
 

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

Протокол 

№ 22 
Днес 29.06.2021  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 30 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Зам.кмет на община Монтана 

г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” в 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. 08-01-129/11.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно участие на Регионален исторически музей – Монтана с проектно предложение по първа покана 

за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, 

представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество”. 

2. 08-01-111/17.05.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за настаняване и ползване на 

социални жилища в община Монтана. 

3. 08-01-118/08.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

4. 08-01-119/08.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

5. 08-01-120/08.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

6. 08-01-121/08.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

7. 08-01-122/08.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

8. 08-01-123/08.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

9. 08-01-125/10.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно предоставяне на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Николово, 

община Монтана. 

10. 08-01-126/10.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно съгласие за промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди на поземлени 

имоти с начин на трайно ползване пасище в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана. 

11. 08-01-128/11.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на преминаване по реда на чл. 192, от ЗУТ през поземлен имот с 

идентификатор 67667.77.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смоляновци -  

публична общинска собственост.  

12. 08-01-131/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

13. 08-01-132/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-133/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

15. 08-01-134/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на преминаване по реда на чл. 192,  от ЗУТ, през поземлен имот с 

идентификатор 48489.40.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана -  

публична общинска собственост  

16. 08-01-135/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ IX в кв.47 и част от улично 

пространство с ОТ 97-96-95-115-116-114 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Благово, 



общ.Монтана и прилагане на уличната регулация към улици с ОТ 97-96, ОТ 96-95, ОТ 95-115-116 и ОТ 

116-114 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Благово, община Монтана. 

17. 08-01-136/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно отдаване под наем на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост,  

находящ се на VІ-ти етаж в сградата на ул. ”Александър Стамболийски” № 6, гр. Монтана 

18. 08-01-137/15.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, находяща се на ІV-ти етаж в сградата на бул. “Христо Ботев” № 67, гр. Монтана 

19. 08-01-116/08.06.2021 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 

частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) и подробен устройствен план-

план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39503.13.32 по кадастралната 

карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана местност Ливадски дол, с който за имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“. 

20. 08-01-117/08.06.2021 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 

частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на Община (ОУПО) и проект за изменение на 

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

имоти (УПИ) XVII и част от УПИ IV в кв. 2 по действащия ПУП на стара промишлена зона (СПЗ), гр. 

Монтана. 

21. 08-01-127/10.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно искане на Община Монтана за използване на част от натрупаните средства от отчисленията й по 

чл. 64 и обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

22. 08-01-140/23.06.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно възлагане  на  Домашен социален патронаж – Монтана /ДСП/, ул. „Александър.Батенберг” №38  

изпълненител на Дейност 1 - „Патронажна грижа - предоставяне на мобилни интегрирани здравно – 

социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ по проект BG05M9OP001-6.002-

0149-С01 – „Патронажна грижа +” в Община Монтана  по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”  

23. Питания 

 

1. 08-01-129/11.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

участие на Регионален 

исторически музей – 

Монтана с проектно 

предложение по първа 

покана за 

кандидатстване с 

проектно предложение 

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по резултат 1 

„Подобрено управление 

на културното 

наследство“, 

Подрезултат 1.1 

„Културно наследство, 

представяно в 

ревитализирани, 

реставрирани и 

реновирани места“, 

Програма „Културно 

предприемачество, 

наследство и 

сътрудничество”. 
 

Решение 

№ 465 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Регионален исторически музей – Монтана 

(кандидат) да участва с проектно предложение по първа покана за 

кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление 

на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, 

представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  

с краен срок за кандидатстване: 18 август 2021 г., 17:30 ч. 

2. Упълномощава Регионален исторически музей – Монтана да 

подпише всички необходими документи във връзка с кандидатстването 

по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, 

Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, 

реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, с краен срок за 

кандидатстване 18 август 2021 г., 17:30 ч. 

3. Дава съгласие периодът на устойчивост на проекта да бъде 5 

години след края на изпълнението по договора за безвъзмездната 

финансова помощ с оглед на това, че част от безвъзмездната помощ ще 

се използва за покупка на дълготрайни активи и съгласно изискванията 

на Програмния оператор на основание член 8.14, параграф 2 от 

Регламента. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 



2. 08-01-111/17.05.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

изменение и 

допълнение на 

Наредбата за реда и 

условията за 

настаняване и ползване 

на социални жилища в 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 466 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда и 

условията за настаняване и ползване на социални жилища в община 

Монтана и Приложенията към нея: №1, №2, №3 и №4, както следва: 

Чл. 1. се изменя и става: „С тази наредба се регламентират 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение на територията на общинаМонтана и 

настаняването им в 22 бр. общински социални жилища, ремонтирани и 

обзаведени по проект BG16RFOP001-1.026-0003 „Осигуряване на 

съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от 

населението на територията на ж. к. „Младост“, гр. Монтана“ по 

процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“ по приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж“. 

Чл. 4, ал. (2) се изменя и става: „Предоставянето на социални 

жилища представлява социална услуга, която по смисъла на чл. 25, ал. 2 

и чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги (в сила от 

01.07.2020год.) се предоставя от община Монтана и се управлява от 

кмета на общината.“ 

Чл. 7, ал. (1) се изменя и става: „В общинските социални жилища 

22 броя, ремонтирани и обзаведени със средства по Оперативна 

програма„Региони в растеж“ 2014-2020 г., могат да бъдат настанени 

представители на следните целеви групи: “ 

Чл. 32. се изменя и става: „Мониторингът и контролът относно 

ползването на общинските социални жилища, ремонтирани и 

обзаведени със средства по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. се осъществява чрез:“ 

§1. от Преходни и заключителни разпоредби се изменя и става: 

„Разпоредбите по наредбата влизат в сила с подписването на договора 

по проект BG16RFOP001-1.026-0003 „Осигуряване на съвременни 

социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на 

територията на ж. к. „Младост“, гр. Монтана“ по процедура 

BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“ по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативнапрограма 

„Региони в растеж“. 

§3. от Преходни и заключителни разпоредби се допълва „и 

Приложение №4 “. 

§5. от Преходни и заключителни разпоредби се изменя и става: „ 

Настоящата наредба се приема, на основание чл. 29 от Закона за 

социалните услуги (в сила от 01.07.2020год.) и във връзка с чл. 45а, ал. 1 

от Закона за общинската собственост“. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-118/08.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Решение 

№ 467 

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 



продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.673 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 522.20 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята 

при неполивни условия IV, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6367/2021 г.,  чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ  

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

570.00 /хиляда петстотин и седемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-119/08.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 468 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.676 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 900.00 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: дървопроизводителни 

горски площи, категория на земята при неполивни условия IV, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6368/2021 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-120/08.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 469 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.677 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 899.90 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: дървопроизводителни 

горски площи, категория на земята при неполивни условия IV, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6369/2021 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 



на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-121/08.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 470 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.678 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 899.90 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: дървопроизводителни 

горски площи, категория на земята при неполивни условия IV, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6370/2021 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. 

3.Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-122/08.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 471 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.679 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 899.90 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: дървопроизводителни 

горски площи, категория на земята при неполивни условия IV, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6371/2021 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-123/08.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

Решение 

№ 472 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 



 Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.680 по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Парта”, землищe с. 

Долна Вереница с площ от 899.90 кв.м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на трайно ползване: дървопроизводителни 

горски площи, категория на земята при неполивни условия IV, актуван с 

акт за частна общинска собственост  №6372/2021 г., чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

340.00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-125/10.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

поземлен имот от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Николово, община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 473 

На основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 

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

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на наследниците на Спас *** Горанчов в 

землището на с. Николово, община Монтана:  

- поземлен имот с проектен идентификатор 51665.28.348 и 

проектна площ 4 674 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 51665.28.33, начин на трайно ползване пасище, в 

местността „Садиняка“, скица-проект №15-512841-17.05.2021 год.,  

- поземлен имот с проектен идентификатор 51665.28.349 и 

проектна площ 1 000 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 51665.28.33, начин на трайно ползване пасище, в 

местността „Садиняка“, скица-проект №15-512841-17.05.2021 год., във 

връзка със заявление вх. №16178/1992 год. и решение №16РГ/21.02.2020 

год. на Общинска служба по земеделие гр. Монтана, ЕКАТТЕ 48489, 

община Монтана, област Монтана за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-126/10.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно съгласие за 

промяна начина на 

трайно ползване за 

други земеделски нужди 

на поземлени имоти с 

начин на трайно 

ползване пасище в 

землището на с. Долно 

Белотинци, община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 474 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 9 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 78а от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на 

поземлени имоти с идентификатор 03736.800.256 с площ 5 276 кв. м и 

03736.800.260 с площ 1 051 кв. м, начин на трайно ползване пасище, 

трета категория,  местност „Падарницата“ в землището на с. Долно 

Белотинци, община Монтана, от пасище на нива, а собствеността да 

стане от публична в частна. 

2.  Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на 

поземлени имоти с идентификатор 03736.800.269 с площ 236 кв. м и 

03736.800.270 с площ 1 055 кв. м., начин на трайно ползване пасище, 



трета категория,  местност „Падарницата“ в землището на с. Долно 

Белотинци, община Монтана, от пасище на гори и храсти в земеделска 

земя, а собствеността да стане от публична в частна. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-128/11.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

преминаване по реда на 

чл. 192, от ЗУТ през 

поземлен имот с 

идентификатор 

67667.77.185 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на с. Смоляновци -  

публична общинска 

собственост.  
 

Решение 

№ 475 

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 и чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство 

на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на преминаване, през поземлен 

имот с 67667.77.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Смоляновци, с площ от 26 652.00 кв.м. с начин на трайно ползване: 

пасище, местност „Кръста”, актуван с акт за публична общинска 

собственост №6381/2021 г., както следва: 

№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Площ на 

трасето 

/кв. м. 

67667.77.182 Пасище 
Oбщинска 

публична 
83.00 

 съгласно изработената и приложена скица-проект за достъп до 

поземлен имот с идентификатор 67667.77.185 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Смоляновци в полза на Емилиян *** 

Желязков.  

2. Определя размера на паричното обещетение от 83.00 

/осемдесет и три/ лева, определено с протокол №1/12.05.2021 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-131/14.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 476 

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 

48489.6.802 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 575.00 /петстотин седемдесет и пет/ кв. м., с начин на 

трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, който по 

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, представлява 

УПИ IV, кв. 337 с конкретно предназначение: „за обществено 

обслужване”, актуван с АОС №6348/2021 г. ведно с изградените сгради 

с идентификатори: сграда №1 с идентификатор 48489.6.802.1 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана със 

застроена площ 63.00 кв. м., актувана с акт №6376/2021 г., сграда №2 с 

идентификатор 48489.6.802.2 по кадастралната карта и кадастралните 



регистри на гр. Монтана със застроена площ 47.00 кв. м., актувана с акт 

№6377/2021 г. и сграда №3 с идентификатор 48489.6.802.3 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана със 

застроена площ 85.00 кв. м., актувана с акт №6378/2021 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 60 300.00 /шестдесет 

хиляди и триста/ лева без ДДС в т. ч. на земята на стойност 40 250.00 

/четиридесет хиляди двеста и петдесет/ лева,  сграда №1 на стойност 

3 620.00 /три хиляди шестстотин и двадесет/ лева, сграда №2 на 

стойност 3 430.00 /три хиляди четиристотин и тридесет/ лева и сграда 

№3 на стойност 13 000.00 /тринадесет хиляди/ лева, 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-132/14.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 477 

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 

48489.200.650 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

3 059.00 /три хиляди петдесет и девет/ кв.м., IV категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6375/2021 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 10 

710.00 /десет хиляди седемстотин и десет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-133/14.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 478 

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 

48489.180.276 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Парта”, землище Монтана, общ. Монтана с площ от 

1 746.00 /хиляда седемстотин четиридесет и шест/ кв.м., категория на 

земята при неполивни условия IV, начин на трайно ползване” нива, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6374/2021 г., чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 8 

600.00 /осем хиляди и шестстотин/ лева. 



3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

15. 08-01-134/14.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно учредяване 

право на преминаване по 

реда на чл. 192,  от ЗУТ, 

през поземлен имот с 

идентификатор 

48489.40.162 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана -  

публична общинска 

собственост.  
 

Решение 

№ 479 

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 и чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство 

на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на преминаване, през имот 

публична общинска собственост с идентификатор 48489.40.162 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с площ от 

1 128.00 кв.м. с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, 

ведомствен път, местност „Мало поле”, както следва: 

№ на общински 

поземлен имот 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собственост 

Площ на 

трасето /кв. м. 

48489.40.162 

За 

селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

Oбщинска 

публична 
320.00 

съгласно скица - проект с кординатни точки и разработка за прокарване 

на трасе за преминаване и достъп до поземлени имоти 48489.40.412; 

48489.40.411; 48489.40.87 и 48489.40.342 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана в полза на Александър *** 

Ангелов, Пламен *** Първанов и Иванка *** Ставрова.  

2. Определя размера на паричното обещетение от 560.00 

/петстотин и шестдесет/ лева, определено с протокол №2/04.06.2021 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 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-135/14.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно даване съгласие 

за изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за регулация 

(ПУП-ПР) за УПИ III, 

УПИ V, УПИ VI, УПИ 

VII, УПИ IX в кв.47 и 

част от улично 

пространство с ОТ 97-

96-95-115-116-114 по 

действащия кадастрален 

и регулационен план на 

с.Благово, общ.Монтана 

и прилагане на уличната 

регулация към улици с 

ОТ 97-96, ОТ 96-95, ОТ 

95-115-116 и ОТ 116-114 

Решение 

№ 480 

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

и местната администрация и чл.134, ал. 2, т. 1 и т. 6 във връзка с 

чл.208, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и 

чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изработване на 

проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация 

(ПУП-ПР) за УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ IX в кв.47 и част 

от улично пространство с ОТ 97-96-95-115-116-114 по действащия 

кадастрален и регулационен план на с.Благово, общ.Монтана и 

прилагане на уличната регулация към улици с ОТ 97-96,  ОТ 96-95, ОТ 

95-115-116 и ОТ 116-114 по действащия кадастрален и регулационен 

план на с.Благово, община Монтана по действащия кадастрален и 

регулационен план на с.Благово, общ.Монтана, с който се предвижда 

урегулираните поземлени имоти: УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, 

УПИ IX в кв.47 да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот 

(УПИ) III460, кв.47 като отреждането се запазва „за ниско етажно 



по действащия 

кадастрален и 

регулационен план на 

с.Благово, община 

Монтана. 

жилищно строителство”. При обединяването на съществуващите 

урегулирани поземлени имоти дворищните регулационни граници на 

новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ) III460, кв.47 да 

съвпаднат с имотните граници на имот пл.№460 в кв.47, както и 

уличната регулация към улици с  ОТ 97-96, ОТ 96-95, ОТ 95-115-116 и 

ОТ 116-114 да се приложи. 

2. Обявява за частна собственост 122.00 (сто двадесет и два) 

кв.м, които са част от улично пространство по действащия кадастрален 

и регулационен план на с.Благово, общ.Монтана и се присъединят към 

УПИ III460, кв.47. 

3. Обявява за публична общинска собственост 82.00 (осемдесет 

и два) кв.м., представляващи  част от имот пл.№460, кв.47, които се 

включват към уличното пространство с ОТ 97-96 и ОТ 115-116-114. 

4. Дава съгласие, кмета на община Монтана, да сключи 

споразумение с Пламен Миланов Найденов за прехвърляне на 

общинската собственост от 122.00 (сто двадесет и два) кв.м. след 

влизане в сила на изменението на плана за регулация за УПИ III, УПИ 

V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ IX в кв.47 и част от улично пространство с 

ОТ 97-96-95-115-116-114 по действащия кадастрален и регулационен 

план на с.Благово, общ.Монтана и прилагане на уличната регулация към 

улици с ОТ 97-96, ОТ 96-95, ОТ  95-115-116 и ОТ 116-114 по 

действащия кадастрален и регулационен план на с.Благово, община 

Монтана, като стойността на разликата от 40 кв.м. в размер на 331.00 

(триста тридесет и един) лв. по оценка на лицензиран оценител да се 

изплати от Пламен Миланов Найденов по банков път по сметка на 

община Монтана след изтичане на 30 календарни дни от влизане в сила 

на изменението на подробния устройствен план.      

5. Определя пазарната оценка на стойност 331.00 /триста 

тридесет и един) лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

6. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-136/15.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

относно отдаване под 

наем на част от 

общински недвижим 

имот – частна общинска 

собственост,  находящ се 

на VІ-ти етаж в сградата 

на ул. ”Александър 

Стамболийски” № 6, гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 481 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се отдаде за временно и възмездно ползване 

под наем без търг или конкурс на Районна колегия на Български 

лекарски съюз гр. Монтана за срок от 5 (пет) години недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ кабинет №602 с  площ 

16.47 кв.м., ведно с оборудването, находящ се на VІ-ти етаж в сградата 

на ул. ”Александър Стамболийски” №6 гр. Монтана, при месечен наем 

3.00 (три) лв./кв.м, съгласно Тарифа за базисни наемни цени за отдаване 

под наем на общински недвижими имоти – лв./кв. м месечен. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-137/15.06.2021 

год. Докладна записка от 

Златко Живков - Кмет на 

Община Монтана, 

Решение 

№ 482 

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



относно учредяване на 

възмездно право на 

ползване върху част от 

общински недвижим 

имот – частна общинска 

собственост, находяща 

се на ІV-ти етаж в 

сградата на бул. “Христо 

Ботев” № 67, гр. 

Монтана 
 

самоуправление и местната администрация, §2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за занаятите и чл. 39, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се учреди на сдружение на „Регионална 

занаятчийска камара – Монтана” възмездно право на ползване  за срок 

три години върху недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ помещение с площ от 9.00 кв.м, находящо се на ІV-ти 

етаж в сградата на бул. “Христо Ботев” № 67, при месечен наем 

съгласно Тарифа за базисни наемни цени за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-116/08.06.2021 

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 частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО) и 

подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

39503.13.32 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Крапчене, 

общ. Монтана местност 

Ливадски дол, с който 

за имота да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

вилно строителство“. 
 

Решение 

№ 483 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 3, 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: 

Разрешава на Анелия *** Йоцева да възложи: 

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община 

Монтана в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39503.13.32 по 

кадастралата карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана, местност 

Ливадски дол за промяна на устройствената зона от земеделска земя във 

вилна зона. 

2. Изработване на проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 39503.13.32 по КК на 

с. Крапчене, общ. Монтана, местност Ливадски дол, с който за имота да 

се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „За вилно строителство“, с показатели за застрояване за 

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

3. Одобрява приложените задания. 

Проектите да се изработят в обхват поземлен имот с 

идентификатор 39503.13.32 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана, 

местност Ливадски дол, в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

свързаните с него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно 

Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове и 

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

отделните видове територии и устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-117/08.06.2021 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 484 



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 частично изменение 

(ЧИ) на общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО) и 

проект за изменение на 

подробен устройствен 

план-план за регулация 

и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за урегулирани 

поземлени имоти (УПИ) 

XVII и част от УПИ IV 

в кв. 2 по действащия 

ПУП на стара 

промишлена зона 

(СПЗ), гр. Монтана. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 3, 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: 

Разрешава на „Монт – Транс“ ЕООД, ЕИК 111541232 да възложи: 

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община 

Монтана в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.5.135 

и 48489.5.136 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ IV, кв. 2 

по действащия подробен устройствен план на стара промишлена зона 

(СПЗ), гр. Монтана за промяна на устройствената зона от предимно – 

призводствена устройствена зона със съществуваща висока степен на 

изграденост и плътност на застрояване в устройствена зона за 

обществено обслужване. 

2. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XVII и част от УПИ IV в кв. 

2 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, с който с плана за регулация 

(ПР) част от УПИ IV, представляваща ПИ с идентификатори 48489.5.135 

и 48489.5.136 по КК на гр. Монтана и УПИ XVII да се обединят в един 

нов УПИ XVII  с конкретно предназначение „за обществено 

обслужване“. С плана за застрояване (ПЗ) в новообразувания УПИ XVII 

да се предвиди свободно ниско застрояване показано с ограничителни 

линии на чертежа. 

3. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват УПИ XVII и част от УПИ IV в 

кв. 2 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана, в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, и с обем и 

съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове и Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

съгласно чл. 125, ал. 4 и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие с 27 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-127/10.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

искане на Община 

Монтана за използване 

на част от натрупаните 

средства от 

отчисленията й по чл. 

64 и обезпечения по чл. 

60 от Закона за 

управление на 

Решение 

№ 485 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 3, 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: 

Дава съгласие Община Монтана да използва част от натрупаните 

средства от отчисленията й по чл. 64 от ЗУО за: 

- закупуване на сметосъбиращи автомобили за извозване на 

контейнерите за битови отпадъци с вестимост 2 и 4 м3, 



отпадъците (ЗУО) 
 

необходими за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Монтана; 

- дейности по почистване на речните корита в Община Монтана от 

смесени битови отпадъци във връзка с писмо на МОСВ с дадени 

указания до Областния управител на Област Монтана, заведено с 

вх. № ОМП-04-5(1) от 18.01.2021 г. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 26 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

22. 08-01-140/23.06.2021 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

възлагане  на  Домашен 

социален патронаж – 

Монтана /ДСП/, ул. 

„Александър.Батенберг

” №38  изпълненител на 

Дейност 1 - 

„Патронажна грижа - 

предоставяне на 

мобилни интегрирани 

здравно – социални 

услуги за нуждаещи се 

лица с увреждания и 

възрастни хора“ по 

проект BG05M9OP001-

6.002-0149-С01 – 

„Патронажна грижа +” 

в Община Монтана  по 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси”  
 

Решение 

№ 486 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с решение 

на ЕК за УОИИ /Услуга от общ икономически интерес/ от 20.12.2011 

година 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Възлага изпълнението на Дейност – 1 „Патронажна грижа - 

предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ по Проект 

„Патронажна грижа +” в Община Монтана по договор № 

BG05M9OP001-6.002-0149-С01, като Услуга от общ икономически 

интерес /УОИИ/  за срок от 12 месеца на Домашен социален патронаж – 

Монтана – Оператор/доставчик на услугата. 

2. За изпълнение на дейността „Патронажна грижа - 

предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“  по проект 

„Патронажна грижа +” в Община Монтана  да се използва помещение в 

административната сграда, в която се помещава Домашен социален 

патронаж с адрес:  гр. Монтана, ул. ”Княз Александър Батенберг” № 38, 

ет. 2, публична общинска собственост, предоставено за  ползване от 

Домашен социален патронаж – Монтана. 

3. Мобилните интегрирани здравно – социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“,  като Услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ / да се предоставят безвъзмездно за срока 

на договора по проект BG05M9OP001-6.002-0149-С01 „Патронажна 

грижа +” в Община Монтана. 

4. Дейността „Превенция на COVID в социалните услуги 

държавно делегирана дейност” е предвидено управлението да бъде 

ситуирано в Община Монтана. 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения 

на основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес 

на гражданите на Република България, в частност жителите на Община 

Монтана. 

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

 

 

Заседанието бе закрито в 14.45 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/   

    
Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   
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