
 

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

Протокол 

№ 28 
Днес 27.01.2022  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 – Заместник кмет на Община Монтана 

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

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

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-20/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно ползване на средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране  при 

изпълнение на проект  „Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в 

културната инфраструктура“, Договор №BG16RFOP001-1.026-0004-C01  

2. 08-01-19/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2021 г. 

3. 08-01-18/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно командировки към IV-то тримесечие на 2021 г. на Кмета на Община Монтана 

и Председателя на Общински съвет-Монтана  

4. 08-01-16/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на Годишната програма за 2022 за развитие на читалищната 

дейност. 

5. 08-01-17/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2021 г. и приемане на 

Общински план за младежта за 2022 г. в Община Монтана. 

6. 08-01-21/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Технологичен парк” ЕООД  гр. Монтана. 

7. 08-01-22/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД  гр. Монтана 

8. 08-01-1/10.01.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

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

периода от 01.07.2021г. до 31.12.2021г. 

9. 08-01-2/11.01.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр. Монтана. 

10. 08-01-3/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

11. 08-01-4/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

12. 08-01-5/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

13. 08-01-6/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

14. 08-01-7/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището 

на гр. Монтана и с. Винище, община Монтана 

15. 08-01-8/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост 



16. 08-01-9/12.01.2022 г. 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 2021 година. 

17. 08-01-10/12.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост 

18. 08-01-15/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно Отдаване под наем на общински терен, находящ се в гр.Монтана на 

ул.”Стефан Караджа” за поставяне на зарядно устройство (колонка) за електрически превозни 

средства (автомобили с електрически двигатели) по реда на чл.56 от Закона за устройство на 

територията, чрез публичен търг с явно наддаване. 

19. 08-01-11/12.01.2022 г. 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 с идентификатор 48489.26.558 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност 

Пръчов дол. 

20. 08-01-12/12.01.2022 г. 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 48489.30.357 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Герана, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно 

предназначение „За автосервиз и производствено складова дейност“. 

21. 08-01-13/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно ползване на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО), преведени от Община Монтана по сметката на РИОСВ-

Монтана за чужди средства 

22. 08-01-14/13.01.2022 г. 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 48489.21.583 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, 

местност Парта, с който имота да се раздели на два нови с проектни идентификатори 

48489.21.589 и 48489.21.590, като за новообразуван имот 48489.21.589 да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за автокъща“, а 

новообразуван имот 48489.21.590 да остане земеделска земя. 

23. 08-01-14/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно поправка на решение № 1216 от протокол № 48/12.09.2019г. на Общински 

съвет Монтана. 

24. Питания 
 

 

1. 08-01-20/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно ползване на 

средства от фонд 

„Флаг” за мостово 

финансиране  при 

изпълнение на проект  

„Развитие на културния 

живот в община 

Монтана чрез 

инвестиции в 

културната 

инфраструктура“, 

Договор 

№BG16RFOP001-1.026-

0004-C01 

Решение 

№ 592 

На основание чл. 5, т. 5 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и с чл. 

21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

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

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг 

с цел реализацията на проект: „Развитие на културния живот в община 

Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура”, финансиран 

от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение 

на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020-Монтана“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 946 044.00 (деветстотин 

четиридесет и шест хиляди четиридесет и четири) лв.; 



 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за 

общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ №BG16RFOP001-1.026-0004-C01 и/или от собствени бюджетни 

средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Монтана по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.026-0004-C01, 

сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

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

публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, 

включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

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

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” 

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

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.  

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

2. 08-01-19/13.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно разпределение на преходния остатък от 2021 г. 

Решение 

№ 593 

На основание чл. 46 от  ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. и чл.5 от ПМС №481 от 30.12.2021г. за уреждане на 

бюджетните отношения през 2022г.   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Преходният остатък реализиран в края на 2021 г. в размер на 8 166 316 лв. да се изпълзва, 

както следва: 

/в лева/ 
  валутни     

с-ки 

левови       

с-ки 
СЕС ОБЩО: 

Разходи общо: 270 867 7 449 029 446 420 8 166 316 

Държавни дейности 133 501 1 985 123 446 420 2 565 044 

Функция І “Общи държавни служби”    236 773   236 773 

      Дейност -Общинска администрация   236 773   236 773 

Функция ІI “Отбрана и сигурност”    2 487 0 2 487 



      Дейност - Др. дейности по вътрешната 

сигурност 

  1 576   1 576 

      Дейност - Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности 

  911   911 

Функция ІІІ “Образование”  133 501 1 009 027 446 420 1 588 948 

     Дейност - ДГ  0 66 263 27 478 93 741 

     Дейност - ДГ  (соб.община) 0 86 508 0 86 508 

     Дейност -  Подготвителна полудневна група в 

училище 

0 1 039 4 873 5 912 

     Дейност - Общообразователни училища 0 837 635 413 531 1 251 166 

     Дейност - Общообразователни училища 

(соб.община) 

0 5 142 0 5 142 

     Дейност - Общежития 0 6 360 0 6 360 

     Дейност - Подкрепа за личностно развитие 0 80 538 618 

           в т.ч.: валутна с-ка ПМПГ 91 047 0 0 91 047 

                      валутна с-ка ПГПЧЕ 42 454 0 0 42 454 

Дейност - Др. дейности по  образованието 

(соб.община) 

0 6 000 0 6 000 

Функция ІV “Здравеопазване”    1 749   1 749 

      Дейност - Дневни детски ясли (соб.община)   996   996 

      Дейност - Здравен кабинет в детска градина и 

училище (соб.община) 

  467   467 

Дейност - Др. дейности по здравеопазването 

(соб.община) 

  286   286 

Функция V “Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи” 

  520 376   520 376 

   Дейност -  Дневни центрове за лица с увреждания     17 794   17 794 

   Дейност -  Дневни центрове за лица с увреждания  

(соб.община) 

  35 000   35 000 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  (КСУ)   8 313   8 313 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  (ЦОП)   3 829   3 829 

   Дейност - Център за обществена подкрепа  

(соб.община) 

  21 129   21 129 

   Дейност - Кризисен център  (соб.община)   5 671   5 671 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ ) 

  12 347   12 347 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ "Иван Дуриданов" ) 

  16 437   16 437 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ "Ал.Батенберг" ) 

  18 277   18 277 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ "З. Стоянов" ) 

  10 203   10 203 

   Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип 

(соб.община) 

  20 000   20 000 

   Дейност - Домове за възрастни хора с увреждания 

(ДВФУ - Г.Вереница ) 

  9 781   9 781 

   Дейност - Преходни жилища (ДВФУ - Г.Вереница )   7 166   7 166 

  Дейност "Звена майка и бебе" (КЗСУ "Св. Мина")   29 377   29 377 

   Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище 

за лица с умствена изостаналост ) 

  6 253     

   Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище 

за лица с умствена изостаналост ),(соб.община) 

  20 000   20 000 

   Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище 

за лица с психични разстройства ) 

  1 866   1 866 



   Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище 

за лица с психични разстройства ),(соб.община) 

  20 000   20 000 

 Дейност - Социални услуги в домашна среда   60 920   60 920 

 Дейност - Социални услуги в домашна 

среда(соб.община) 

  167 130   167 130 

   Дейност -  Програми за временна заетост(ОП 

Чистота) 

  4 870   4 870 

   Дейност -  Програми за временна 

заетост(соб.община) 

  24 013   24 013 

Функция VІІ „Почивно дело, култура, рел.дейн.”    214 711   14 711 

    Дейност – Музей и худ.галерии с рег. характер 

(Исторически музей) 

  358   358 

    Дейност – Библиотеки с нац.и рег.характер 

(соб.община) 

  10 289   10 289 

    Дейност – Библиотеки с нац.и рег.характер 

(Рег.библиотека) 

  4 064   4 064 

    Дейност – Читалища(соб.община)   200 000   200 000 

Местни дейности    137 366 5 463 906 0 5 601 272 

          

Функция II “Отбрана и сигурност” 0 0 0 0 

   Дейност - Неотложни дейности по защита на 

населението 

      0 

Функция VІ „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”  

136 387 5 279 730   5 416 117 

    Дейност - ”Други дейности по БКС" 0 5 269 096   5 269 096 

 Дейност - Чистота   10 634   10 634 

    Дейност 628 - ”Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина" 

136 387 0   136 387 

Функция VІІ "Почивно дело, култура, религиозни 

дейности" 

979 0   979 

    Дейност 758 - ”Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина" 

979 0   979 

Функция VІІІ "Иконом.дейности и услуги" 0 184 176   184 176 

    Дейност - Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата 

  72 790   72 790 

   Дейност -  Други дейности по 

транспорта,пътищата,пощите и 

далекосъобщенията 

  80 000   80 000 

  Дейност - Други дейности по икономиката   31 386   31 386 

Настоящето решение да се вземе предвид при изготвяне на бюджета за 2022 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 поименно прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-18/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно командировки 

към IV-то тримесечие 

на 2021 г. на Кмета на 

Община Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет 

Монтана. 

Решение 

№ 594 

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 Монтана и Кмета на 

Община Монтана към IV-то тримесечие на 2021 год. 

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

4. 08-01-16/13.01.2022 г. Решение 



Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

Годишната програма за 

2022 за развитие на 

читалищната дейност. 
 

№ 595 

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 2022 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 Цеков - 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 28 гласа “за”0“против” и 2“въздържал се” 

5. 08-01-17/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно отчет за 

изпълнение на 

Общински план за 

младежта за 2021 г. и 

приемане на Общински 

план за младежта за 

2022 г. в Община 

Монтана. 

Решение 

№ 596 

На основание 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 2021 г.  

2. Приема Общинския план младежта за 2022 г. в община 

Монтана. 

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

6. 08-01-21/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно откриване на 

процедура за 

провеждане на конкурс 

за избор на управител 

на „Технологичен парк” 

ЕООД  гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 597 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 147 от ТЗ, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП и чл. 34 от Наредба за реда 

за учредяване и упражняване правата на общината в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

I. Открива процедура за избор на управител на „Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана с ЕИК 201070594, който да се проведе на три етапа: 



1) Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2) Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на дружеството за тригодишен период.  

3) Събеседване с кандидатите.  

До третия етап на конкурса (събеседване) се допускат кандидати, 

получили средноаритметична оценка на представената програма не по-

ниска от мн. добър 4,50. 

II. Изисквания към кандидатите за управител на „Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана: 

1. да има завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

2. да има най-малко 5 години професионален опит; 

3. не е поставен под запрещение; 

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност; 

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

7. не е бил член на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

10. не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана; 

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана; 

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган 

на друго публично предприятие. 

III. Необходимите документи, които кандидатите подават до Община 

Монтана, гр. Монтана 3400, ул. Извора №1, са: 

1. заявление за участие по образец - Приложение №1; 

2. автобиография; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование, придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност; 

4. копия на документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

5. свидетелство за съдимост; 

6. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието 

на обстоятелствата по чл. 20 от ЗПП и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда 

за учредяване и упражняване правата на общината в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала - 

Приложение №2; 



IV. Документите по т. III се приемат в деловодството на Община 

Монтана, гр. Монтана, ул. Извора №1, в срок от 7 (седем) работни дни 

от публикуването на публичната покана за  конкурса на интернет 

страницата на Община Монтана, като следва да се представят в 

запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, и с надпис: „За 

участие в публичен подбор за избор на управител на „Технологичен 

парк” ЕООД гр. Монтана“. На плика се отбелязват името на кандидата и 

телефон за връзка. 

V. Одобрява следните критерии за подбор и методика за оценка: 

Критерии за подбор са: 

1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ 

до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие 

със следните показатели: 

1.1. Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес 

стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, 

има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и 

слабите страни на дружеството, както и на 

възможностите и опасностите; 

1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и 

нормативната уредба, свързана с нея – оценява се 

наличието в плана на конкретни описания на 

особеностите на дружеството, както и на релевантната 

нормативна уредба; 

1.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността 

на предложените в програмата мерки; 

1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо 

развитие след реализиране на плана - оценява се 

наличието на измерими показатели за икономическо 

развитие и ефективност; 

2. Професионален опит на кандидата; 

3. Образователен ценз; 

4. Комуникационни и аналитични умения на кандидата. 

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по 

шестобалната система, като максималната оценка, която може да се 

постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. 

Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да 

получи е, след преминаване през двата етапа на процедурата е „Отличен 

6“, при точност на оценката 0,25. 

VI. Избира комисия за номиниране в състав: 

Председател: 

Тихомир Антонов – зам.-кмет на Община Монтана; 

Членове: 

1. Деян Димитров - Директор „ЕИИР” в Община Монтана; 

2. Вася Йорданова – Симеонова – началник отдел „ПОПОФТиЗ” в 

Община Монтана. 

3. Стефка Александрова – Общински съветник в Общински съвет 

Мнтана 

4. Станимир Стоев – Общински съветник в Общински съвет Мнтана  

VII. Възлага на комисията по т. VI, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в 

нея се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 



6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

VIII. Определя на комисията по т. VI срок от 10 дни за оценка на бизнес 

програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати. 

IX. Възлага на комисията по т. VI в 5-дневен срок от провеждане на 

публичния подбор, да внесе за утвърждаване в Общински съвет 

Монтана доклад за определяне на представилите се най-успешно 

кандидати и класиране по ред на следващите участници. 

X. Възлага на управителя на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана 

да предостави на комисията по т. VI информация за дружеството, 

включваща шестмесечния междинен финансов отчет, деветмесечния 

междинен финансов отчет, последния годишен финансов отчет и 

годишния доклад за дейността на дружеството. 

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

7. 08-01-22/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно откриване на 

процедура за 

провеждане на конкурс 

за избор на управител 

на „Самостоятелна 

медикотехническа 

лаборатория 1 

Монтана” ЕООД  гр. 

Монтана 
 

Решение 

№ 598 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 147 от ТЗ, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП и чл. 34 от Наредба за реда 

за учредяване и упражняване правата на общината в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

I. Открива процедура за избор на управител на „Самостоятелна 

медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД  гр. Монтана с ЕИК 

130153330, който да се проведе на три етапа: 

1) Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2) Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период.  

3) Събеседване с кандидатите.  

До третия етап на конкурса (събеседване) се допускат кандидати, 

получили средноаритметична оценка на представената програма не по-

ниска от мн. добър 4,50. 

II. Изисквания към кандидатите за управител на „Самостоятелна 

медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД  гр. Монтана. 

1. да има завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

2. да има най-малко 5 години професионален опит; 

3. не е поставен под запрещение; 

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност; 

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено 

в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните 

две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени 

кредитори; 

8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права 

линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по 

сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от 



Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически 

кабинет и секретар на община; 

10. не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с 

дейността на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 

Монтана” ЕООД гр. Монтана; 

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като „Самостоятелна медикотехническа 

лаборатория 1 Монтана” ЕООД  гр. Монтана. 

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на 

друго публично предприятие. 

III. Необходимите документи, които кандидатите подават до Община 

Монтана, гр. Монтана 3400, ул. Извора №1, са: 

7. заявление за участие по образец – Приложение №1; 

8. автобиография; 

9. нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование, придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност; 

10. копия на документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

11. свидетелство за съдимост; 

12. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието 

на обстоятелствата по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 

27, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала - Приложение №2; 

IV. Документите по т. III се приемат в деловодството на Община 

Монтана, гр. Монтана, ул. Извора №1, в срок от 7 (седем) работни дни 

от публикуването на публичната покана за конкурса на интернет 

страницата на Община Монтана, като следва да се представят в 

запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, и с надпис: „За 

участие в публичен подбор за избор на управител на „Самостоятелна 

медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД  гр. Монтана. На 

плика се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

V. Одобрява следните критерии за подбор и методика за оценка: 

Критерии за подбор са: 

5. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ 

до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие 

със следните показатели: 

5.1. Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес 

стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, 

има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и 

слабите страни на дружеството, както и на 

възможностите и опасностите; 

5.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и 

нормативната уредба, свързана с нея – оценява се 

наличието в плана на конкретни описания на 

особеностите на дружеството, както и на релевантната 

нормативна уредба; 

5.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността 

на предложените в програмата мерки; 

5.4. Наличие на измерими показатели за икономическо 

развитие след реализиране на плана - оценява се 



наличието на измерими показатели за икономическо 

развитие и ефективност; 

6. Познаване на дейността на дружеството и нормативната 

уредба, свързана с нея 

7. Професионален опит на кандидата; 

8. Образователен ценз; 

9. Комуникационни и аналитични умения на кандидата. 

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по 

шестобалната система, като максималната оценка, която може да се 

постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. 

Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да 

получи е, след преминаване през двата етапа на процедурата е „Отличен 

6“, при точност на оценката 0,25. 

VI. Избира комисия за номиниране в състав: 

Председател: 

Станислав *** Станоев – зам.-кмет на Община Монтана; 

Членове: 

1. Галя *** Любенова – главен юрисконсулт на Община 

Монтана; 

2. Вася *** Симеонова – началник отдел „ПОПОФТиЗ” в 

Община Монтана; 

3. Румяна Кирилова – Общински съветник в Общински съвет 

Мнтана; 

4 Станимир Стоев – Общински съветник в Общински съвет 

Мнтана. 

VII. Възлага на комисията по т. VI, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в 

нея се посочва информация за: 

9. позицията, за която се кандидатства; 

10. публичното предприятие; 

11. изискванията към кандидатите; 

12. критериите за подбор; 

13. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

14. изискуемите документи; 

15. начина за комуникация с Комисията; 

16. краен срок за представяне на документите. 

VIII. Определя на комисията по т. VI срок от 10 дни за оценка на бизнес 

програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати. 

IX. Възлага на комисията по т. VI в 5-дневен срок от провеждане на 

публичния подбор, да внесе за утвърждаване в Община Монтана доклад 

за определяне на представилите се най-успешно кандидати и класиране 

по ред на следващите участници. 

X. Възлага на управителя на „Самостоятелна медикотехническа 

лаборатория 1 Монтана” ЕООД  гр. Монтана да предостави на 

комисията по т. VI информация за дружеството, включваща 

шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит, 

деветмесечния междинен финансов отчет, последния годишен финансов 

отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния доклад за 

дейността на дружеството. 

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

8. 08-01-1/10.01.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно отчет 

за дейността на 

Общински съвет – 

Решение 

№ 599 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 



Монтана и неговите 

комисии за периода от 

01.07.2021г. до 

31.12.2021г. 

 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.07.2021 година до 31.12.2021 година.  

 

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

9. 08-01-2/11.01.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

приемане решение на 

извънредно Общото 

събрание на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 600 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД гр. Монтана д-р Людмил Джурджов да гласува 

предложените решения, както следва: 

По т.1 „ЗА” Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в състава на Съвета на директорите чрез осдвобождаване на 

настоящия съвет на директорите в състав: Красимир *** Каменов, Тодор *** 

Тодоров и Миглена *** Неделкова и избор на нов тричленен съвет на 

директорите в състав Цанко *** Мондешки, Красимир *** Каменов, Тодор 

*** Тодоров. 

По т. 2 „ЗА” Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания съвет на директорите.  

По т. 3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които 

няма да бъде възложенно управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 

от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

По т. 4 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общото събрание на акционерите 

взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната 

оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като 

намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и 

ал. 1 от ППЗП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 

4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно 

Приложение 1 към писмо с изх. № СД – 149/07-01-2022г. от МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 20 гласа “за”0“против” и 5“въздържал се” 

10. 08-01-3/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 601 

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 

48489.40.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, местност “Мало поле”, землище Монтана, общ. Монтана с 

площ от 425.00 /четиристотин двадесет и пет/ кв. м., III категория на 

земята при неполивни условия с начин на трайно ползване: нива, 

актуван с акт за частна общинска собственост  №6535/2022 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 

980.00 /две хиляди деветстотин и осемдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 



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

11. 08-01-4/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 602 

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 

48489.190.578 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

662.00 /шестстотин шестдесет и два/ кв. м., IV категория на земята при 

неполивни условия с начин на трайно ползване: лозе, актуван с акт за 

частна общинска собственост  №6534/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 

630.00 /четири хиляди шестстотин и тридесет/ 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” 

12. 08-01-5/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 603 

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 

48489.210.508 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

4 074.00 /четири хиляди седемдесет и четири/ кв. м., IV категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №6533/2022 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 24 

440.00 /двадесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/ 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” 

13. 08-01-6/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 604 

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 №670.651 по 

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

Долна Вереница с площ от 2 202.30 кв. м., трайно предназначение на 



земята: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова култура, 

категория на земята при неполивни условия IV, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №6532/2021 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 11 

010.00 /единадесет хиляди и десет/ 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” 

14. 08-01-7/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно предоставяне 

на земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на гр. 

Монтана и с. Винище, 

община Монтана 
 

Решение 

№ 605 

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 насл. на Георги *** Рангелов в землището на 

гр.Монтана поземлен имот с проектен идентификатор 48489.20.637 и 

проектна площ 3 606 кв. м, образуван от поземлен имот с 

идентификатор 48489.20.179, начин на трайно ползване нива в 

местността „Паразяка“, скица-проект №15-1249307-17.11.2021 год., във 

връзка със заявление вх. №26154/1992 год. и решение №26РГ/14.03.2019 

год. на Общинската служба по земеделие гр. Монтана за признаване на 

правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

2. Предоставя на насл. на Зарко *** Петков в землището на 

гр.Монтана: 

 ▪ поземлен имот с проектен идентификатор 48489.24.717 и 

проектна площ 2596 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

48489.24.230, начин на трайно ползване нива в местността „Горна 

Жеравица“, скица-проект №15-1278889-25.11.2021 год., 

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 48489.24.718 и 

проектна площ 2051 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

48489.24.230, начин на трайно ползване нива в местността „Горна 

Жеравица“, скица-проект №15-1278889-25.11.2021 год., 

▪ поземлен имот с идентификатор 48489.25.60 и площ 1 822 кв. м, 

начин на трайно ползване ливада в местността „Мъртвината“, скица 

№15-1222737-10.11.2021 год., 

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 48489.25.799 и 

проектна площ 572 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

48489.25.79, начин на трайно ползване пасище в местността 

„Мъртвината“, скица №15-1278884-25.11.2021 год., във връзка със 

заявление вх. №23214/1992 год. и решение №23/1/29.09.1998 год. на 

Общинската служба по земеделие гр. Монтана за признаване на правото 

на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

стари реални граници. 

3. Предоставя на Симеонка *** Минкова в землището на 

с.Винище, община Монтана: 

 ▪ поземлен имот с проектен идентификатор 11137.81.138 и 

проектна площ 2002 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

11137.81.32, начин на трайно ползване лозе в местността „Чукаро“, 

скица-проект №15-1356257-14.12.2021 год., 

▪ поземлен имот с проектен идентификатор 11137.26.271 и 

проектна площ 3606 кв. м, образуван от поземлен имот с идентификатор 

11137.26.21, начин на трайно ползване ливада в местността „Тъжовица“, 



скица-проект №15-1356370-14.12.2021 год., във връзка със заявление вх. 

№5248/1992 год. и решение №5Р/18.07.1996 год. на Общинската служба 

по земеделие гр. 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” 

15. 08-01-8/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно застраховане на 

застроени имоти - 

частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 606 

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 2022 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-9/12.01.2022 г. 

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 2021 

година. 

Решение 

№ 607 

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 

2021 година. 

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

17. 08-01-10/12.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост 
 

Решение 

№ 608 

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 

48489.14.1046 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, с площ 439.00 /четиристотин тридесет и девет/ кв. м., с начин 

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

действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, представлява 

УПИ XXI, кв. 281 с конкретно предназначение: „за обществено 

обслужване”, актуван с АОС №6536/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 22 830.00 /двадесет и 

две хиляди осемстотин и тридесет/ лева без ДДС, изготвена от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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



18. 08-01-15/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно отдаване под 

наем на общински терен, 

находящ се в гр.Монтана 

на ул.”Стефан Караджа” 

за поставяне на зарядно 

устройство (колонка) за 

електрически превозни 

средства (автомобили с 

електрически двигатели) 

по реда на чл.56 от 

Закона за устройство на 

територията, чрез 

публичен търг с явно 

наддаване. 
 

Решение 

№ 609 

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

самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от 

Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от поземлен имот с 

идентификатор 48489.7.21 с площ от 1.00 (един) кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за второстепенна улица, представляващ улично пространство 

по действащия подробен устройствен план на гр.Монтана, находящ се 

на ул.”Стефан Караджа” за поставяне на зарядно устройство (колонка) 

за електрически превозни средства (автомобили с електрически 

двигатели), находящ се на ул.”Стефан Караджа”, чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя месечна наемна цена за поставяне на зарядно 

устройство за автомобили с електрически двигатели върху част от 

поземлен имот с идентификатор 48489.7.21 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Монтана, в размер на 94.00 (деветдесет и 

четири) лв. на 1 кв.м., определена от оценител, отговарящ  на 

изискванията на Закона за независимите оценители,   

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

19. 08-01-11/12.01.2022 г. 

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 с 

идентификатор 

48489.26.558 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Пръчов дол. 
 

Решение 

№ 610 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

59 и чл. 125 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

  1. Разрешава на Мартин *** Василев да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 48489.26.558 по кадастралната карта на гр. 

Монтана, местност Пръчов дол, с който за имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретното предназначение „За 

жилищно строителство”,  с показателите за застрояване за устройствена 

зона Жм:. Пл. 40%; Кинт. 1,2; Кк 10 м. и озел. 40-60%.  

2. Одобрява приложеното  задание. 

Към проекта за ПУП да се изготви становище по геология. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатор 

48489.26.558 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов 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 

устройствено зони. 

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

20. 08-01-12/12.01.2022 г. 

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 

48489.30.357 по 

кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност 

Герана, да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „За 

автосервиз и 

производствено складова 

дейност“. 
 

Решение 

№ 611 

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 Първан *** Игнатов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.357 по кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност Герана, с който в имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За 

автосервиз“, като се спазят сервитутите на ВиК и ел. съоръженията и на 

ж.п линия Монтана – Берковица. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.30.357 по КК на гр. Монтана, местност Герана, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове и Наредба №7 от 22.12.2003 г. 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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-13/13.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно ползване на част 

от натрупаните средства 

от отчисления по чл. 64 

от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО), 

преведени от Община 

Монтана по сметката на 

РИОСВ-Монтана за 

чужди средства 
 

Решение 

№ 612 

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

самоуправление и местната администрация, предвид разпоредбата 

на чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие, предвид разпоредбата чл. 24, ал. 1, т. 7 от 

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци (Наредба № 7/19.12.2013 г., обн. ДВ бр. 

111/2013 г.), Община Монтана да разходва част от натрупаните средства 

от общината по чл. 64 от ЗУО в размер на 35 880 лв. за изготвяне на 

Програма за управление на отпадъците на Община Монтана за периода 

2021 -2028 г. 

2. Дава съгласие, предвид разпоредбата чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, Община Монтана да разходва част от 

натрупаните средства от общината по чл. 64 от ЗУО за проектиране на 

нова инсталация за оползотворяване/рециклиране на строителни 



отпадъци, а именно депо за строителни отпадъци на Община Монтана 

чрез: 

 Частично изменение (ЧИ) на ОУП на община Монтана в 

обхват ПИ с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 

39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната карта на с. 

Крапчене, община Монтана за промяна общото предназначение на 

територията от ливади, пасища и мери в такава за депо за строителни 

отпадъци; 

 Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ  с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 

39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната карта на с. 

Крапчене, община Монтана и обединяването им в един имот с 

конкретно предназначение депо за строителни отпадъци. 

3. Дава съгласие, предвид разпоредбата чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, Община Монтана да разходва част от 

натрупаните средства от общината по чл. 64 от ЗУО за финансиране 

почистването на битови отпадъци от площи на територията на 

общината, където са изхвърлени нерегламентирано, като отпадъците 

предварително се третират, т. е. събират се разделно по фракции – 

хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, батерии, както и строителни отпадъци, като 

разделно събраните отпадъци се предават за последващо 

оползотворяване, в т. ч. рециклиране, на фирми, притежаващи 

разрешение за дейности с отпадъци, съгласно разпоредбите на чл. 35 от 

ЗУО.  

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

22. 08-01-14/13.01.2022 г. 

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 

48489.21.583 по 

кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност 

Парта, с който имота да 

се раздели на два нови с 

проектни 

идентификатори 

48489.21.589 и 

48489.21.590, като за 

новообразуван имот 

48489.21.589 да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

автокъща“, а 

новообразуван имот 

Решение 

№ 613 

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 Пламен *** Иванов да възложи изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 48489.21.583 по кадастралната карта (КК) 

на гр. Монтана, местност Парта, с който имота да се раздели на два нови 

с проектни идентификатори 48489.21.589 и 48489.21.590, като за 

новообразуван имот 48489.21.589 да се предвиди ниско свободно 

застрояване и да се определи конкретно предназначение „за автокъща“, 

а новообразуван имот 48489.21.590 да остане земеделска земя, при 

спазване на ограничителната строителна линия по Закона за пътищата. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.21.583 по КК на гр. Монтана, местност Парта, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните 

обекти и с обем и съдържание съгласно Наредба №8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 22.12.2003г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони и Наредба за управление на общинските пътища в 

община Монтана, приета с решение №212 от 18.12.2008 г. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 



48489.21.590 да остане 

земеделска земя. 
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 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-25/24.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно поправка на 

решение № 1216 от 

протокол № 

48/12.09.2019г. на 

Общински съвет 

Монтана. 
 

Решение 

№ 614 

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: 

Поправя решение № 1216 от протокол № 48/12.09.2019 г. на 

Общински съвет Монтана както следва: 

Като вместо само „подробен устройствен план – парцеларен план 

/ПУП - ПП/ за техническата инфраструктура – довеждащ водопровод и 

електропровод от улица с ОТ 4 – ОТ 50 до поземлен имот с 

идентификатор 03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ. Монтана през 

ПИ 03201.136.45, 03201.136.25, 03201.133.21, 03201.125.23, 

03201.131.20, 03201.132.18, 03201.126.20, 03201.126.19, 03201.126.18, 

03201.126.17, 03201.126.16, 03201.126.15,  03201.126.13, 03201.126.12, 

03201.126.11, 03201.126.10, 03201.126.8, 03201.128.15, 03201.130.47, 

03201.130.42 и 03201.130.45 по КК на с. Безденица, общ. Монтана“ да се 

чете „подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП - ПП/ за 

техническата инфраструктура – довеждащ водопровод и електропровод 

от улица с ОТ 4 – ОТ 50 до поземлен имот с идентификатор 

03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ. Монтана през ПИ 

03201.136.45, 03201.136.25, 03201.133.21, 03201.125.23, 03201.131.20, 

03201.132.18, 03201.126.20, 03201.126.19, 03201.126.18, 03201.126.17, 

03201.126.16, 03201.126.15,  03201.126.13, 03201.126.12, 03201.126.11, 

03201.126.10, 03201.126.8, 03201.128.15, 03201.130.47, 03201.130.42 и 

03201.130.45 по КК на с. Безденица, общ. Монтана и план - схема към 

ПУП за трасе на електропровод от съществуващ трафопост  в УПИ І, кв. 

33 и  по улици между ОТ 40 - ОТ 15 - ОТ 14 - ОТ 13 - ОТ 5 -ОТ 4 - ОТ 50 

по действащия ПУП на с. Безденица, общ. Монтана” 

Решението да се съобщи на заинтересованите страни, съгласно 

чл.62, ал.2 от АПК. 

Решението подлежи на обжалване по предвидения в АПК ред, 

съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК. 

Настоящото решение е неразделна част от решение № 1216 от 

протокол № 48/12.09.2019 г. Общински съвет Монтана 

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” 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   
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