „Христо Ботев“, считано от 

учебната 2020/2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на 

решението по т.1. 
 Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-88/16.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на 

Общинската стратегия 

за развитие на социални 

услуги в община 

Монтана (2016-2020г.) в 

частта включване на 

услугата ”Социално 

жилище” и разкриване 

на „Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция“ като 

държавно-делегирана 

дейност с капацитет 30. 

 

Решение 

№ 150 

На основание чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б 

от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и 

във връзка с чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Актуализира Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Монтана 2016-2020 г., като въвежда 

услугата ”Социално жилище” 

2. Променя Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Монтана 2016-2020 г. като думите „Детски център за 

застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила“ се заменят и четат „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ за работа с деца и лица жертви 

на различни форми на насилие и експлоатация.”  

3. Разкрива социална услуга в общността „Център за социална 

рехабилитация и интеграция “ за деца и лица жертви на различни форми 

на насилие и експлоатация като делегирана от държавата дейност, 

считано от 1 януари 2021г. 

- капацитет 30 места 

- численост на персонал – 9 
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- бюджет – 104 010 лв. 

4. Контролът по изпълнение на взетото решение възлагам на 

Златко Живков – Кмет на Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-90/21.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

актуализация на План за 

действие на община 

Монтана за подкрепа на 

интеграционни 

политики (2015-2020г.) 

в частта включване на 

услугата „Социално 

жилище” 

Решение 

№ 151 

На основание чл. 19 ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б 

от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и 

във връзка с чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Актуализира План за действие на община Монтана за 

подкрепа на интеграционни политики (2015-2020г.) в частта включване 

на услугата „Социално жилище” 

2. Контролът по изпълнение на взетото решение възлагам на 

Златко Живков – Кмет на Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-86/15.04.2020 

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-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за елементи на 

техническата 

инфраструктура-

водопроводно и 

канализационно 

отклонения за 

захранване на поземлен 

имот с идентификатор 

48489.2.665 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Гламата. 

 

Решение 

№ 152 

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 „КРОС” ООД, гр. Монтана, ЕИК 821168557, 

със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ***, с управител 

Любен *** Мартинов  да възложи изготвяне на проект за подробен 

устройствен план-парцеларен план  ПП за водопроводно отклонение от 

съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 48489.2.614, през ПИ с 

идентификатори 48489.2.598 и 48489.2.248 до ПИ с идентификатор 

48489.2.665 и канализационно отклонение от ПИ с идентификатор 

48489.2.665, през ПИ с идентификатори 48489.2.541, 48489.2.542, 

48489.2.543, 48489.2.248 и 48489.2.598 до съществуващ уличен 

канализационен колектор в ПИ с идентификатор 48489.2.614 по 

кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Гламата. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатори 

48489.2.614, 48489.2.598, 48489.2.248,  48489.2.541, 48489.2.542 и 

48489.2.543 по КК на гр. Монтана, местност Гламата, 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. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-81/09.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Решение 

№ 153 

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

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

водопроводно и 

канализационно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот 

общинска собственост. 

 

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 водопроводно и 

канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура от съществуваща шахта в поземлен имот с 

идентификатор 48489.2.614 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана до поземлен имот с идентификатор 48489.2.665 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

собственост на „Крос” ООД, ЕИК ***, през поземлени имоти общинска 

собственост както следва: 

Канализационно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на 

трайно ползване 

Вид 

собственос

т 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.2.614 За местен път 
Oбщинска 

публична 
78.85 78.85 

48489.2.598 

За 

селскостопански, 

горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
172.42 172.42 

48489.2.248 

За 

селскостопански, 

горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
69.97 69.97 

Водопроводно отклонение: 

№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собствен

ост 

Дължин

а /м./ 

Сервит

ут 

/кв.м./ 

48489.2.614 За местен път 
Oбщинска 

публична 
75.97 55.08 

48489.2.598 

За селскостопански, 

горски и ведомствен 

път 

Oбщинска 

публична 
177.19 128.46 

48489.2.248 

За селскостопански, 

горски и ведомствен 

път 

Oбщинска 

публична 
138.72 100.57 

в полза на „Крос” ООД,  ЕИК 821168557, със седалище и адрес на 

управление: гр. Монтана, *** с управител Любен *** Мартинов. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 3 632.10 /три 

хиляди шестстотин тридесет и два и 0.10/ лева, определено с протокол 

№2/07.04.2020 г. на комисията по чл. 210 от Закона за устройство на 

територията, назначена със заповед №491/21.03.2019  на кмета на 

община Монтана, което обезщетение е изготвено 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 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-82/09.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

Решение 

№ 154 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост, във връзка с чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от 
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прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имоти 

публична общинска 

собственост  

 

Закона за енергетиката 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура  за изграждане на кабел НН от РК пред 

ПИ 48489.26.658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана от КТП „Минзухар” гр. Монтана до нови РК и електромерни 

табла за обекти в поземлени имоти: 48489.27.793; 48489.27.794; 

48489.27.764; 48489.27.815; 48489.27.816; 48489.27.813; 48489.27.814 и 

48489.27.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, през поземлени имот публична общинска собственост както 

следва: 

 

Идентификатор НТП Дължина /м./ 
Сервитут 

/кв.м./ 

48489.27.26 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

125.00 471.50 

48489.27.38 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

248.70 955.80 

48489.27.90 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

69.30 280.90 

48489.27.101 

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

55.70 228.20 

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, 

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” 

№159, бл. „БенчМарк”, Бизнес Център, представлявано заедно от Петър 

Холаковски и Виктор *** Станчев в качеството им на представляващи и 

членове на Управителния съвет. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-83/09.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване и сервитут 

на електропроводно 

отклонениe през имот 

публична общинска 

собственост  

 

Решение 

№ 155 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост, във връзка с чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от 

Закона за енергетиката 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура  за изграждане на въздушна мрежа НН с 

ИУП от ТП №4 – Мала Кутловица,  клон „В” до ново електромерно 

табло за ел. захранване на поземлен имот 48489.29.387 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на  гр. Монтана, през поземлен имот 

публична общинска собственост както следва: 

Идентифик

атор 
НТП Дължина /м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 
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48489.29.385 
За второстепенна 

улица 
172.6 604.1 

в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, 

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” 

№159, бл. „БенчМарк”, Бизнес Център, представлявано заедно от Петър 

Холаковски и Виктор *** Станчев в качеството им на представляващи и 

членове на Управителния съвет. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-84/09.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

газопроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения 

на техническата 

инфраструктура през 

поземлен имот 

публична общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 156 

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

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

за общинската собственост и протокол №1/16.03.2020 г. на комисия 

по чл. 210 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване на газопроводно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за захранване на поземлен имот с идентификатор 

48489.12.362 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, през поземлен имот публична общинска собственост, както 

следва:  

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на 

трайно 

ползване 

Вид 

собствено

ст 

Дължина /м./ 
Сервитут 

/кв.м./ 

48489.12.357 
За второстепенна 

улица 
общинска 

публична 
11.87 10.00 

в полза на собствениците Павлин *** Симеонов и Мартин *** 

Манов 

2. Определя размера на паричното обещетение от 593.50 

/петстотин деветдесет и три и 0.50/ лева, определено с протокол 

№1/16.03.2020 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 поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-91/23.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост в гр. 

Монтана  

 

Решение 

№ 157 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.5.686 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 3 188.00 /три хиляди сто осемдесет и осем/ кв. м., с начин 

на трайно ползване: „за паркинг”, който по действащия подробен 

устройствен план на гр. Монтана, представлява УПИ IX, кв. 7 с конкретно 
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предназначение: „за паркинг”, актуван с АОС №5966/2020 г, чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 79 700.00 /седемдесет и 

девет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-87/16.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

кандидатстване за 

кредит на „Общински 

пазар ” ЕООД гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 158 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 13 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община 

Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана с ЕИК 

821108186 да кандидатства за отпускане на банков кредит за оборотни 

средства в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. 

2. Възлага изпълнението на решението на Управителя на 

„Общински пазар“ ЕООД гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-

92/23.04.2020 год. 

Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет 

на Община Монтана, 

относно одобряване на 

Община Храдец 

Кралове като партньор 

на Община Монтана за 

кандидатстване с 

проектопредложение по 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 

Процедура 

BG05M9OP001- 4.004 

„Транснационални 

партньорства“ 

Решение 

№ 159 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 и сл. от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Одобрява Община Храдец Кралове като партньор на Община 

Монтана за кандидатстване с проектопредложение по Процедура 

BG05M9OP001- 4.004 „Транснационални партньорства” по  Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 

 

 

 Забележка: Решението се прие с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-93/24.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

рефинансиране на 

кредити за собствено 

участие по проекти на 

община Монтана 

 

Решение 

№ 160 

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

5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

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

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ”ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

рефинансиране на кредит при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 4 457 581,38 лв. (Четири 

милиона четиристотин петдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и 

един лв. и 38 ст.) 
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 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем 

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 52 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени 

бюджетни средства 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR 

плюс максимална надбавка от 4.083% 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Монтана, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на 

общинаМонтана по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези,постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също 

са обект на особен залог; 

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

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

ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т.1.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-94/27.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба  на 

самостоятелен обект – 

частна общинска 

собственост с адрес гр. 

Монтана,ж.к. „Плиска”, 

бл. 4, ет. 1.   

 

Решение 

№ 161 

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 самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 48489.13.320.2.41 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ж.к. 

„Плиска”, бл. 4, ет. 1, със застроена площ 110.00 /сто и десет/ кв.м., 

ведно със съответните идеални части от правото на строеж, разположена 

в сграда с идентификатор 48489.13.320.2, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 48489.13.320 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Монтана, одобрен със заповед №РД-18-29/05.04.2006 г. 

на изпълнителния директор на АК и последно изменен със заповед 18-

2475-06.03.2020 г. на началника на СГКК - МОНТАНА, актувана с АОС 

№5969/22.04.2020 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 67 

100.00 (шестдесет и седем хиляди и сто) лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 33 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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15. 48-00-3/08.04.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предложение за 

удостояване на доц. д-р 

Борислав Великов с 

Почетния знак на 

Община Монтана и 

званието „Почетен 

гражданин на община 

Монтана“ за неговия 

изключителен принос 

като дарител, 

общественик и политик 

– единствен от община 

Монтана Председател 

на Народното събрание 

на Република България 

и три мандата народен 

представител на 

Монтана 

 

Решение 

№ 162 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Удостоява доц. д-р Борислав Великов с Почетния знак на Община 

Монтана и званието „Почетен гражданин на община Монтана“ за 

неговата многопосочна общественополезна дейност на дарител, политик 

и обществена фигура, за изключителния му принос към Община 

Монтана и във връзка с Празника на Монтана – Свети Дух. 

 

 Забележка: Решението се прие с тайно гласуване с 29 гласа “за”2“против” и 2“въздържал се” 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

 

 

Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 

 

Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   

 


