
 

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

Протокол 

№ 29 
Днес 24.02.2022  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 31 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-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” 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. 08-01-24/20.01.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно изменение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен 

фонд на територията на община Монтана. 

2. 08-01-28/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Монтана  за 2022 година“. 

3. 08-01-23/19.01.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по 

асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана. 

4. 08-01-49/17.02.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно приемане на Вътрешни правила за работа на комисията за номиниране и за 

провеждане на конкурсни процедури  

5. 08-01-43/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот в с. Горно Церовене, 

община Монтана. 

6. 08-01-44/10.02.2022 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. 08-01-45/10.02.2022 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. 08-01-46/14.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно извършване на апортна вноска в капитала на „Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана. 

9. 08-01-40/10.02.2022 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 

48489.200.529 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, да се предвиди ниско 

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

10. 08-01-29/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост с. Сумер. 

11. 08-01-30/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост с. Габровница. 

12. 08-01-31/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост с. Славотин. 

13. 08-01-32/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, през поземлен имот общинска собственост. 

14. 08-01-33/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и наследниците на Лазар Тодоров  в 

новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) III в кв.17 по действащия подробен устройствен план 

на с.Сумер, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана. 

15. 08-01-34/10.02.2022 г. 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 и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в кв. 184 по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана. 



16. 08-01-35/10.02.2022 г. 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 урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв.95 и част от улично пространство на 

бул.”Христо Ботев” с ОТ 508 и ОТ 519 по действащия подробен устройствен план на ЦГЧ на 

гр.Монтана. 

17. 08-01-36/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване възмездно право на строеж  върху поземлен имот с идентификатор 48489.8.96 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за изграждане на плътна ограда. 

18. 08-01-37/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

план за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IX и УПИ X в кв.352 по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана. 

19. 08-01-38/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно определяне на пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана 

за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2022/2023 година и наемната им цена и приемане на годишен план за паша.  

20. 08-01-39/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска собственост. 

21. 08-01-41/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

застрояване (ПУП-ПЗ) за на поземлен имот с идентификатор 48489.3.526 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Монтана. 

22. Питания  

 

1. 08-01-24/20.01.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно изменение на 

Наредба за условията и 

реда за управление и 

разпореждане с 

общинския жилищен 

фонд на територията на 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 615 

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

и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. В чл. 38 от Наредбата за условията и реда за управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община 

Монтана, приета с р-е 64/28.03.2008 г.; допълнена с р-е 216/18.12.08 г.; 

изменена с р-e№ 1210/26.03.2015 г.; 208/28.06.2016 г.; 1007/24.01.2019 г.; 

283/29.10.2020 г. на общински съвет гр. Монтана, се прави следното 

изменение и допълнение: 

Алинея 2 се изменя и става: 

(2) Основната наемна цена на един квадратен метър полезна 

жилищна площ – 1.00 (един) лев, отнасяща се за жилище със следните 

показатели: 

1. Местонахождение на жилището според зоната, в която 

попада - ІІ - ра зона.   

2. Конструкция на сградата – панел. 

3. Разположение на жилището във височина - първи етаж. 

4. Изложение - преобладаващ изток или югозапад за 

жилищните помещения. 

5. Благоустройствено съоръжаване – с водопровод, 

канализация, електрификация.” 

В чл. 38 се създава ал. 4,  

(4) Основната наемна цена на ведомствени жилища за един 

квадратен метър полезна жилищна площ – 1.50 (един и 0.50) лева. 

2. Утвърждава образец на Определение за наем на общинско 

жилище с корекционни проценти, с които се коригира основната 

наемна цена на един квадратен метър полезна жилищна площ. 

3. Възлага на Кмета на общината изпълнението на горното 

решение. 



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

2. 08-01-28/10.02.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

„Годишна програма за 

управление и 

разпореждане с имотите 

– общинска собственост 

в община Монтана  за 

2022 година“. 
 

Решение 

№ 616 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Монтана за 2022 година“. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

3. 08-01-23/19.01.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промяна на Правилник 

за финансово 

подпомагане на 

процедури и дейности 

по асистирана 

репродукция на двойки 

с репродуктивни 

проблеми на 

територията на Община 

Монтана. 

Решение 

№ 617 

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

местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Променя Правилника за финансово подпомагане на процедури и 

дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Монтана по следния начин: 

1. Отменя текста на чл.4 ал.1 т.10. 

 

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

4. 08-01-49/17.02.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

приемане на Вътрешни 

правила за работа на 

комисията за 

номиниране и за 

провеждане на 

конкурсни процедури  

Решение 

№ 618 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 39 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: 

Приема Вътрешни правила за работа на комисията за номиниране 

и за провеждане на конкурсни процедури. 

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

5. 08-01-43/10.02.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно откриване 

процедура за 

приватизация на 

общински нежилищен 

имот в с. Горно 

Церовене, община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 619 

На основание чл.1, ал.2, т.6 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, чл.4, ал.4 и чл.5, ал.3, т.7 от 

Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за 

приватизация или със следприватизационен контрол, включително 

процесуално представителство 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот УПИ XIV, кв. 29, пл. № 270 по плана на с. Горно Церовене, 

Община Монтана. 

2. Упълномощава кмета на Община Монтана да извърши 

всички действия, необходими за изготвяне на правен анализ и 

приватизационна оценка на обекта чрез пряко договаряне по реда на 

Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за 



приватизация или със следприватизационен контрол, включително 

процесуално представителство. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

решението. 

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

6. 08-01-44/10.02.2022 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 

№ 620 

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. Отменя Решение №597 от Протокол №28 от 27.01.2022г. на 

Общински съвет – Монтана. 

II. 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. 

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

ЕООД гр. Монтана: 

1. да има завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока в областта на икономическите или 

технически специалности; 

2. да има най-малко 5 години професионален опит като член на 

орган на управление или контрол на търговско дружество или 

ръководител в сферата на стопанското управление на търговско 

дружество; 

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. 

IV. 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; 

V. 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. 

VI. 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. 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. 

VII. 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 Симеонова – началник отдел „ПОПОФТиЗ” в Община 

Монтана. 

3. Станимир Стоев – Общински съветник в Общински съвет - 

Монтана  

4. Стефка Александрова -  Общински съветник в Общински 

съвет - Монтана 

Резервни членове: 

1. Галя Любенова – главен юрисконсулт на Община Монтана; 

2. Румяна Кирилова - Общински съветник в Общински съвет - 

Монтана 

VIII. 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. 

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

програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати. 

X. 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. 

XI. 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-45/10.02.2022 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 

№ 621 

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

чл. 147 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните предприятия 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. Отменя Решение №598 от Протокол №28 от 27.01.2022г. на 

Общински съвет – Монтана. 

II. 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. 

III. 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: лекар,  лекар по дентална медицина или 

специалист по профила на лабораторията.  

2. да има най-малко 5 години професионален опит като член 

на орган на управление или контрол на медико-техническа 

лаборатория /или на друго лечебно заведение за извънболнична 

помощ или ръководител в сферата на стопанското управление на 

търговско дружество; 

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. 

IV. 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; 

V. 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. 

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

Критерии за подбор са: 

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

до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие 

със следните показатели: 

3.1. 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; 

3.2. 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; 

3.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността 

на предложените в програмата мерки; 

3.4. Наличие на измерими показатели за икономическо 

развитие след реализиране на плана - оценява се 

наличието на измерими показатели за икономическо 

развитие и ефективност; 

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. 

VII. Избира комисия за номиниране в състав: 

Председател: 

Станислав Станоев – зам.-кмет на Община Монтана; 

Членове: 

5. Галя Любенова – главен юрисконсулт на Община Монтана; 

6. Вася Симеонова – началник отдел „ПОПОФТиЗ” в Община 

Монтана. 

7. Станимир Стоев – Общински съветник в Общински съвет - 

Монтана  

8. Румяна Кирилова -  Общински съветник в Общински съвет - 

Монтана 

Резервни членове: 



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

2. Стефка Александрова - Общински съветник в Общински съвет - 

Монтана 

VIII. 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. 

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

програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати. 

X. 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. 

XI. 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-46/14.02.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно извършване на 

апортна вноска в 

капитала на 

„Технологичен парк” 

ЕООД, гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 622 

На основание чл. 123, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, 

съхраняване и достъп до търговския регистър, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Възлага на Кмета на Община Монтана да подаде искане за 

назначаване на три вещи лица за оценка на следните недвижими имоти с 

цел последващото им апортиране в капитала на „Технологичен парк” 

ЕООД – Монтана и увеличаване на капитала със стойността на имотите: 

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51665.202.72 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени 

със Заповед № РД-18-583/ 28.02.2018г. на Изп. директор на АК, с площ 

13 264.00 (тринадесет хиляди двеста шестдесет и четири) м2, с адрес: с. 

Николово, община Монтана (НПЗ), при съседи: от север – поземлени 

имоти с идентификатори 51665.202.71 и 51665.202.73; от изток – 

поземлен имот с идентификатор 51665.202.73; от юг – поземлен имот с 

идентификатор 51665.202.73 и 51665.202.12; от запад – поземлен имот с 

идентификатор 51665.202.12 и 51665.202.71. 

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51665.202.71, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени 

със Заповед № РД-18-583/ 28.02.2018г. на Изп. директор на АК, с площ 

20 000.00 (двадесет хиляди) м2, с адрес: с. Николово, община Монтана 

(НПЗ), при съседи: от север – поземлени имоти с идентификатори 

51665.202.69 и 51665.202.73; от изток – поземлени имоти с 

идентификатори 51665.202.73 и 51665.202.72; от юг – поземлени имоти 

с идентификатори 51665.202.72 и 51665.202.12; от запад – поземлени 



имоти с идентификатори 51665.202.12 и 51665.202.69. 

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

9. 08-01-40/10.02.2022 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 

48489.200.529 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта, да се 

предвиди ниско 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „за 

вилно строителство и 

гараж“. 
 

Решение 

№ 623 

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 „МИРАКЪЛ АУТОС” ЕООД представлявано 

от управителя Митко *** Атанасов, ЕИК 111557592 със седалище и 

адрес на управление гр. Монтана, ул. „Шести септември“ №38 да 

възложи изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.529 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който в 

имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи 

конкретно предназначение „за вилно строителство и гараж“, с 

показатели за застрояване за вилна зона Ов: Пл. застр. 40%; Кинт 0,8; 

Позел. 50%. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.200.529 по КК на гр. Монтана, местност Парта, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, 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 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-29/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост с. Сумер. 
 

Решение 

№ 624 

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 продажба имот с пл. №467, кв. 17 по кадастралния 

план на с. Сумер, одобрен със заповед №1750/25.11.1993 г. и изменен 

със заповед №3000/09.12.2021 г. с площ 1 085.00 /хиляда осемдесет и 

пет/ кв. м. с начин на трайно ползване: ниско застрояване /10 м./, който 

по действащия регулационен план на с. Сумер представлява 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI, кв. 17 с конкретно 

предназначение „за ниско жилищно строителство“, актуван с АОС 

№6590/21.01.2022 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 6 080.00 /шест хиляди и 



осемдесет/ 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-30/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост с. 

Габровница. 
 

Решение 

№ 625 

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 продажба имот с пл. №930, кв. 73 по кадастралния 

план на с. Габровница, одобрен със заповед №90/21.01.1991 г. и изменен 

със заповед №3182/29.12.2021 г. с площ 1 906.00 /хиляда деветстотин и 

шест/ кв. м., който по действащия регулационен план на с. Габровница, 

представлява урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 73 с конкретно 

предназначение „за обществено обслужване“, актуван с АОС 

№6569/13.01.2022 г. чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 8 440.00 /осем хиляди 

четиристотин и четиридесет/ 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” 

12. 08-01-31/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост с. 

Славотин. 
 

Решение 

№ 626 

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 продажба на застроен урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ I, кв. 71 по действащия регулационен план на с. Славотин, 

отреден „за обществено обслужване“ с площ 19 546.00 /деветнадесет 

хиляди петстотин четиридесет и шест/ кв. м., ведно с построените в 

имота сгради: сграда №1 - двуетажна масивна сграда със застроена 

площ 190.00 /сто и деветдесет/ кв. м. и сграда №2 – едноетажна 

паянтова сграда със застроена площ 28.00 /двадесет и осем/ кв. м., 

актуван с АОС №6570/13.01.2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 80 040.00 /осемдесет 

хиляди и четиридесет/ лева без ДДС в т.ч. стойността на земята в  

размер на 67 630.00 /шестдесет и седем хиляди шестстотин и тридесет/ 

лева без ДДС и стойността на сградите: сграда №1 в размер на 11 630.00 

/единадесет хиляди шестстотин и тридесет/ лева и сграда №2 в размер 

на 780.00 /седемстотин и осемдесет/, 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-32/10.02.2022 Решение 



г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване 

на водопроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения 

на техническата 

инфраструктура, през 

поземлен имот 

общинска собственост. 
 

№ 627 

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

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

за общинската собственост  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване на водопроводно 

отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на водопровод, който ще захранва 

поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, собственост на “АГРОДУНАВ” 

ООД, през поземлен имот общинска собственост както следва: 

Водопроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собственост 
Дължина 

/м./ 
Сервитут               

/кв. м./ 

48489.1.116

9 

За селскостопански, 

горски и ведомствен 

път 

Общинска 

публична 
6.10 3.66 

в полза на “АГРОДУНАВ” ООД, ЕИК 200200106. 

2. Определя размера на паричното обезщетение от 183.00 /сто 

осемдесет и три/ лева, определено с протокол №1/31.01.2022 г. на 

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

със заповед №189/28.01.2022 г. на кмета на община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

14. 08-01-33/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно прекратяване 

на съсобственост между 

община Монтана и 

наследниците на Лазар 

Тодоров  в 

новообразуван 

урегулиран поземлен 

имот (УПИ) III в кв.17 

по действащия 

подробен устройствен 

план на с.Сумер, 

община Монтана, чрез 

продажба дела на 

община Монтана. 

Решение 

№ 628 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между община 

Монтана и наследниците на Лазар Петков Тодоров, чрез изкупуване 

частта на общината от наследниците, Дечка Кирилова Първанова и 

Цветан Лазаров Петков, включена в урегулиран поземлен имот (УПИ) 

III в кв.17 по действащия подробен устройствен план на с. Сумер, 

община Монтана, представляваща проектен имот пл.№466 с площ 

432.00 (четиристотин тридесет и два) кв. м. 

 2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

090.00 (две хиляди и деветдесет) лева, без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

15. 08-01-34/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване 

съгласие за изработване 

на проект за изменение 

Решение 

№ 629 

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

и местната администрация; чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство 

на територията и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 



на подробен 

устройствен план - план 

за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за урегулиран поземлен 

имот (УПИ) VIII в кв. 

184 по действащия 

подробен устройствен 

план на гр. Монтана. 
 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ), с който северозападната и югозападната регулационни линии на 

урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII към УПИ VI и към УПИ XIII в 

кв. 184 да се поставят по кадастралната граница на поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.548 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Монтана, без да се променя уличната регулационна 

линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в кв.184. 

Предназначението на новообразуваният урегулиран поземлен имот 

(УПИ) VIII в кв.184 с площ 196.00 (сто деветдесет и шест) кв.м. да се 

промени от „клуб” на „обществено обслужване” и да се предвиди ниско 

застрояване с ограничителни линии, съгласно приложената скица-

проект. 

2. Обявява за частна общинска собственост 196.00 (сто 

деветдесет и шест) кв.м., представляващи поземлен имот с 

идентификатор 48489.6.548 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Монтана, за който след одобряване на изменението на 

подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) ще бъде отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в кв.184 по 

действащия подробен устройствен план  на гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

16. 08-01-35/10.02.2022 

г. 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 урегулиран поземлен 

имот (УПИ) II, кв.95 и 

част от улично 

пространство на 

бул.”Христо Ботев” с 

ОТ 508 и ОТ 519 по 

действащия подробен 

устройствен план на 

ЦГЧ на гр.Монтана. 
 

Решение 

№ 630 

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

и местната администрация и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за 

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

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран 

поземлен имот (УПИ) II, кв.95 и част от улично пространство с ОТ 508 и 

ОТ 519 по действащия подробен устройствен план на гр.Монтана, с 

който 206.00 (двеста и шест) кв. м. от улично пространство се включват 

в урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв.95 с конкретно предназначение 

„за лечебно заведение и диализен център”.  

2. Обявява за частна общинска собственост 206.00 (двеста и 

шест) кв., които са част от улично пространство с ОТ 508 и ОТ 519 

(първостепенна улица)  по действащия подробен устройствен план на гр. 

Монтана и се включват в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІI в кв.95. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение.  

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

17. 08-01-36/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

възмездно право на 

строеж  върху поземлен 

имот с идентификатор 

48489.8.96 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана за 

Решение 

№ 631 

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

и местната администрация, чл. 37 ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 49 ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж, 

върху поземлен имот с идентификатор 48489.8.96 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Монтана с адрес: гр.Монтана, 



изграждане на плътна 

ограда. 
 

ул.”Камен Цанов” №16, който по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) III, 

кв. 156, за изграждане на плътна ограда,  върху УПИ III на границата с 

УПИ II, кв. 156  с дължина 5.00 /пет/ м., ширина 0.25 м.  и височина 2.20 

м. и застроена площ от 1.25 (един и 0.25) кв. м., съгласно виза за 

проектиране №124/29.12.2021 г. на гл. архитект на община Монтана, 

чрез провеждането на публичен търг с явно наддаване.  

2. Определя пазарната оценка за учредяване правото на строеж 

за изграждането на плътна ограда върху УПИ III, кв. 156 по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 130.00 (сто и тридесет) лева.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

18. 08-01-37/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване 

съгласие за изработване 

на проект за изменение 

на подробен 

устройствен план 

(ПУП) - план за 

регулация (ПР) за 

урегулирани поземлени 

имоти (УПИ) IX и УПИ 

X в кв.352 по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 632 

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

и местната администрация и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за 

устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за 

урегулирани поземлени имоти: УПИ ІX и УПИ X в кв.352, с който 

дворищно регулационната линия между УПИ ІX и УПИ X в кв.352 да се 

постави по кадастралната граница на поземлени имоти с 

идентификатори 48489.6.330 и 48489.6.329 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Монтана, съгласно приложената скица-

предложение. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

19. 08-01-38/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно определяне на 

пасища и ливади от 

общинския поземлен 

фонд в землищата на 

община Монтана за 

общо и индивидуално 

ползване по реда на чл. 

37и от Закона за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи на 

собственици или 

ползватели на 

животновъдни обекти 

с пасищни 

селскостопански 

животни, 

регистрирани в 

Интегрираната 

информационна 

система на БАБХ за 

Решение 

№ 633 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3  и 

чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя общинските пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 година в землищата 

на с. Безденица, с. Благово, с. Белотинци, с. Вирове, с. Винище, с. 

Войници, с. Габровница, с. Горно Церовене, с. Доктор Йосифово, с. 

Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, гр. Монтана, с. Николово, с. 

Славотин, с. Смоляновци, с. Стубел, с. Студено буче, с. Трифоново, 

община Монтана за общо и индивидуално ползване, съгласно 

Приложение 1 и дава съгласие да се предоставят за ползване по реда на 

чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

срок от 6 (шест) стопански години. 

2. Определя годишна наемна цена на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за 

стопанската 2022/2023 г., въз основа на изготвена експертна оценка от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители,както следва: 



стопанската 2022/2023 

година и наемната им 

цена и приемане на 

годишен план за паша.  

№ ЗЕМЛИЩЕ наемна цена на 

ливади, лв./дка 
наемна цена на пасища, 

мери,  лв./дка 
1 Безденица 14.00 5.00 
2 Белотинци 13.00 7.00 
3 Благово 23.00 10.00 
4 Винище 11.00 5.00 
5 Вирове 20.00 13.00 
6 Войници 14.00 7.00 
7 Габровница 14.00 5.00 
8 Горна Вереница 14.00 8.00 
9 Горно Церовене 18.00 6.00 
10 Доктор Йосифово 10.00 7.00 
11 Долна Вереница 14.00 7.00 
12 Долна Рикса 14.00 5.00 
13 Долно Белотинци 10.00 6.00 
14 Клисурица 11.00 17.00 
15 Крапчене 14.00 5.00 
16 Липен 10.00 8.00 
17 Монтана 14.00 10.00 
18 Николово 18.00 7.00 
19 Славотин 14.00 10.00 
20 Смоляновци 12.00 4.00 
21 Стубел 17.00 8.00 
22 Студено Буче 14.00 3.00 
23 Сумер 16.00 10.00 
24 Трифоново 13.00 10.00 

3. Приема годишен план за паша в община Монтана за 

стопанската 2022/2023 г. (Приложение 2). 

4. Приема правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

на територията на община Монтана за стопанската 2022/2023 г.  

(Приложение 3). 

5. Определя задълженията на община Монтана и на 

ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите. 

(Приложение 4). 

6. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

20. 08-01-39/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно учредяване 

право на прокарване 

на електропроводно 

отклонение от общи 

мрежи и съоръжения 

на техническата 

инфраструктура, през 

поземлени имоти 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 634 

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

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

за общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Учредява възмездно право на прокарване на електропроводно 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура за изграждане на външно електрозахранване с кабел 

Ср.Н. 20 kV на фотоволтаична електроцентрала с номинална 

генерираща мощност 5000 kW в поземлен имот с идентификатор 

48489.2.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, собственост на “МОНТ СОЛАР” АД, през поземлени имоти 

общинска собственост както следва: 

Електропроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собственост 
Дължина 

/м./ 
Сервитут              

/кв. м./ 



48489.5.2 
За второстепенна 

улица 
Общинска 

публична 
235.2 493.92 

48489.2.664 
За селскостопански, 

горски и ведомствен 

път 

Общинска 

публична 
286.70 602.07 

48489.2.663 
За селскостопански, 

горски и ведомствен 

път 

Общинска 

публична 
63.30 132.93 

в полза на “МОНТ СОЛАР” АД. 

2. Одобрява паричното обезщетение от 5 000.00 (пет хиляди) 

лева, определено с протокол №2/07.02.2022 г. на комисията по чл. 210 от 

Закона за устройство на територията, назначена със заповед 

№189/28.01.2022 г. на кмета на община Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

21. 08-01-41/10.02.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване 

съгласие за изработване 

на проект за изменение 

на подробен 

устройствен план - план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за на поземлен имот 

с идентификатор 

48489.3.526 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр.Монтана. 
 

Решение 

№ 635 

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

и местната администрация; чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство 

на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), с който се 

предвижда предназначението на поземлен имот с идентификатор 

48489.3.526 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Монтана от „за градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ 

да стане в „за градска пречиствателна станция за отпадъчни води и 

фотоволтаична централа“ и да се предвиди ниско застрояване с 

ограничителни линии, съгласно приложената скица-проект. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   
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