
 

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

Протокол 

№ 16 
Днес 28.01.2021  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 31 общински 

съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

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

Общински съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при 

следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-12/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно подаване на проектно предложение от Община Монтана и одобряване на 

споразумение за сътрудничество с партньори по процедура BG05M9ОP001-2.056 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  

2. 08-01-18/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2020 г. 

3. 08-01-17/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно командировки към IV-то тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община 

Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана. 

4. 08-01-301/23.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на промяна в Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана. 

5. 08-01-4/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.  

6. 08-01-298/22.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана.  

7. 08-01-298-1/23.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана 

във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на 

децата в задължително предучилищно образование. 

8. 08-01-299/23.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

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

община Монтана и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на 

предучилищното образование в община Монтана. 

9. 08-01-1/04.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно създаване на нова социална услуга „Асистенска подкрепа”, държавно – 

делегирана дейност.  

10. 08-01-3/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на Годишната програма за 2021 г. за развитие на  читалищната 

дейност. 

11. 08-01-16/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2020 г. и приемане 

на Общински план за младежта за 2021 г. в община Монтана. 

12. 08-01-290/08.12.2020 год. Докладна записка от Параскева Анастасова – Общински 

съветник в Общински съвет Монтана, относно промяна в Наредба за отпускане на стипендии на 

студенти от Община Монтана  

13. 08-01-300/23.12.2020 год. Докладна записка от Камелия Трифонова – Общински 

съветник в Общински съвет Монтана, относно изменение на Наредба за реда и условията за 



отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на 

територията на Община Монтана. 

14. 08-01-5/07.01.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет Монтана и неговите 

комисии за периода от 01.07.2020г. до 31.12.2020г. 

15. 08-01-291/09.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана. 

16. 08-01-294/11.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

17.  08-01-7/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно изменение на решение №325 от протокол №14/26.11.2020г. на общински 

съвет гр. Монтана. 

18. 08-01-8/11.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска 

собственост. 

19. 08-01-9/11.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска 

собственост. 

20. 08-01-10/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

21. 08-01-14/14.01.2021 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 2021 година“. 

22. 08-01-15/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление в община Монтана  за 2020 година“. 

23. 08-01-6/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска 

собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2020 г., след което 

активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат 

предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД 

Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора  от 31.03. 2016 г 

24. 08-01-11/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Монтана, изградените от Община 

Монтана за допълнително водоснабдяване на с. Долна Вереница активи и съоръжения - 

публична общинска собственост - ”Тръбен кладенец и оборудване към него – Долна 

Вареница”,, община Монтана за стопанисване, поддръжане, експлоатация както и за 

предостаянето на ВиК услуги на потребителите 

25. 08-01-13/13.01.2021 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 48489.4.384 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Лъката, за промяна предназначението на земеделска земя  в „За тирпаркинг и 

обществено обслужване”. 

26. Питания 

 

1. 08-01-12/12.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

подаване на проектно 

предложение от 

Община Монтана и 

одобряване на 

Решение 

№ 348 

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 подаде интегрирано 

проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.056 „Социално-



споразумение за 

сътрудничество с 

партньори по процедура 

BG05M9ОP001-2.056 

„Социално-

икономическа 

интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани 

мерки за подобряване 

достъпа до 

образование“ – 

Компонент 2 на 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и 

Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

2014-2020 г.  
 

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

2. Oдобрява споразумение за сътрудничество с конкретните 

партньори по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА – Приложение 

VI. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 

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

2. 08-01-18/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2020 г. 

 

Решение 

№ 349 

На основание чл.43, ал.1 от  ПМС №381 от 30.12.2019г. За изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Преходният   остатък  реализиран   в  края  на  2020 г.  в  размер  на 7 890 907 лв.   да се 

използва, както следва:        в лева 
 валутн

и с-ки 

левови 

с-ки 

СЕС ОБЩО: 

Разходи общо: 217 047 7 228 354 445 506 7 890 907 

Държавни дейности 122 109 1 746 802 445 506 2 314 417 

Функция І “Общи държавни служби”   45 069  45 069 

      Дейност -Общинска администрация  45 069  45 069 

     

Функция ІI “Отбрана и сигурност”   8 595 0 8 595 

      Дейност - Др. дейности по вътрешната сигурност  2 593  2 593 

      Дейност - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности 

1 573  1 573 

      Дейност - Доброволни формирования при бедствия  аварии  4 429  4 429 

     

Функция ІІІ “Образование”  122 109 1 184 813 445 506 1 752 428 

     Дейност - ДГ   113 589 31 906 145 495 

     Дейност -  Подготвителна полудневна група в училище  2 409 4 045 6 454 

     Дейност - Общообразователни училища  996 381 409 555 1 405 936 

     Дейност - Общежития  27 690  27 690 

     Дейност - Подкрепа за личностно развитие  40  40 

           в т.ч.: валутна с-ка ПМПГ 122 109   122 109 

Дейност - Др. дейности по  образованието (соб.община)  44 704  44 704 

     

Функция ІV “Здравеопазване”   13 921  13 921 

      Дейност - Дневни детски ясли (соб.община)  5 808  5 808 

      Дейност - Здравен кабинет в детска градина и училище 

(соб.община) 

 6 037  6 037 

Дейност - Др. дейности по здравеопазването (соб.община)  2 076  2 076 

     



Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  476 490  476 490 

    0 

   Дейност -  Дневни центрове за лица с увреждания  (соб.община)  24 486  24 486 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  (КСУ)  37 000  37 000 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  (ЦОП)  6 242  6 242 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  (соб.община)  12 205  12 205 

   Дейност - Кризисен център  (соб.община)  22 098  22 098 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ )  21 349  21 349 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ "Иван 

Дуриданов" ) 

 20 000  20 000 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ 

"Ал.Батенберг" ) 

 20 000  20 000 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ "З. 

Стоянов" ) 

 15 000  15 000 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (соб.община)  61 377  61 377 

   Дейност - Домове за възрастни хора с увреждания (ДВФУ - 

Г.Вереница ) 

 4 211  4 211 

   Дейност - Преходни жилища (ДВФУ - Г.Вереница )  5 039  5 039 

  Дейност "Звена майка и бебе" (КЗСУ "Св. Мина")  8 915  8 915 

  Дейност -  Домове за деца с увреждания (КЗСУ "Св.Мина" )   20 000  20 000 

   Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост ),(соб.община) 

13 241  13 241 

   Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище за лица с психични 

разстройства ),(соб.община) 

21 169  21 169 

   Дейност -  Програми за временна заетост(соб.община)  13 929  13 929 

   Дейност -  Асистенти за лична помощ (соб.община)  150 229  150 229 

     

Функция VІІ „Почивно дело, култура, рел.дейн.”   17 914  17 914 

    Дейност – Музей и худ.галерии с рег. характер (Исторически 

музей) 

 8 977  8 977 

    Дейност – Библиотеки с нац.и рег.характер (Рег.библиотека)  8 937  8 937 

     

Местни дейности    94 938 5 481 552 0 5 576 490 

     

     

Функция II “Отбрана и сигурност” 0 73100 0 73100 

   Дейност - Неотложни дейности по защита на населението  73 100  73 100 

     

Функция VІ „Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда”  

41 430 5 357 813  5 399 243 

    Дейност - ”Други дейности по БКС" 0 5 350 000  5 350 000 

 Дейност - Чистота  7 813  7 813 

    Дейност 628 - ”Международни програми и споразумения, дарения 

и помощи от чужбина" 

41 430 0  41 430 

     

Функция VІІ "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 53 508 0  53 508 

    Дейност 758 - ”Международни програми и споразумения, дарения 

и помощи от чужбина" 
53 508 0  53 508 

     

Функция VІІІ "Иконом.дейности и услуги" 0 50 639  50 639 

    Дейност - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата 

15 875  15 875 

  Дейност - Други дейности по икономиката  34 764  34 764 

Настоящето  решение  да се вземе предвид при изготвяне на бюджета за 2021 год.с цел 

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

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

3. 08-01-17/14.01.2021 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 350 



от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки към IV-

то тримесечие на 2020 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет-

Монтана. 

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

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Одобрява Отчета за изразходваните средства за командировки 

в страната на Председателя на Общински съвет и Кмета на Община 

Монтана към IV-то тримесечие на 2020 год. 

 

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

4. 08-01-301/23.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на промяна в 

Наредба за условията и 

реда за съставяне на 

тригодишната 

бюджетна прогноза за 

местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския 

бюджет на Община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 351 

На основание чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси и  чл. 21 

ал. 2 от ЗМСМА 

 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

 

І. Приема допълване в Наредбата  за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Монтана приета с Решение № 357/22.12.2016г. на Общински съвет – 

Монтана, както следва:  

Чл. 15.  Става Общината представя в Министерство на 

финансите по определен ред и срок информация за състоянието и 

движението на дълга на общината, включително за намеренията за 

поемане на дълг, за притежаваните от общината активи под формата на 

дългови инструменти, както и за издаване на гаранции, по ред и в 

срокове, определени от министъра на финансите. 

Чл. 28. Става  (1)  Кметът на общината разработва бюджетната 

прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства на 

базата на: 

1. указанията на министъра на финансите по изпълнението на 

бюджетната процедура и за обем; 

2. допусканията за развитието на региона; 

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие 

на общината и общинския план за развитие; 

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за 

публичните финанси; 

5. предложенията на местната общност; 

6. предложенията на второстепенните и разпоредители, както и 

на бюджетните организации с общинска собственост. 

7.одобрената от общински съвет тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности; 

(2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по 

предложение на кмета на общината.  

(3) Кметът на общината представя в Министерство на финансите 

бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура. 

сроковете, определени с бюджетната процедура. 

Чл. 29. Става (1) Кметът на общината разработва проекта за 

общинския бюджет по показателите по чл. 45 от Закона за публичните 

финанси със съдействието на кметовете на кметства на базата на: 

1.одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна 

прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на с 

общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна 

прогноза; 



2. разделението на дейностите и определените натурални и 

стойностни показатели за делегираните от държавата дейности 

съобразно съответните специални закони; 

3. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово 

финансиране на проекти по Европейски програми; 

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни 

решения; 

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи 

и за поемане на ангажименти за разходи; 

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и 

намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния 

размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на 

бюджетната година; 

7. задълженията по национални и регионални програми и 

проекти; 

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на 

касова и начислена основа; 

9. други оценки и прогнози. 

(2) Кметът на общината представя проекта на бюджет за 

публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на 

обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на 

общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното 

обсъждане се провежда в определен ден, час и място.  

По време на епидемии или пандемии публичното обсъждане 

може да се провежда по следния начин: на сайта на общината се 

публикува презентация на проекта на бюджета, имейл и телефони за 

обратна връзка и бланка образец за въпроси, предложения и препоръки. 

Въпросите, предложенията и препоръките могат да се подават на 

указаната електронна поща или в Информационния център на Община 

Монтана в стая 102 до определения ден и час за обсъждане на бюджета. 

В предложенията трябва да е видно кой е подадетелят и телефон и адрес 

за обратна връзка. За постъпилите предложения се съставя протокол, 

който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при 

внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.  

(3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели 

по единната бюджетна класификация, определени с указанията на 

Министъра на финансите. 

(4) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване 

изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра 

на финансите. 

 (5) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния 

проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите в срок до 20 

работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за 

съответната година. 

Чл. 30.  Става (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда 

и приема от Общинския съвет. 

(2) Общинския съвет приема с решение бюджета на общината по 

показателите по чл.45, ал.1 от Закона за публичните финанси, в срок до 

15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните 

взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на 

приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както 

и на други относими за общината показатели и разпоредби. 

(3) С решението по ал.2 общинският съвет одобрява и: 

 1. максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като 



наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи 

за последните четири години; ограничението не се прилага за 

задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения;  

3. размера на просрочените задължения от предходната година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година; 

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през бюджетната година; 

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер 

на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната 

година; 

6. разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по 

обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални 

и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни 

работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за 

капиталови разходи; 

7. други показатели, включително такива, определени в закона за 

държавния бюджет за съответната година; 

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз; 

9. актуализирана бюджетна прогноза. 

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи, определена със 

Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се 

разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни 

дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат 

капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението и се 

одобрява с решение на Общинския съвет. 

(5) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на 

община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и 

становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на 

общината. 

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може 

да се определи: 

1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2; 

2. общинските бюджети да включват и други показатели; 

(7) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и 

разпределението се утвърждава от кмета на общината. 

(8) При изчисляване на средногодишния размер на показателите 

по ал.3, т.1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на 

разпоредителите с по-ниска степен по бюджета нна общинатаза 

последните четири години, включително когато бюджетите им в 

рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен 

разпоредител с бюджет. 

(9) Когато първостепенният разпоредител  и/или разпоредители с 

бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници 

на бюджетна оргонизация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг 

първостепенен разпоредител с бюджет, ал.8 се прилага за отчетените 

съответни разходи на бюджетната оргонизация за последните четири 



години до преобразуването им. 

(10) След 30.06, 30.09 и 31.12 на всяка бюджетна година Главен 

счетоводител и Директор „ФСД” извършват наблюдение, оценка и 

правят анализ на показателите по ал.3, т.т. 1, 2 и 5. При нарушение на 

всеки един от показателите лицата уведомяват с доклад Кмета на 

общината в 10 дневен срок. 

Чл. 40. Става (1) Капиталовите разходи, извън тези финансирани 

за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други 

трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на 

приходите по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 

2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския 

дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и 

ограничения по Закона за публичните финанси. 

(2) Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи 

се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социална и техническа инфраструктура, за погасяване на 

ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа 

инфраструктура,  както и за погасяване на временен безлихвен заеми за 

финансово оздравяване на общината, като плана да е съобразен със 

становищета на министъра на финансите. 

(3) Текущи разходи за местна дейност не може да се финансират 

за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.  

Чл. 42. Става (1) Постъпилите по бюджетите на общините 

средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата 

бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата 

бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния 

бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не 

по-късно от 20 декември. 

(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от 

трансфери не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и 

през следващите бюджетни години. 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния 

бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е 

определено друго. 

Чл. 45. Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз 

на общините се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от 

общинския съвет. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на 

разчетите е определен с настоящата Наредба /Раздел VІІ/  - ОТПАДА 

Чл. 65. Става (1) Средства от Европейския съюз и свързаното с 

тях съфинансиране се администрират и управляват от  общината и 

нейните разпоредители с  бюджетни средства чрез сметки за средства от 

Европейския съюз. 

(2) Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на 

общините се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от 

общинския съвет. 

(3) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово -

правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните 

организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях 

съфинансиране.  

(4) средства от Европейския съюз и свързаното с тях 

съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на 

общината, когато това е предвидено със закон или  с акт на 

Министерски съвет.  

(5) Министърът на финансите може да определи режимът на 

сметките за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по 

други международни програми и договори, доколкото с нормативен акт 



не е предвидено друго. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

5. 08-01-4/07.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

удължаване срока на 

договора за възлагане 

на управление на 

Управителя на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана.  
 

Решение 

№ 352 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 9, т. 5 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община 

Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Преизбира за управител на „Общински пазар” ЕООД с ЕИК 

821108186 гр. Монтана – Стилиян *** Каменов за срок от три години. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана като представител на 

Принципала да сключи договор за възлагане на управление със Стилиян 

*** Каменов. 

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

6. 08-01-298/22.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

допълнение на 

Наредбата за 

определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на Община 

Монтана.  
 

Решение 

№ 353 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. В чл. 85е от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана се 

правят следните изменения и допълнения:  

- В ал. 2 точка 3, текстът в скоби „включително Антична и 

средновековна крепост Монтана“ се заличава.  

- В ал. 2 се добавя нова т. 4: екскурзоводска беседа на български 

език, в антична и средновековна крепост „Калето“ - 5 лв. 

- Ал. 4 се изменя и допълва по следния начин: Извършване на 

справка за наличието на документи и движими културни ценности в 

основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея: 

т. 1. за устна справка - 7 лв.; 

т. 2 за писмена справка - 10 лв. 

- Текстът на ал. 5 да стане: За заверяване на препис и препис-

извлечение на документи от основния, обменния и 

научноспомагателния фонд на музея: 

т. 1. за първа страница - 5 лв.; 

т. 2. за всяка следваща страница - 2,50 лв. 

Досегашният текст „Ксерокопия на документи, съхранявани във 

фонда на музея от 0,25 до 5,00 лв. на страница, според значимостта на 

документа“ се заличава. 

-  Ал. 6 се отменя. 

-  В ал. 8, т. 2 „включващи“ се заменя с „включително“. 

- Създава се нова алинея 8а: За издаване на удостоверение за 

извършена идентификация на предмети, които по смисъла на Закона за 

културното наследство не са културни ценности: 

т. 1. машинно сечени монети и монетовидни предмети, които 

нямат значение за научните изследвания и са без 

експозиционна стойност: 

а) за една монета/ монетовиден предмет - 4 лв.;  

б) за група монети/ монетовидни предмети от 2 до 50 броя - 

по 3 лв. за всяка монета/ монетовиден предмет;  



в) за група монети/ монетовидни предмети над 50 броя - по 2 

лв. за всяка монета/ монетовиден предмет;  

т. 2. машинно произведени предмети, които не носят подпис 

или знак на своите автори или са произведени в големи 

количества, не притежават значима културна, научна или 

художествена стойност и не са свързани с историческа 

личност или събитие:  

а) за един предмет - 4 лв.;  

б) за група предмети от 2 до 50 броя - 3 лв. за всеки предмет;  

в) за група предмети над 50 броя - 2 лв. за всеки предмет;  

т. 3. произведения на изкуството, собственост на български 

или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 

години:  

а) за едно произведение - 4 лв.;  

б) за група произведения от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всяко 

произведение;  

в) за група произведения над 50 броя - по 2 лв. за всяко 

произведение;  

г) за цикъл/ тираж графични произведения до 50 броя - 10 лв.;  

т. 4. антикварни предмети, непредставляващи произведения 

на изкуството, които не са по-стари от 100 години:  

а) за един предмет - 4 лв.;  

б) за група предмети от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всеки 

предмет;  

в) за група предмети над 50 броя - по 2 лв. за всеки предмет;  

т. 5. остатъчен материал - отпадъчна субстанция, получена 

вследствие на човешка дейност, която няма функционално 

или художествено предназначение - 10 лв.   

- Ал. 11 се отменя. 

- Създава се нова ал. 12: На всеки 3 месеца, РИМ - Монтана 

превежда 50 на сто от таксите, събрани по ал. 4, ал. 5, ал. 7, ал. 8 и ал. 8а 

в Национален фонд „Култура“. 

2. Възлага на Директора на РИМ - Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

7. 08-01-298-1/23.12.2020 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно приемане на 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба 

за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на община 

Монтана във връзка с 

подпомагане на 

родителите при 

заплащане на такси за 

дейностите по хранене 

на децата в 

задължително 

предучилищно 

образование. 

Решение 

№ 354 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 6 

от Закона за местните данъци и такси, чл. 283, ал. 10, т. 1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование и чл. 60, ал. 1 от 

Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Монтана. 

2. Общински съвет Монтана допуска предварително изпълнение 

на решението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Монтана. 

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

8. 08-01-299/23.12.2020 Решение 



год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Наредба за 

изменение и 

допълнение на Наредба 

за условията и реда за 

записване, отписване и 

преместване на децата в 

детските градини и 

училищата в община 

Монтана и на Наредба 

за изменение и 

допълнение на Наредба 

за организация на 

предучилищното 

образование в община 

Монтана. 

№ 355 

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

местната администрация и във връзка с изменението и 

допълнението на Закона за предучилищното и училищното 

образование и Наредба № 5 за предучилищното образование 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

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

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

455/27.04.2017 г. и с Решение № 1021/28.02.2019 г. на Общински съвет 

Монтана. 

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

организация на предучилищното образование в община Монтана, приета 

с Решение № 305/27.10.2016 г.; изм. с Решение 1021/28.02.2019 г. и с 

Решение № 1138/23.07.2019 г. на Общински съвет Монтана. 

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

9. 08-01-1/04.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

създаване на нова 

социална услуга 

„Асистенска подкрепа”, 

държавно – делегирана 

дейност.  
 

Решение 

№ 356 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от 

Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника 

за прилагане на Закона за социалните услуги  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие, считано от 01.02.2021 г. да бъде създадена нова 

социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана 

дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на 

Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от 

държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 157 

потребители за 2021 година. 

3. Услугата да се администрира от звено, което към момента 

администрира проект ”Патронажна грижа” и е част от структурата на 

Домашен социален патронаж на адрес: ул. „Княз Александър Батенберг“ 

№ 38 и включва до 4 нови щатни бройки. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана да извърши последващи 

действия по изпълнение на Решението. 

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

10. 08-01-3/07.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на Годишната 

програма за 2021 г. за 

развитие на  

читалищната дейност. 
 

Решение 

№ 357 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 26 а, ал. 2 от Закона 

за народните читалища 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Годишната програма за 2021 г. за развитие на 

дейността на народните читалищата: 

1. “Пробуда -1929” - с. Безденица,   

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

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

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

5. “Наука - 1928” - с. Вирове, 

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

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

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

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



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

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

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

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

14. “Пробуда - 1928” – с. Крапчене,  

15. “Пробуда - 1926” - с. Липен,  

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

17. “Просвета - 1928” – с. Славотин,  

18. “Народна просвета -1908” – с. Смоляновци, 

19.  “Събуждане - 1922” - с. Стубел, 

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

21. “Хр. Ботев - 1929” – с. Сумер, 

22.  “Звезда - 2007”- гр. Монтана,  

23. “Разум - 1883” – гр. Монтана,  

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

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решението. 

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

11. 08-01-16/14.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

на изпълнението на 

Общински план за 

младежта за 2020 г. и 

приемане на Общински 

план за младежта за 

2021 г. в община 

Монтана. 

Решение 

№ 358 

На основание чл.16 от Закона за младежта и чл. 21, ал.1, т.12 и т. 24 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Отчета на изпълнението на Общински план за 

младежта за 2020 г.  

2. Приема Общинския план за младежта за 2021 г. в община 

Монтана. 

 

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

12. 08-01-290/08.12.2020 

год. Докладна записка 

от Параскева 

Анастасова – Общински 

съветник в Общински 

съвет Монтана, относно 

промяна в Наредба за 

отпускане на стипендии 

на студенти от Община 

Монтана. 

Решение 

№ 359 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема промените в Наредбата за отпускане на стипендии на 

студенти от Община Монтана като чл. 3, ал. (2) от Раздел І. Общи 

положения и чл. 6 от Раздел III. Ред за отпускане на стипендии стават 

съответно: 

- чл. 3, ал. (2) Отпускат се четири стипендии за професионалните 

направления „Медицина“ и „Педагогика“;  

- чл. 6. Кандидатите за финансиране подават до кмета на 

общината заявление по утвърден образец (Приложение № 2) в срок от 01 

до 31 октомври. 

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

13. 08-01-300/23.12.2020 

год. Докладна записка 

от Камелия Трифонова 

– Общински съветник в 

Общински съвет 

Монтана, относно 

изменение на Наредба 

за реда и условията за 

отпускане на финансова 

помощ за закупуване на 

първо жилище от млади 

Решение 

№ 360 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема следните изменения в Наредбата за реда и условията за 

отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от 

млади семейства на територията на Община Монтана: 

В чл. 3, ал. 1 отпада т.4 със следния текст „Двамата членове на 



семейства на 

територията на Община 

Монтана. 

семейството следва да нямат изискуеми задължения към Община 

Монтана и към държавния бюджет към момента на подаване на 

заявлението за отпускане на еднократната финансова помощ.”  

В чл. 7, ал. 1 отпада следния текст „наличие на изискуеми 

задължения към Община Монтана”; 

В Приложение № 1 от Прилаганите документи отпада т. 3 със 

следния текст „Удостоверение по чл.87 от НАП за липса на задължения 

към държавния бюджет”. 

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

14. 08-01-5/07.01.2021 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на 

Общински съвет 

Монтана, относно отчет 

за дейността на 

Общински съвет 

Монтана и неговите 

комисии за периода от 

01.07.2020г. до 

31.12.2020г. 

Решение 

№ 361 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година.  

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

15. 08-01-291/09.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

допълнение на 

Наредбата за условията 

и реда за управление и 

разпореждане с 

общинския жилищен 

фонд на територията на 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 362 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

I. В Наредбата за условията и реда за управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община 

Монтана, приета с решение №64/28.03.2008 г., допълнена с решение 

№216/18.12.2008 г., изменена с решение №1210/26.03.2015 г., решение 

№208/28.06.2016 г., решение №1007/24.01.2019 г. и №283/29.10.2020 г. 

на общинския съвет гр. Монтанав глава трета се правят следното 

изменение и допълнение: 

В чл. 4, ал. 1 се прави следното изменение: 

Точка 6 се изменя и става: 

Имат 5 години непрекъсната адресна регистрация по постоянен 

адрес в гр. Монтана или в съответното населено място в община 

Монтана, на чиято територия има общински жилища. 

В чл. 4, ал. 1 се прави следното допълнение: 

Точка 7 се допълва и става: 

Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното 

правоотношение за такива жилища не е прекратявано поради 

недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния договор и 

стопанисването на общинския имот, освен ако са изтекли повече от 5 

години от освобождаване на жилището и са погасени задълженията за 

това към община Монтана. 

В чл. 7, ал. 3 отпада точка 8.  

II. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

16. 08-01-294/11.12.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

Решение 

№ 363 

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

местната администрация 

Общински съвет - Монтана 



допълнение на 

Наредбата за реда за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с 

общинско имущество. 
 

Реши: 

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, приета с решение 51/20.03.2008 г.; изм. с 

решение №1179/27.01.2015 год.; доп. с решения: №1246/30.04.2015 год.; 

№1378/23.07.2015 год.; №311/27.10.2016 год.; №724/29.01.2018 год.; 

№894/24.7.2018 год. и №284/29.10.2020 год. на общинския съвет гр. 

Монтана, се правят следните изменения и допълнения: 

В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

Алинея 1 се изменя и става: 

Със заповед на кмета на общината се предоставят безвъзмездно 

без търг и конкурс помещения - частна общинска собственост на 

общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на чл. 31 

от Закона за политическите партии. 

Алинея 3 се изменя и става:  

При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед 

за настаняване, въз основа на която се сключва договор за учредено 

право на ползване за срок до края на мандата на Народното събрание, 

след което помещението се освобождава и предава на общината с 

приемо-предавателен протокол. 

Алинея 4 се изменя и става: 

Политическите партии, на които са предоставени помещения 

заплащат експлоатационните разходи, ако има такива, също данъци, 

такси и застраховки. 

Алинея 5 се изменя и става: 

Предоставените помещения на политически партии не може да се 

преотдават под наем и да се преостъпват за ползване. Такива помещения 

може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, 

пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да 

се извършва стопанска дейност. 

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

17. 08-01-7/07.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение на решение 

№325 от протокол 

№14/26.11.2020г. на 

общински съвет гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 364 

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

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Изменя т. 2 на решение №325 от протокол №14/26.11.2020г. на 

общински съвет гр. Монтана, като вместо 174.00 кв. м. обявява за частна 

общинска собственост 90.00 (деветдесет) кв.м, които са част от улично 

пространство между ОТ 22 и ОТ 32 (второстепенна улица) по 

действащия подробен устройствен план на кв.Кошарник, гр.Монтана и 

се присъединят към УПИ II и УПИ VI в кв.46 с конкретно 

предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужване”. 

2. Настоящото решение е неразделна част от решение №325 от 

протокол №14/26.11.2020 год. 

 

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

18. 08-01-8/11.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

водопроводно 

отклонение от общи 

Решение 

№ 365 

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 водопроводно 



мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура, през 

поземлени имоти 

общинска собственост. 
 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на довеждащ водопровод от 

съществуващ водопровод в поземлен имот с идентификатор 48489.27.26 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, който 

ще захранва поземлен имот с идентификатор 48489.27.764 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на  гр. Монтана, 

собственост на Георги *** Драганов, през поземлени имоти общинска 

собственост както следва: 

Водопроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен имот 

Начин на трайно ползване 
Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.27.26 
За селскостопански, горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
27.48 17.86 

48489.27.38 
За селскостопански, горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
84.10 54.67 

48489.27.90 
За селскостопански, горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
0.65 0.42 

в полза на Георги *** Драганов. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 505.00 

/петстотин и пет/ лева, определено с протокол №2/05.01.2021 г. на 

комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена 

със заповед №1301/09.06.2020 г. на кмета на община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

19. 08-01-9/11.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

прокарване на 

водопроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура, през 

поземлени имоти 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 366 

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 водопроводно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на водопровод от съществуващ 

водопровод в поземлен имот с идентификатор 48489.24.594 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, който ще 

захранва поземлен имот с идентификатор 48489.24.601 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, собственост на Нелка 

*** Атанасова, през поземлени имоти общинска собственост както 

следва: 

Водопроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен имот 

Начин на трайно ползване 
Вид 

собственост 

Дължина 

/м./ 

Сервитут 

/кв.м./ 

48489.24.594 
За селскостопански, горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
86.13 56.85 

48489.24.638 
За селскостопански, горски и 

ведомствен път 

Oбщинска 

публична 
180.60 119.20 

в полза на Нелка *** Атанасова. 

2. Определя размера на паричното обещетение от 1 200.30 

/хиляда и двеста и 0.30/ лева, определено с протокол №1/04.01.2021 г. на 

комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена 

със заповед №1301/09.06.2020 г. на кмета на община Монтана. 



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” 

20. 08-01-10/12.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

застраховане на 

застроени имоти - 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 367 

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

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

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема списък на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане за 2021 год. 

2. Възлага на Кмета на общината изпълнение на горното решение 

и при необходимост да предлага за утвърждаване промени в списъка по 

т. 1. 

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

21. 08-01-14/14.01.2021 

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 2021 

година“. 

Решение 

№ 368 

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: 

Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Монтана за 2021 година“. 

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

22. 08-01-15/14.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на „Годишен 

отчет за състоянието на 

общинската 

собственост и 

резултатите от нейното 

управление в община 

Монтана  за 2020 

година“. 

Решение 

№ 369 

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

местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема „Годишен отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана  за 

2020 година“. 

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

23. 08-01-6/07.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане и одобрение 

на инвестициите, 

направени в актив 

общинска собственост 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана („ВиК”) за 

2020 г., след което 

активите да преминат в 

управление на 

Асоциацията по ВиК – 

Решение 

№ 370 

На основание чл. 21, ал. 2; чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и чл.8 ал.1 от Закона за 

общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема и одобрява инвестициите за 2020 г., направени от 

оператора „ВиК” ООД Монтана в активи общинска собственост в 

размер на 548 969,30 лв. (Петстотин четиридесет и осем хиляди 

деветстотин шестдесет и девет лева и 30 стотинки) без ДДС, както 

следва: 

  



Монтана на обособена 

територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана (АВиК-

Монтана) и да бъдат 

предадени за 

стопанисване, 

поддържане и 

експлоатация на 

действащият оператор 

„ВиК” ООД Монтана 

чрез допълване и/или 

актуализиране на 

приложение № 1 от 

договора  от 31.03. 2016 

г 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана да подпише приемо - 

предавателен протокол между Община Монтана и оператора 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за приемане на 

одобрените активи. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА  стойност  

ПОДМЯНА ВЪНШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА - С.ДОЛНО 

БЕЛОТИНЦИ - II-ри етап 
                

11 257,95     

ПОДМЯНА ВтВМ КВ. ИЗГРЕВ, ГР. МОНТАНА                 

14 482,06     
ПОДМЯНА ВтВМ ИЗВОРА, ГР. МОНТАНА                  

3 969,80     
ПОДМЯНА ВтВМ /УСЛОВНО ЧИСТА ВОДА/ УЛ. ДИАНА, ГР. 

МОНТАНА - ПОДМЯНА ВРЪЗКИ - II-ри ЕТАП 
                

12 478,09     
ПОЛАГАНЕ ВтВМ УЛ. ГЛАДСТОН, ГР. МОНТАНА                  

1 695,16     
ИЗВОРА  ШАХТА РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕ, ГР. МОНТАНА - 

II-ри ЕТАП 
                

69 940,92     
РЕМОНТ РЕЗЕРВОАР ПРИЗ.СТОМАНОБ.100М3 ВИСОКА 

ЗОНА- С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА към инв.№ 87 
                

13 889,91     

РЕМОНТ РЕЗЕРВОАР ПРИЗ.БЕТОНОВ 100М3 НИСКА ЗОНА - 

С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА към инв.№2304 
                

15 144,84     

ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. ИВ.АВРАМОВ /ТЕАТЪРА/, ГР. 

МОНТАНА 
                 

5 825,33     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. З.ПОПОВ, С. БЛАГОВО                 

13 065,46     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, ГР. МОНТАНА                  

4 811,68     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. ГРИВИЦА, ГР. МОНТАНА                  

4 037,46     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ, ГР.МОНТАНА                 

32 314,42     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. ИНДУСТРИАЛНА, ГР. МОНТАНА - 

СРЕЩУ ПОЖАРНАТА 
                 

1 837,22     
ПОДМЯНА ВтВМ БУЛ. МОНТАНА, ГР. МОНТАНА                 

20 464,02     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ.П.ВОЛОВ, ГР. МОНТАНА                  

3 052,44     
ПОДМЯНА ВОДОМЕР 80 ММ В ПС Д.ВЕРЕНИЦА                     

995,73     
ПОДМЯНА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД КЪМ ВОДОЕМ 70 М3, 

С. ВИНИЩЕ 
                    

637,35     
ПОМПА SAER NR 152 ПС С. СЛАВОТИН                  

6 861,08     
РЕМОНТ НА КУЛИСЕН МЕХАНИЗЪМ И НАПРАВА НА 

ВТУЛКИ ЗА ФИНА РЕШЕТКА S1 В ПСОВ МОНТАНА 
                 

1 318,00     
РЕМОНТ НА ШНЕК ЗА ПСОВ МОНТАНА                  

1 140,00     
ПОДМЯНА ВтВМ УЛ. ВИТОША, гр.МОНТАНА                  

3 308,44     
РЕМОНТ ЛЯВА КАМЕРА НА ВОДОЕМ НР=13000м3 гр. 

МОНТАНА 
              

306 441,94     
СУМА без ДДС 548 969,30     

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

24. 08-01-11/12.01.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 371 

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

местна администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 



даване на съгласие за 

преминаване в 

управление на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ 

ООД - гр. Монтана, 

изградените от Община 

Монтана за 

допълнително 

водоснабдяване на с. 

Долна Вереница активи 

и съоръжения - 

публична общинска 

собственост - ”Тръбен 

кладенец и оборудване 

към него – Долна 

Вареница”,, община 

Монтана за 

стопанисване, 

поддръжане, 

експлоатация както и за 

предостаянето на ВиК 

услуги на 

потребителите 

ал.1 от Закона за общинската собственост и §9, ал.10 от Преходните 

и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, 

бр.58 от 2015г.)  във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите и 

чл.4.4.б) от Договор от 31.03.2016г., в  сила от 01.05.2016 г. за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги между Асоциация по ВиК – Монтана и 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. 

Монтана, за дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на новоизградените ВиК 

системи и съоръжения - публична общинска собственост в резултат на 

изпълнението на проект Тръбен кланец заедно с оборудването към него, 

с. Долна Вереница, община Монтана на стойност  34 455, 33 

лв.(тридесет и четири хиляди четиристотин петдесет и пет лева и 33 ст.) 

без ДДС.  

2. Препис от Решението да се изпрати на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД -  гр. Монтана, което 

да се счита за уведомление по реда на §9, ал.10 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015г.). 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана да предостави 

необходимите документи, свързани с предаваните активи. 

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

25. 08-01-13/13.01.2021 

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 

48489.4.384 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Лъката, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „За 

тирпаркинг и 

обществено 

обслужване”. 
 

Решение 

№ 372 

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 „Лионтурс 1991” ЕООД, ЕИК 202672123, със 

седалище и адрес на управление гр. Чипровци, представлявано от 

управителя Иван *** Георгиев да възложи изработване на проект за 

подробен устройствен план  за промяна предназначението и за 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.4.384 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката,  от земеделска 

земя  в „За тирпаркинг и обществено обслужване” и да се предвиди ново 

ниско свободно застрояване. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Подробният устройствен план да се съобрази с режима на 

застрояване за устройствената зона, определена с Общия устройствен 

план на община Монтана. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.4.384  по КК на гр. Монтана, местност Лъката, 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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    

 
Председател на ОбС: 

   

 /Иво Иванов/   
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