
 

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

Протокол 

№ 30 
Днес 24.03.2022  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 Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана  

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

г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана 

г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 

Управителите на общинските дружества  

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

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-73/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2021 г. 

2. 08-01-74/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно отчет на общински дълг за 2021 год. 

3. 08-01-90/16.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Общински бюджет за 2022 г. 

4. 08-01-47/16.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските 

училища на територията на гр. Монтана, приета с Решение № 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е № 

687/19.12.2017г.; изм. с р-е № 1006/24.01.2019 г. 

5. 08-01-58/07.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно промени числеността на персонала на социалните услуги Домашен социален патронаж и 

Асистентска подкрепа – Монтана  

6. 08-01-59/08.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Монтана, Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана 

и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Монтана 

7. 08-01-62/08.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС 

Монтана, относно извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. 

8. 08-01-50/17.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на 

Община Монтана. 

9. 08-01-76/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Технологичен парк” ЕООД гр. 

Монтана. 

10. 08-01-77/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Самостоятелна 

медикотехническа лаборатория №1” ЕООД  гр. Монтана. 

11. 08-01-78/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-

Монтана” ЕООД гр. Монтана. 

12. 08-01-79/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински пазар” ЕООД гр. 

Монтана. 

13. 08-01-96/22.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно освобождаване на Управителя на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 



14. 08-01-97/22.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно избор на управител на „Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана. 

15. 08-01-98/22.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно избор на управител на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД гр. 

Монтана. 

16. 08-01-42/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Монтана. 

17. 08-01-65/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно именуване на съществуващи улици без име, находящи се в с. Студено буче, община Монтана. 

18. 08-01-60/08.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно отчет за дейностите през 2021 г. по План за действие за изпълнение на Комплексната програма 

на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 

г. 

19. 08-01-61/08.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с 

отпадъци през 2021 г. 

20. 08-01-63/08.03.2022 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 

48489.210.288 по кадастралната карта на гр. Монтана за разделянето му на два поземлени имота с  

проектни идентификатори 48489.210.549  и  48489.210.550, да се определи конкретно  предназначението 

на ПИ с проектен идентификатор 48489.210.549  „за вилно строителство”, а ПИ с проектен 

идентификатор 48489.210.550 да остане земеделска земя. 

21. 08-01-64/08.03.2022 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 

48489.170.77 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна предназначението на 

земеделска земя  в „за вилно строителство”. 

22. 08-01-85/10.03.2022 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 

48489.14.1051 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, да се предвиди 

ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за обществено обслужване и 

производствено складова дейност“. 

23. 08-01-86/10.03.2022 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 - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура – довеждащ 

електропровод през ПИ 48489.2.663, 48489.2.664, 48489.2.647, 48489.2.670 и 48489.2.667 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана и план - схема към ПУП за трасе на 

електропровод през УПИ XXIX, кв. 8 по действащия план на стара промишлена зона (СПЗ) на гр. 

Монтана (ПИ 48489.5.7) с ОТ 1235, ОТ 104, ОТ 105 (ПИ 48489.5.2) до ПИ 48489.2.669 по КК на гр. 

Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана. 

24. 08-01-89/11.03.2022 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 

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

план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 по кадастралната 

карта (КК) на с. Николово, общ. Монтана местност Китката, с който за имота да се предвиди свободно 

застрояване и да се определи конкретно предназначение „За производствено складова дейност“. 

25. 08-01-66/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

26. 08-01-67/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

27. 08-01-68/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно намаление на първоначалната цена на новообразуван имот №670.651 по плана на 

новобразуваните имоти на местност „Парта”, землище с.Долна Вереница, община Монтана – частна 

общинска собственост. 

28. 08-01-69/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с 

идентификатор  48489.190.578 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 



29. 08-01-70/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с 

идентификатор  48489.210.508 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана. 

30. 08-01-71/09.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура-пътна връзка на км. 0+831 

дясно на път „Пътна връзка Видин-Монтана“ към пътен възел на км. 113+961 на новоизграден участък 

на път I-1/E 79/ обходен път на гр. Монтана от части от поземлени имот /ПИ/ с идентификатори 

48489.4.345, 48489.4.442, 48489.48489.4.568, 48489.4.396 и 48489.4.571 по кадастралната карта/КК/ на гр. 

Монтана. 

31. 08-01-72/09.03.2022 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 част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.45, 

представляващ  улично пространство на бул.”Христо Ботев” с ОТ 581 и ОТ 631 и терен, без конкретно 

предназначение по действащия подробен устройствен план на Централна градска част (ЦГЧ), 

гр.Монтана, с който да се образува нов квартал 212 и нов урегулиран поземлен имот. 

32. 08-01-80/10.03.2022 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) XII, УПИ XVIIІ в кв.56 и част от улично 

пространство с ОТ 181-182-183 по действащия подробен устройствен план на III и IV микрорайон, 

гр.Монтана (поземлен имот с идентификатор 48489.9.129 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Монтана). 

33. 08-01-81/10.03.2022 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 в кв.11 по кадастралния и регулационен 

план на с.Белотинци, община Монтана 

34. 08-01-82/10.03.2022 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 част от площадно пространство с ОТ 3-25-26-6, представляващо 

имот пл.№72 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Благово, общ.Монтана. 

35. 08-01-83/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

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

застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X и УПИ IX в кв.367 по действащия 

ПУП на ж.к.”Младост 1”, гр. Монтана. 

36. 08-01-84/10.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно брой и разпределение на  общинските жилища за 2022 год. 

 

1. 08-01-73/10.03.2022 

г. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане отчета за 

изпълнение на 

бюджета на Община 

Монтана за 2021 г. 

 

Решение 

№ 636 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.2 от 

Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 

Монтана за 2021 година. 

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

2. 08-01-74/10.03.2022 

г. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отчет на общински 

дълг за 2021 год. 

Решение 

№ 637 

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община 

Монтана за 2021 год.  

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

3. 08-01-90/16.03.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на Общински бюджет за 2022 г. 



Решение 

№ 638 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 1 и чл. 94, ал. 1, ал. 2, ал. 

3 от ЗПФ и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

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

и отчитане на Общинския бюджет на Община Монтана, приета на основание чл. 82 от ЗПФ 

и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2022 г., както следва (Приложение  

№1а): 

По прихода 64 800 000 лв. 

По разхода 64 800 000 лв. 

2. Приема бюджета на община Монтана за 2022 г., както следва: (Приложения №1б, 1в, 

1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и,к) 

2.1 По прихода  

1) Приходи с държавен характер: 39 491 126 лв. 

 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 36 881 788 лв. 

 Неданъчни приходи 44 294 лв. 

 Преходен остатък 2 565 044 лв. 

2) Приходи с местен характер 25 308 874 лв. 

 Имуществени и др. данъчни приходи 5 335 500 лв. 

 Неданъчни приходи 9 456 442 лв. 

 Обща изравнителна субсидия 3 651 000 лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 123 900 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи 1 436 200 лв. 

 Трансфери -500 000 лв. 

 Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми 204 560 лв. 

 Преходен остатък 5 601 272 лв. 

2.2. По разхода  

 Държавни дейности 39 491 126 лв. 

 Дофинансиране 405 000 лв. 

 Местни дейности 24 903 874 лв. 

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на 

населени места (Приложение №2). 

4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: заплатите на едно лице в 

бюджетната сфера, считано от 01.01.2022 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2021 

г. и месеците януари – ноември 2022 г. (Приложения №1а, 1г). 

5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (Приложения №3а, 

3б, 3в). 

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (Приложения №1ж, 1з). 

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана за 2022 г. в 

размер на 474 800 лв. (Приложение №4). 

8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2022 г. за посрещане на гости и 

представителни цели и за международна дейност в размер на 30 600 лв. (Приложение №5). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 

13 388 хил. лв. (Приложение №6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 6и). 

10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2022 г. общо в размер на 9 

214 900 лв. (Приложения №7а, 7б, 7в, 7г). 

1) Целева субсидия за капиталови разходи 1 436 200 лв. е за изграждане и основен 

ремонт в местни дейности. 

2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: 

капиталови разходи в размер на 289 800 лв. и текущи ремонти за 859 604 лв.; със собствени 

средства 960 200 лв.; от преходен остатък 5 669 096 лв. 



11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. 

Кирил и Методий“ и храм „Св. Дух” в размер до 10 000 лв. 

12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и 

второстепенните разпоредители в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, а се 

разходват на база начислените средства за работна заплата. 

13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 200 лв. на 

човек за служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на 

чл. 8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – по 

Закона за държавния служител. 

14. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разходи да се компенсират до 85% както следва: 

1) в кметствата по приложен списък (Приложение №8а); 

2) в общинска администрация по приложен списък (Приложение №8б); 

3) в Домашен социален патронаж по приложен списък (Приложение №8в); 

4) на работещите в заведенията за социални услуги по приложен списък (Приложение 

№8г). 

5) на медицински персонал в ДГ №8 – филиал с. Гарбовница (Приложение №8д). 

15. Транспортните разходи на жители на гр. Монтана над 70-годишна възраст в размер на 

40 000 лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, 

считано от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

16. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 400 лв. помощи, след 

съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от 

средствата за социални помощи в размер на 20 000 лв. 

17. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин витро”, които да се 

разпределят по ред и начин, определен в правилник. 

18. Определя средства в размер до 60 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при 

раждане на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. 

Монтана. 

19. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 

12 000 лв. 

20. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на 

еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 

35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана, които да се 

разпределят по ред и начин, определен в правилник. 

21. Включва в бюджета за 2022 г. просрочени задължения в размер на 1 224 579 лв. и 

план–график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 7 072 938 лв. (Приложение 

№1и) 

22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022–

2024 г. (Приложение №9) 

23. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година 

промените по бюджета за 2022 г., произтичащи от съответните нормативни документи. 

24. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на 

общия размер на бюджета и приоритетността на разходите: 

1) В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗПФ. 

2) В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. Да прехвърля 

бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една 

бюджетна група без да изменя общия й размер, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗПФ. 

25. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по 

бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други 

плащания, при условие че не се променя предназначението на средствата в края на годината, 

съгласно чл. 126 от ЗПФ. 

26. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или заеми от 



временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми 

при забавяне на финансирането им. 

27. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския 

бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорство в 

съответствие с волята на дарителя.  

28. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора без близки и 

роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и реги¬стрирани в службата 

за социално подпомагане лица в размер до 7 000 лв. 

29. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 10 000 лв.  

30. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв. 

31. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв. 

32. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.  

33. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв. 

34. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 7 200 лв. 

35. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 3 

000 лв. 

36. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната 

наредба. 

37. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават 

по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински 

съвет гр. Монтана. 

38. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо 

жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана. 

39. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 61 000 лв. 

(Приложение №7в). 

40. Дава съгласие от планираните средства за текущи разходи в бюджета на Община 

Монтана за 2022 г. да бъдат заделени 55 252 лв., с които да бъде финансирано поддържането 

(текущ ремонт и поддържане, в т.ч. и зимно поддържане) на предложените от Общината 

участъци от републикански пътища на територията на община Монтана, освободени от такса за 

ползване на пътната инфраструктура - винетна такса. 

41. Утвърждава 2 083 127 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно 

погасителен план в частта му за 2022 г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 220 000 

лв. 

42. Определя на основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси 

максималния размер на новия общински дълг на 2 600 675 лв. и максималния размер на 

общинския дълг към 31.12.2022 г. на 7 000 000 лв.  

43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2022 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15% или 7 255 261 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните 4 години. 

44. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат 

да надвишават 50% или 24 184 204 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните 4 години. 

45. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на 7 870 876 лв. 

46. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, от разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост, предоставени за управление на кметовете на кметства да им бъдат 

възстановени за изпълнение на дейности от местно значение. 

47. Упълномощава Кмета на Община Монтана да кандидатства за средства от централния 

бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти и да сключва 

договори за финансирането им.  

48. Възлага на Кмета на общината изпълнението на бюджета за 2022 г. 

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

  



4. 08-01-47/16.02.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

Наредба за изменение 

на Наредба за прием на 

ученици в първи клас в 

общинските училища на 

територията на гр. 

Монтана, приета с 

Решение № 

400/28.02.2017 год.; 

изм. с р-е № 

687/19.12.2017г.; изм. с 

р-е № 1006/24.01.2019 г. 

Решение 

№ 639 

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

местната администрация, чл. 43, ал. 1 на Наредба № 10 за 

организация на дейностите в училищното образование и във връзка 

със Заповед № РД 09-1229/09.05.2019 г. на Министъра на 

образованието и науката и с цел осъществяване на по-равномерно 

разпределение на децата в училищата на гр. Монтана, по-голяма 

равнопоставеност, справедливост и прозрачност при приема 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за прием на ученици 

в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана, 

приета с Решение № 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е № 687/19.12.2017г.; 

изм. с р-е № 1006/24.01.2019 г. 

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

5. 08-01-58/07.03.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно промени 

числеността на 

персонала на 

социалните услуги 

Домашен социален 

патронаж и Асистентска 

подкрепа – Монтана  
 

Решение 

№ 640 

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

местната администрация чл. 25, ал. 2, т. 3, т. 10 от Закона за 

социалните услуги и във връзка с чл. 84, ал. 1, т. 3, т. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Променя щатната численост на специализираната социална 

услуга Асистентска подкрепа Монтана считано от 01.04.2022 г. на 50 

щатни бройки, от които 8 броя административен и помощен персонал и 

42 броя асистенти. 

2. Променя щатната численост на Домашен социален патронаж – 

Монтана считано от 01.04.2022 г. на 21 щатни бройки,  от които 5 броя 

административен персонал и 16 броя работници по предоставянето на 

услугата. 

3. Социалните услуги Асистентска подкрепа и Домашен социален 

патронаж да се управляват от един директор, чиято щатна бройка е в 

числеността на  Асистентска подкрепа. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана   да извърши 

последващи действия по изпълнение на решението. 

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

6. 08-01-59/08.03.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба 

за условията и реда за 

записване, отписване и 

преместване на децата в 

детските градини и 

училищата в община 

Монтана, Наредба за 

изменение и 

допълнение на Наредба 

за организация на 

предучилищното 

образование в община 

Монтана и Наредба за 

изменение и 

Решение 

№ 641 

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

местната администрация и във връзка с измененията в Наредба № 5 

за предучилищното образование, Закона за местните данъци и 

такси, Закона за предучилищното и училищното образование и 

Закона за здравето 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

детските градини и училищата в община Монтана. 

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

организация на предучилищното образование в община Монтана. 

3. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Монтана. 

 



допълнение на Наредба 

за определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на община 

Монтана 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-62/08.03.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

извънредно 

присъствено заседание 

на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана. 
 

Решение 

№ 642 

На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.198е от Закона за 

водите 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Упълномощава представителя на Община Монтана в общото 

събрание на Асоциация на ВиК г-н Златко Живков /Инж. Иво Иванов/ да 

гласува „ЗА”: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана съгласува 

предложения от ВиК оператора преработен проект на Бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-50/17.02.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

Наредба за условията и 

реда за извършване на 

търговска дейност на 

територията на Община 

Монтана. 
 

Решение 

№ 643 

На основание чл. 28 от Закона за нормативните актове1 и чл. 75, 76, 

77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, на основание чл. 

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните 

актове 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя Наредба за реда и условията за извършване на 

търговска дейност на територията на Община Монтана, приета с 

Решение №144 от 24.07.2008 г. на Общински съвет Монтана. 

2. Приема Наредба за условията и реда за извършване на 

търговска дейност на територията на Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-76/10.03.2022 г. 

Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

годишния баланс и 

отчет за приходи и 

разходи на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 644 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 26, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 67, 

ал.1 и чл. 71 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и 

разходите на  „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана ЕИК 201070594. 

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се 

отчислят 50% от балансовата печалба на дружеството за 2021 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка 

на Община Монтана, в срок до 31.05.2022 г. 

4. Определя 10% допълнително възнаграждение на 

управителя на публичното предприятие при реализирана балансова 

                                                 
 



печалба за 2021 г.  

5. Бизнес плана на публичното предприятие да се представи 

след избора на управител. 

6. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

публичното предприятие. 

7. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета 

на Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-77/10.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

годишния баланс и 

отчет за приходи и 

разходи на 

„Самостоятелна 

медикотехническа 

лаборатория №1” ЕООД  

гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 645 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 26, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и 

разходите на  „Самостоятелна медикотехническа лаборатория №1” 

ЕООД  гр. Монтана ЕИК 130153330.  

2. Бизнес плана на публичното предприятие да се представи 

след избора на управител. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-78/10.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

годишния баланс и 

отчет за приходи и 

разходи на „Регионално 

депо за отпадъци-

Монтана” ЕООД гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 646 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1, 

т. 3 и т. 4, чл. 67, ал.1 и чл. 71 от Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на общината в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

на  „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана, ЕИК 

821103520.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 

2021 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана, в срок до 31.05.2022 г. 

4. Определя 10 % допълнително възнаграждение на управителя 

на публичното предприятие от печалбата по годишния счетоводен отчет 

за 2021 г.  

5. Приема бизнес план за 2022г. на основание чл.20 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала 

6. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

публичното предприятие. 

7. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

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

12. 08-01-79/10.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно приемане на 

годишния баланс и 

отчет за приходи и 

Решение 

№ 647 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1, 

т. 3 и т. 4, чл. 67, ал. 1 и чл. 71 от Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на общината в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала 



разходи на „Общински 

пазар” ЕООД гр. 

Монтана. 
 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

на  „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана, ЕИК 821108186. 

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 

2021 г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана в срок до 31.05.2022 г. 

4. Определя 10% допълнително възнаграждение на управителя 

на публичното предприятие от печалбата по годишния счетоводен отчет 

на дружеството за 2021 г.  

5. Приема бизнес план за 2022 г. на основание чл. 20 от 

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала. 

6. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

публичното предприятие. 

7. Възлага контрола по изпълнение на решенията на Кмета на 

Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-96/22.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно освобождаване 

на Управителя на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 648 

На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 

23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.26, ал.1, т.6 от Наредбата за реда за учредяване 

и упражняване правата на общината в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Освобождава Любен Митов Ананиев като Управител на 

„Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана с ЕИК 201070594. 

2. Освобождава от отговорност  Любен Митов Ананиев като 

Управител на „Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана с ЕИК 

201070594. 

3. При прекратяване на договора за управление на управителя 

да бъдат изплатени полагащите му се възнаграждения и обезщетения. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-97/22.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно избор на 

управител на 

„Технологичен парк” 

ЕООД, гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 649 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 137, ал. 1, т. 5, и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон във връзка с 

чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 

70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия и чл. 26, ал. 1, т. 6 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: 

1. Утвърждава Доклада от 22.03.2022 г. на комисията за 

номиниране, избрана с Решение №620 от 24.02.2022 г. на Общински 

съвет Монтана за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана. 

2. Избира за управител на „Технологичен парк” ЕООД, гр. 

Монтана, ЕИК 201070594 спечелилия конкурса кандидат Надя *** 

Младенова, ЕГН *** 



3. Определя възнаграждение на управителя съгласно 

Приложение №1 от Наредба за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала и възлага на Кмета на Община Монтана да 

сключи Договор за възлагане на управлението на „Технологичен парк” 

ЕООД, гр. Монтана, с ЕИК 201070594 с Надя *** Младенова за срок от 

три години. 

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

15. 08-01-98/22.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно избор на 

управител на 

„Самостоятелна 

медикотехническа 

лаборатория 1 

Монтана” ЕООД гр. 

Монтана. 
 

Решение 

№ 650 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 137, ал. 1, т. 5, и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон във връзка с 

чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 

70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия и чл. 26, ал. 1, т. 6 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: 

1. Утвърждава Доклад от 22.03.2022 г. на комисия за 

номиниране, избрана с Решение №621 от 24.02.2022 г., на Общински 

съвет Монтана за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Самостоятелна медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД гр. 

Монтана. 

2. Избира за управител на „Самостоятелна медикотехническа 

лаборатория 1 Монтана” ЕООД гр. Монтана, ЕИК 130153330 

спечелилия конкурса кандидат Илиян Петров с ЕГН ***. 

3. Определя възнаграждение на управителя съгласно 

Приложение №1 от Наредба за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала и възлага на Кмета на Община Монтана да 

сключи Договор за възлагане на управлението на „Самостоятелна 

медикотехническа лаборатория 1 Монтана” ЕООД гр. Монтана с ЕИК 

130153330 с Илиян Петров за срок от три години. 

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

16. 08-01-42/10.02.2022 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 

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

Монтана. 

Решение 

№ 651 

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

чл. 86, ал.2 от Закона за местните данъци и такси  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

I. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Монтана се правят следните изменения и допълнения: 

§1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За ползване на тротоари, площади, улична платна, места, върху които са организирани 

пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са 

общинска собственост, се заплаща такса.”  

2. Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Зоните по ал. 2 са определени в Приложение към настоящата наредба. 

3. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Таксата се заплаща за заета площ на квадратен метър на ден или на месец при наличие 



на разрешение за упражняване на сезонна търговия и за търговия в районите на утвърдените 

пазарни площадки.“ 

4. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) При ползване на мястото повече от месец, таксите се заплащат месечно.“ 

5. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Таксите се определят, както следва: 

1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на 

открито, както и за промоции и събития от рекламен характер се заплаща такса в размер на: 

а) Първа зона – 1,50 лв./кв. м на ден; 

б) Втора зона – 1,00 лв./кв. м на ден; 

в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 

2. За ползване на общинска площ, върху която са организирани панаири, събори и 

празници, за продажба на стоки се заплаща такса в размер на: 

а) Първа зона – 6,00 лв./кв. м на ден; 

б) Втора зона – 4,00 лв./кв. м на ден; 

в) Трета зона – 2,00 лв./кв. м на ден. 

3. За ползване на общински места върху които са организирани панорами, стрелбища, 

моторни люлки и други се заплаща такса в размер на 1,50 лв./кв. м на ден. 

4. За ползване на места за търговия с вестници и списания, книги, пластики, картини, 

произведения на художествените занаяти, канцеларски материал, детски играчки и лотарийни 

билети: 

а) Първа зона – 0,80 лв./кв. м на ден; 

б) Втора зона – 0,60 лв./кв. м на ден; 

в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 

5. За ползване на места за търговия с цветя, плодове и зеленчуци: 

а) Първа зона – 1,50 лв./кв. м на ден; 

б) Втора зона – 1,00 лв./кв. м на ден; 

в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 

6. За ползване на места за продажба на сладолед, закуски, грилове за продажба на печени 

пилета, варена и печена царевица, пуканки, бонбони, ядки: 

а) Първа зона – 1,50 лв./кв. м на ден; 

б) Втора зона – 1,00 лв./кв. м на ден; 

в) Трета зона – 0,50 лв./кв. м на ден. 

7. За разполагане на маси и столове за консумация на открито в периода от 1 април до 31 

октомври пред заведенията за хранене и развлечения се заплаща месечна такса в размер на: 

а) Първа зона – 20,00 лв./маса; 

б) Втора зона – 15,00 лв./маса; 

в) Трета зона – 10,00 лв./маса. 

8. За поставяне и извършване на търговска дейност от преместваеми обекти от типа 

вендинг машини – автомати за топли напитки и закуски, хладилни витрини за безалкохолни 

напитки, автомати за продажба на цигари се заплаща месечна такса в размер на: 

а) за град Монтана – 30,00 лв./кв. м;  

б) за кметствата на територията на община Монтана – 20,00 лв./кв. м.“ 

6. Създават се нова алинея 8: 

„(8) За издаване на Разрешение за удължено работно време на стационарни търговски 

обекти се заплаща такса в размер на: 

1. за срок от една година – 240 лв. 

2. еднократно за отделно мероприятие извън обхвата на т. 1 – 30 лв.“ 

§2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 преди думата „търговия“ се добавя „амбулантна“. 

2. В ал. 2 думите „по т.1 се събира в увеличен размер два пъти“ се заменят с „по ал. 1 се 

заплаща в двоен размер“. 

3. Алинеи 3, 4, 5 и 7 се отменят. 

§3. В чл.22 се правят следните изменения: 

1. Думите „ал. 5“ се заменя с „ал. 7“; 

2. В точка 1 числото „1“ се заменя с „10,00“; 



3. В точка 2 числото „0,80“ се заменя с „8,00“; 

4. В точка 3 числото „0,60“ се заменя с „6,00“; 

5. В „- За селата“ числото „0,60“ се заменя с „6,00“ 

§4. Чл. 26, ал. 4 изменя така: 

„(4) За ползване на храна от Трапезария за диетично хранене към домашен социален 

патронаж, потребителите заплащат такса за обедно меню, както следва: супа – 1,20 лв.; 

основно ястие – 2,10 лв.; десерт – 0,70 лв.“ 

§5. В таблицата на чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В точка 9, колона 7 числото „0,5“ се заменя с „0,70“; 

2. В точка 11, колона 2 се допълва накрая с „формат над А3 (до А0)“, а колона 6 се допълва 

накрая с „30,00 лв.“; 

3. В точка 12, колона 2 се допълва накрая с „формат над А3 (до А0)“, а колона 6 се допълва 

накрая с „5,00 лв.“; 

4. В точка 14, колона 4 се допълва с числото „3“, а колона 5 се допълва с числото „1“; 

5. В точка 18, колона 6 числото „15,00“ се заменя с „25,00“; 

6. В точка 19, колона 6 числото „10,00“ се заменя с „20,00“; 

7. В точка 23, колона 6 числото „20,00“ се заменя с „40,00“; 

8. В точка 24, колона 6 числото „0,80“ се заменя с „1,80“; 

9. В точка 25, колона 6 числото „30,00“ се заменя с „50,00“; 

10. Създава се нова точка 33: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

услугата 

Срок работни / 

календарни дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

о
б
и

к
н

о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а

 

33 Одобряване схема за 

поставяне на преместваеми 

обекти по чл. 56 от ЗУТ 

или рекламни елементи по 

чл. 57 от ЗУТ и издаване на 

виза за тях 

1 

месец 

- - 100,00  

§6. В таблицата на чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В точка 1, колона 6 числото „200,00“ се заменя с „300,00“; 

2. В точка 2, колона 6 числото „40,00“ се заменя с „80,00“; 

3. В точка 4, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „200,00“; 

4. В точка 10, колона 6 числото „30,00“ се заменя със „100,00“ и числото „500,00“ се заменя с 

„1 000,00“; 

5. В точка 13, колона 6 числото „25,00“ се заменя със „100,00“ и числото „400,00“ се заменя с 

„1 000,00“; 

6. В точка 16, колона 2 след „преместваем обект“ се допълва с думите „и рекламни елементи“, 

а в колона 6 числото „40,00“ се заменя с „80,00“; 

7. Създава се нова точка 17: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

услугата 

Срок работни / 

календарни дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

о
б
и

к
н

о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а

 

17 Одобряване допълнително 

на един екземпляр от 

инвестиционен проект 

1 

месец 

- - 50,00 За всеки 

следващ 

екземпляр 

се събира 



такса 

50,00 лв. 

§7. В таблицата на чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В точка 1, колона 2, в началото на изречението се допълва „Разглеждане от Общински 

експертен съвет по устройство на територията и“, а в колона 6 числото „0,80“ се заменя с 

„1,00“, числото „300“ се заменя с „350“, числото „0,10“ се заменя с „0,20“, числото „200,00“ 

се заменя с „350,00“ и числото „1 500,00“ с „2 000,00“; 

2. В точка 2, колона 2, в началото на изречението се допълва „Разглеждане от Общински 

експертен съвет по устройство на територията и“, а в колона 6 числото „0,15“ се заменя с 

„0,30“, числото „150,00“ се заменя с „300,00“, числото „1 500,00“ се заменя с „2 000,00“; 

3. Създават се нови точки 5 и 6: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

услугата 

Срок работни / 

календарни дни 

Такса лв. 

Цена лв. 

обикновена 

Забележка 

о
б
и

к
н

о
в

ен
а
 

б
ъ

р
за

 

ек
сп

р
ес

н
а

 

5 Разглеждане от Общински 

експертен съвет по 

устройство на територията 

и одобряване на проект за 

изменение на Общ 

устройствен план на 

община Монтана. 

- - - 1,00 лв. на кв. 

м за имоти, 

предмет на 

плана с площ 

до 350 кв. м и 

по 0,20 лв. за 

всеки следващ 

кв. м от 

имотите, 

предмет на 

плана, но не 

по-малко от 

350 лв. и не 

повече от 

2000,00 лв. 

 

6 Разглеждане на проект за 

ПУП, ОУП и техните 

изменения, както и за 

инвестиционни проекти и 

връщане за доработване и 

ново внасяне за 

разглеждане и одобряване 

на същите 

1 

месец 

- - 100,00 лв. за 

всяко връщане 

 

 

§8. В таблицата на чл. 43 се правят следните изменения: 

1. В точка 4, колона 6 числото „700,00“ се заменя със „750,00“; 

2. В точка 9, колона 6 числото „250,00“ се заменя със „750,00“; 

3. В точка 14, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „400,00“. 

§9. В таблицата на чл. 44 се правят следните изменения: 

1. В точка 1, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „300,00“; 

2. В точка 2, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „500,00“; 

3. В точка 4, колона 6 числото „150,00“ се заменя с „300,00“; 

4. В точка 6, колона 6 числото „350,00“ се заменя с „500,00“; 

5. В точка 8, колона 6 числото „300,00“ се заменя с „500,00“; 

6. В точка 9, колона 6 числото „100,00“ се заменя със „150,00“; 

7. В точка 12, колона 6 числото „350,00“ се заменя с „500,00“; 

8. В точка 14, колона 6 числото „100,00“ се заменя с „300,00“; 

§10. В таблицата на чл. 45 се правят следните изменения: 



1. В точка 1, колона 6 числото „50,00“ се заменя със „100,00“; 

2. В точка 2, колона 6 числото „25,00“ се заменя с „50,00“; 

3. В точка 3, колона 6 числото „20,00“ се заменя с „80,00“; 

4. В точка 4, колона 6 числото „20,00“ се заменя със „100,00“. 

§11. В чл. 48се правят следните изменения: 

1. В точка 1, колона 3 числото „5,00“ се заменя с „6,00“; 

2. В точка 2, колона 3 числото „25,00“ се заменя с „26,00“; 

3. В точка 3, колона 3 числото „60,00“ се заменя със „100,00“; 

§12. В чл. 62, ал. 1 се заличава текста „за срок от три години“. 

§13. В чл. 63 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 думата и датата „след 01.01.2000 г.“ се заменят с „до 10 години към датата на 

заявлението за издаване на пропуск,“. 

2. В т. 2 думата и датата „след 01.01.2000 г.“ се заменят с „до 10 години към датата на 

заявлението за издаване на пропуск,“. 

3. В т. 3 думата и датата „до 01.01.2000 г.“ се заменят с „над 10 години към датата на 

заявлението за издаване на пропуск,“. 

4. В т. 4 думата и датата „до 01.01.2000 г.“ се заменят с „над 10 години към датата на 

заявлението за издаване на пропуск,“. 

§14. В чл. 89а се правят следните изменение и допълнения:  

1. Алинея 1 се изменя и допълва така: 

„(1) За извършени услуги в общински архив се заплащат следните такси: 

1.1. Точка 1 се изменя така: 

„1. Изготвяне на заверено копие от технически проектно-сметни документи и 

документацията към тях: 

а) за формат А4 – 2,50 лв. за 1 заверена страница; 

б) за формат А3 – 3,00 лв. за 1 заверена страница; 

в) за формат над А3 (до А0) – 5,00 лв. за 1 заверена страница.“ 

1.2. Точка 2 се изменя така: 

„2. Изготвяне на заверено копие от договор за покупко-продажба на жилища – 

10,00 лв.“ 

1.3. Създава се точка 3: 

„3. Изготвяне на заверено копие на други архивни документи: 

а) за първа страница – 2,50 лв. 

б) за всяка следваща – 1,50 лв.“ 

1.4.  Създава се точка 4: 

„4. Изготвяне на ксерокопие от архивен документ (за една страница): 

а) за формат А4 – 0,50 лв. 

б) за формат А3 – 1,00 лв.“ 

1.5. Създава се точка 5: 

„5. Изготвяне на електронен архивен документ: 

а) запис на 1 бр. CD – 6,00 лв. 

б) запис на флаш памет – 10,00 лв. 

в) изпращане на e-mail – 6,00 лв. 

г) фотокопие със собствен апарат – 5,00 лв.“ 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Срокът за изпълнение на услугите от т. 1 до т. 5 е, както следва: 

2.1. Точка 1 се изменя така: 

„1. Обикновената услуга се изпълнява в срок до 5 работни дни.“ 

2.2. Точка 2 се изменя така: 

„2. експресна услуга се изпълнява в рамките на 1 работен ден като таксата се удвоява.“ 

3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят. 

§15. В чл. 89б се правят следните изменения: 

„Чл. 89б. Ксерокопиране на една страница от неархивен документ: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. за формат А4 – 0.50 лв.“ 

2. Точка 2 се изменя така: 



„2. за формат А3 – 1.00 лв.“ 

§16. Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Монтана с Приложение към чл. 20, ал. 3: 

„Приложение към чл. 20, ал. 3 

Първа зона на гр. Монтана с граница, определена от улиците: 

1. бул. „Парта” – от бул. „Христо Ботев” до ул. „Св. Патриарх Евтимий”; 

2. ул. „Св. Патриарх Евтимий” – от бул. „Парта” до ул. „Веренишка”; 

3. ул. „Веренишка” – от ул. „Св. Патриарх Евтимий” до пл. „Славейков”; 

4. ул. „Ген. Столетов”; 

5. ул. „Опълченска”; 

6. бул. „Христо Ботев”. 

Втора зона на гр. Монтана 

Останалата част на града в регулационните граници. 

Трета зона 

В регулационните граници на останалите населени места в община Монтана.“ 

 

II. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-65/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно именуване на 

съществуващи улици 

без име, находящи се в 

с. Студено буче, 

община Монтана. 
 

Решение 

№ 652 

На основание чл. 21, ал.1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Именува улица с осови точки 7-8-20-19-18  по регулационния 

план на с. Студено буче, общ. Монтана, с името „Теменуга”; 

2. Именува  улица с осови точки 35-218-56  по регулационния 

план на с. Студено буче, общ. Монтана, с името „Синчец”; 

3. Именува улица с осови точки 35-57-58-59-60-86-85-84-93-92-

94-95-119-113 по регулационния план на с. Студено буче, общ. Монтана, 

с името „Иглика”; 

4. Именува улица с осови точки 105-107-247-248-245-115 по 

регулационния план на с. Студено буче, общ. Монтана, с името „Китка”; 

5. Именува улица с осови точки 147-146 по регулационния план 

на с. Студено буче, общ. Монтана, с името „Еделвайс”; 

6. Именува улица с осови точки 126-128-130-131-132-147-148-

158-156 по регулационния план на с. Студено буче, общ. Монтана, с 

името „Бучка”; 

7. Именува улица с осови точки 206-234 по регулационния план 

на с. Студено буче, общ. Монтана, с името „Стубла”; 

8. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите 

действия за изпълнение на решението и да уведоми жителите на село 

Студено буче по подходящ начин. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-60/08.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно отчет за 

дейностите през 2021 г. 

по План за действие за 

изпълнение на 

Комплексната програма 

на Община Монтана за 

намаляване нивата на 

ФПЧ10 и ПАВ в 

атмосферния въздух за 

Решение 

№ 653 

На основание чл.21, ал.1, т.т. 19 и 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗСМА) във връзка с 

разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен отчет за изпълнени дейности през 2021 г. по 

План за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община 

Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух 

за периода 2019-2023 г. 



периода 2019-2023 г. 2. Възлага на Кмета на Община Монтана да  предостави 

екземпляр от отчета на РИОСВ - Монтана.  

 Забележка: Решението се прие с 24 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-61/08.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно отчет за 

изпълнение на 

мероприятията от 

Общинската Програма 

за управление на 

дейностите с отпадъци 

през 2021 г. 

Решение 

№ 654 

На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 19 и 23 от Закона за местното 

управление и местната администрация,  във връзка с чл. 52, ал.9 от 

Закона за управление на отпадъците 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема годишен отчет за изпълнение на дейности за управление 

на отпадъците на територията на Община Монтана през 2021 г. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-63/08.03.2022 

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 

48489.210.288 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана за 

разделянето му на два 

поземлени имота с  

проектни 

идентификатори 

48489.210.549  и  

48489.210.550, да се 

определи конкретно  

предназначението на 

ПИ с проектен 

идентификатор 

48489.210.549  „за 

вилно строителство”, а 

ПИ с проектен 

идентификатор 

48489.210.550 да остане 

земеделска земя. 
 

Решение 

№ 655 

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 Галя *** Тодорова да възложи изготвяне на 

проект за подробен устройствен план  - план за застрояване за поземлен 

имот с идентификатор 48489.210.288 по кадастралната карта на гр. 

Монтана, местност Парта за разделянето му на два поземлени имота с 

проектни идентификатори 48489.210.549 и 48489.210.550,  да се 

определи конкретно предназначението на ПИ с проектен идентификатор 

48489.210.549   „за вилно строителство” и да се предвиди  ниско 

свободно застрояване при спазване на показателите за застрояване за 

устройствена зона Ов: Пл. 40%; Кинт. 0,8 и озел. 50%., а поземлен имот 

с проектен идентификатор 48489.210.550 да остане земеделска земя.  

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.210.288 по КК на гр. Монтана, местност Парта, 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-64/08.03.2022 

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 

Решение 

№ 656 

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: 



за Подробен 

устройствен план - план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.170.77 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Парта, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

вилно строителство”. 
 

1. Разрешава на Бранимир *** Любенов да възложи изготвяне на 

проект за подробен устройствен план - план застрояване за поземлен 

имот с идентификатор 48489.170.77 по кадастралната карта на гр. 

Монтана, местност Парта, с който за имота да се предвиди ниско 

свободно застрояване и да се определи конкретното предназначение „За 

вилно строителство”,  с показателите за застрояване за устройствена 

зона Ов:. Пл. 40%; Кинт. 0,8 и озел. 50%.  

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.170.77 по КК на гр. Монтана, местност Парта, 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 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-85/10.03.2022 

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 

48489.14.1051 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Свинарска 

пътека, да се предвиди 

ниско свободно 

застрояване и да се 

определи конкретно 

предназначение „за 

обществено обслужване 

и производствено 

складова дейност“. 
 

Решение 

№ 657 

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 „МОНА” ООД представлявано от управителя 

управителя Розалин *** Нончев, ЕИК 111553220 със седалище и адрес 

на управление гр. Монтана, ул. „Хан Омуртаг“ №8 да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.14.1051 по 

кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, с 

който в имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се 

определи конкретно предназначение „за обществено обслужване и 

производствено складова дейност“, с показатели за застрояване за 

смесена многофункционална зона: Пл. застр. 40-80%; Кинт 1,5-3,0; 

Позел. 20-40%, при спазване на сервитутите на съществуващата 

техническа инфраструктура. 

2. Одобрява приложенoтo задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.14.1051 по КК на гр. Монтана, местност 

Свинарска пътека, 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 на подлежи на 

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-86/10.03.2022 

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 - 

парцеларен план (ПУП-

ПП) за техническа 

инфраструктура – 

довеждащ 

електропровод през ПИ 

48489.2.663, 

48489.2.664, 

48489.2.647, 48489.2.670 

и 48489.2.667 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

общ. Монтана и план - 

схема към ПУП за трасе 

на електропровод през 

УПИ XXIX, кв. 8 по 

действащия план на 

стара промишлена зона 

(СПЗ) на гр. Монтана 

(ПИ 48489.5.7) с ОТ 

1235, ОТ 104, ОТ 105 

(ПИ 48489.5.2) до ПИ 

48489.2.669 по КК на 

гр. Монтана, общ. 

Монтана, обл. Монтана. 
 

Решение 

№ 658 

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 „МОНТ СОЛАР” АД, ЕИК 206398011, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Цар Шишман” №5, вх. 

А, ет.1, ап.5 представлявано от управителя Христо *** Хинков, да 

възложи изработване на проект за подробен устройствен план – 

парцеларен план за техническата инфраструктура – довеждащ 

електропровод през ПИ 48489.2.669, ПИ 48489.2.667, ПИ 48489.2.670, 

ПИ 48489.2.647, ПИ 48489.2.663 и ПИ 48489.2.664 по кадастралната 

карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана и план - схема към ПУП за 

трасе на електропровод през УПИ XXIX, кв. 8 по действащия план на 

стара промишлена зона (СПЗ) на гр. Монтана (ПИ 48489.5.7) през улица 

с ОТ 1235-102-103 и ОТ 101-104  (ПИ 48489.5.2) до ПИ 48489.2.669 по 

КК на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват : ПИ с идентификатори ПИ 

48489.2.669, ПИ 48489.2.667, ПИ 48489.2.670, ПИ 48489.2.647, ПИ 

48489.2.663 и ПИ 48489.2.664  по КК на гр. Монтана, общ. Монтана, 

УПИ XXIX, кв. 8 по действащия план на стара промишлена зона (СПЗ) 

на гр. Монтана (ПИ 48489.5.7) през улица с ОТ 1235-102-103 и ОТ 101-

104 (ПИ 48489.5.2) до ПИ 48489.2.669 по КК на гр. Монтана, общ. 

Монтана, обл. Монтана, 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 на подлежи на 

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-89/11.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване на 

разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

Решение 

№ 659 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134 ал. 1, т. 1, чл. 

134, ал. 3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на 

територията 



изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на Общ 

устройствен план на 

Община (ОУПО) и 

подробен устройствен 

план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 

51665.102.460 по 

кадастралната карта 

(КК) на с. Николово, 

общ. Монтана местност 

Китката, с който за 

имота да се предвиди 

свободно застрояване и 

да се определи 

конкретно 

предназначение „За 

производствено 

складова дейност“. 
 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Разрешава на Петко *** Петков да възложи: 

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община 

Монтана в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 

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

Китката за промяна на устройствената зона от територия с общо 

предназначение – стопански гори и мери в територия с възможна 

промяна на предназначението за производство. 

2. Изработване на проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 по КК 

на с. Николово, общ. Монтана, местност Китката, с който имота да се 

раздели на два нови с проектни идентификатори 51665.102.822 и 

51665.102.823, за новообразуваните имоти да се предвиди свободно и 

свързано застрояване на общата им граница и да се определи конкретно 

предназначение „за производствено складова дейност“, с показатели за 

застрояване за предимно производствена зона: Пл. застр. 40-70%; Кинт 

1,0-2,0; Позел. 20-40%. 

3. Одобрява приложените задания. 

Проектите да се изработят в обхват поземлен имот с 

идентификатор 51665.102.460 по КК на с. Николово, общ. Монтана, 

местност Китката, в съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с 

него нормативни актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 

за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7 от 

22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

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

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

 Забележка: Решението се прие с 24 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

25. 08-01-66/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 660 

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 

48489.190.549 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

533.00 /петстотин тридесет и три/ кв. м., IV категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6608/2022 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 

665.00 /две хиляди шестстотин шестдесет и пет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 



горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-67/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно продажба на 

имот – частна общинска 

собственост. 
 

Решение 

№ 661 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.200.578 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

449.00 /четиристотин четиридесет и девет/ кв. м., IV категория на земята 

при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№6594/2022 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 2 000.00 /две хиляди/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 23 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

27. 08-01-68/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно намаление на 

първоначалната цена на 

новообразуван имот 

№670.651 по плана на 

новобразуваните имоти 

на местност „Парта”, 

землище с.Долна 

Вереница, община 

Монтана – частна 

общинска собственост. 
 

Решение 

№ 662 

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. 72 ал. 6 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя пазарна оценка на новообразуван имот №670.651 по 

плана на новобразуваните имоти на местност „Парта”, землище с.Долна 

Вереница, община Монтана с площ 2 202.3 (две хиляди двеста и два и 

0.30) кв. м., трайно предназначение на територия: земеделска, начин на 

трайно ползване: зеленчукова култура, категория на земята: четвърта, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №6532/2021 г., на 

стойност 8 808.00 (осем хиляди осемстотин и осем) лева, която цена е 

намалената с 20% първоначална цена на стойност 11 010.00 (единадесет 

хиляди и девет) лева, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията 

на Закона за независимите оценители. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

28. 08-01-69/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно намаление на 

първоначалната цена на 

поземлен имот – частна 

общинска собственост с 

идентификатор  

48489.190.578 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

Решение 

№ 663 

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. 72 ал. 6 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Определя пазарна оценка на поземлен имот – частна общинска 

собственост с идентификатор 48489.190.578 с площ 662.00 (шестстотин 



на гр. Монтана. 
 

шестдесет и два) кв. м., трайно предназначение на  територия: земеделска, 

начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: четвърта, местност 

„Парта” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №6534/2022 г., на стойност 3 

472.50 (три хиляди четиристотин седемдесет и два и 0.50) лева, която цена е 

намалената с 25% първоначална цена на стойност 4 630.00 (четири хиляди 

шестстотин и тридесет) лева, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

29. 08-01-70/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно намаление на 

първоначалната цена на 

поземлен имот – частна 

общинска собственост с 

идентификатор  

48489.210.508 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 664 

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. 72 ал. 6 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя пазарна оценка на поземлен имот – частна общинска 
собственост с идентификатор 48489.210.508 с площ 4 074.00 (четири хиляди 

седемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територия: земеделска, 

начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: четвърта, местност 

„Парта” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №6533/2022 г., на стойност 20 

774.00 (двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири) лева, която цена е 

намалената с 15% първоначална цена на стойност 24 440.00 (двадесет и четири 

хиляди четиристотин и четиридесет) лева, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 
2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

30. 08-01-71/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване 

съгласие за изработване 

на проект за изменение 

на подробен 

устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементи на 

техническата 

инфраструктура-пътна 

връзка на км. 0+831 

дясно на път „Пътна 

връзка Видин-Монтана“ 

към пътен възел на км. 

113+961 на 

новоизграден участък 

на път I-1/E 79/ обходен 

път на гр. Монтана от 

части от поземлени 

имот /ПИ/ с 

идентификатори 

48489.4.345, 

48489.4.442, 

48489.48489.4.568, 

Решение 

№ 665 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските 

земи и във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 от Закона за устройство на 

територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата 

инфраструктура-пътна връзка на км. 0+831 дясно на път „Пътна връзка Видин-

Монтана“ към пътен възел на км.113+961 на новоизграден участък на път I-1/E 

79/ обходен път на гр. Монтана от части от поземлени имот /ПИ/ с 

идентификатори 48489.4.345, 48489.4.442, 48489.48489.4.568, 48489.4.396 и 

48489.4.571 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, като засегнатите 

площи от общинските поземлени имоти: 48489.4.442 – площ 110.00 кв. м.; 

48489.4.345 – площ – 12.00 кв. м. и 48489.4.568 - 15.00 кв. м. се присъединят 

към новообразувания поземлен имот с проектен идентификатор 48489.4.598 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, съгласно 

приложената скица с предложение. 
2. Дава съгласие за промяна на предназначението на засегнатите части 

от поземлени имоти, публична общинска собственост както следва: 110.00 кв. 

м. от поземлен имот с идентификатори: 48489.4.442 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана с начин на трайно ползване: за 

селскостопански, горски и ведомствен път; 12.00 кв. м. от поземлен имот с 



48489.4.396 и 

48489.4.571 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана. 
 

идентификатор 48489.4.345 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Монтана, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски и 

ведомствен път и 15.00 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 48489.4.568 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана  с начин на 

трайно ползване: за селскостопански, горски и ведомствен път от земеделска 

територия в територия на транспорта за изграждане на обект „Пътна връзка - 

кръстовище Лъката“, с цел бъдещо развитие на региона и осъществяване на 

„Транспортен и логистичен“ достъп до имотите. 

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

31. 08-01-72/09.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно даване 

съгласие за изработване 

на проект за изменение 

на ПУП-ПРЗ за част от 

поземлен имот с 

идентификатор 

48489.5.45, предст.  

улично пространство на 

бул.”Христо Ботев” с 

ОТ 581 и ОТ 631 и 

терен, без конкретно 

предназначение по 

действащия ПУП на 

Централна градска част 

(ЦГЧ), гр.Монтана, с 

който да се образува 

нов квартал 212 и нов 

урегулиран поземлен 

имот. 

Решение 

№ 666 

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 подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от 

поземлен имот с идентификатор 48489.5.45, представляващ уличното 

пространство между ОТ 581 и ОТ 631 и терен без конкретно предназначение 

по действащия подробен устройствен план на ЦГЧ, гр.Монтана и поземлен 

имот с идентификатор 48489.5.150 по кадастралната карта на гр.Монтана, с 

който да се образува нов квартал 212 от поземлен имот с идентификатор 

48489.5.150 с площ 340.00 кв.м. и от  905.00 кв.м., представляващи терен без 

конкретно предназначение се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) І 

в кв.212 с площ 1245.00 кв.м. с конкретно предназначение “за обществено 

обслужване” и  ниско свободно застрояване с ограничителни линии, съгласно 

скица-предложение. 
2. 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” 

32. 08-01-80/10.03.2022 

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) XII, УПИ 

XVIIІ в кв.56 и част от 

улично пространство с 

ОТ 181-182-183 по 

действащия подробен 

устройствен план на III 

и IV микрорайон, 

гр.Монтана (поземлен 

имот с идентификатор 

48489.9.129 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри 

на гр.Монтана). 

Решение 

№ 667 

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

самоуправление и местната администрация,  чл.62а, ал.3, т.2 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 действащия 

подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за УПИ XII, УПИ 

XVIIІ в кв.56 и част от улично пространство с ОТ 181-182-183 по действащия 

подробен устройствен план на III и IV микрорайон, гр.Монтана, с който от 

367.00 кв.м. от уличното пространство с ОТ 182-183 се образува нов 

урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX в кв.56 с конкретно предназначение „за 

обществено обслужване” и с част от УПИ XII в кв. 56 с конкретно 

предназначение „За озеленяване“ се разширява улица с ОТ 181-182, като се 

обособяват паркоместа, съгласно скицата-предложение. 
2. Обявява за частна общинска собственост 367.00 (триста шестдесет и 

седем) кв.м, които са част от улично пространство с ОТ 182-183 

(второстепенна улица) по действащия подробен устройствен план на III и IV 

микрорайон, гр.Монтана и се образува нов УПИ XIX, кв.56   
3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното решение. 

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

33. 08-01-81/10.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

Решение 

№ 668 

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



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 в кв.11 

по кадастралния и 

регулационен план на 

с.Белотинци, община 

Монтана 
 

и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал.9 от 

Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ), с който от урегулиран поземлен имот имот (УПИ) II в кв.11 с 

конкретно предназначение „за болница” по кадастралния и 

регулационен план на с.Белотинци, община Монтана се образуват два 

нови урегулирани поземлени имота: УПИ II  с площ 1805. 00 кв.м. с 

конкретно предназначение за „обществено обслужване” и УПИ VII с 

площ 774.00 кв.м. с конкретно предназначение за „жилищно 

строителство” и се прилага уличната регулация и се предвижда ниско 

свободно застрояване с ограничителни линии, съгласно скица-

предложение, съгласно приложената скица-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 2579.00 (две хиляди 

петстотин седемдесет и девет) кв.м., представляващи урегулирани 

поземлени имоти (УПИ) II и УПИ VII в кв.11 по кадастралния и 

регулационен план на с.Белотинци, община Монтана 

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” 

34. 08-01-82/10.03.2022 

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 част от площадно 

пространство с ОТ 3-25-

26-6, представляващо 

имот пл.№72 по 

действащия кадастрален 

и регулационен план на 

с.Благово, 

общ.Монтана. 
 

Решение 

№ 669 

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 и застрояване за част от 

площадното пространство с ОТ 3-25-26-6, представляващо имот пл.№72 

по действащия кадастрален и регулационен план на с.Благово, 

общ.Монтана, с което от площадното пространство с ОТ 3-25-26-6 да се 

образува нов квартал 55 и нов урегулиран поземлен имот (УПИ) І в 

кв.55 с площ 329.00 кв.м. с конкретно предназначение “за обществено 

обслужване” и се предвиди ниско свободно застрояване с 

ограничителни линии, съгласно скица-предложение. 

2. Обявява за частна общинска собственост 329.00 (триста двадесет 

и девет) кв. м., които са част от площадното пространство с ОТ 3-25-26-

6, представляващо имот пл.№ 72 по действащия кадастрален и 

регулационен план на с.Благово, общ.Монтана и се включват в 

новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв.55. 

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” 

35. 08-01-83/10.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробен устройствен 

план - план за 

Решение 

№ 670 

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

самоуправление и местната администрация във връзка чл. 134, ал.2, 

т.6 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за частично изменение на подробния 



застрояване (ПУП-ПЗ) 

за урегулирани 

поземлени имоти (УПИ) 

X и УПИ IX в кв.367 по 

действащия ПУП на 

ж.к.”Младост 1”, 

гр. Монтана. 
 

устройствен план-план за застрояване на ж.к. „Младост 1“, 

гр. Монтана в обхват урегулирани поземлени имоти  IX и X, кв. 367, 

с което се променя начинът на застрояване между УПИ ІX и УПИ X 

от свързано в свободно, в общинския УПИ ІХ се премахва 

заварената сграда и се предвижда ново ниско застрояване, показано с 

ограничителни линии, при спазване на означените сервитути, като се 

запазва отреждането на УПИ ІХ - „За обществено обслужване“ 

съгласно приложената скица-предложение.  

2.  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” 

36. 08-01-84/10.03.2022 

г. Докладна записка от 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно брой и 

разпределение на  

общинските жилища за 

2022 год. 
 

Решение 

№ 671 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

І. Изключва от общинския жилищен фонд продадените на 

настанените в тях наематели 5 бр. жилища: 

1. апартамент 32,  ет. 8, вх. В, бл. 29  в ж. к. „Младост“ 

2. апартамент 5, ет. 2, вх. А, бл. 40 в ж. к. „Младост“ 

3. апартамент 12, ет. 4, вх. Е, бл. 40 в ж. к. „Младост“ 

4. апартамент 34, ет. 1, вх. Д, бл. 10 в ж. к. „Младост“ 

5. апартамент 26, ет. 1, вх. Ж, бл. 12 в ж. к. „Младост“ 

ІI. Изключва от общинския жилищен фонд 22 бр. жилища, приети за 

социални, съгласно Наредбата за реда и условията за настаняване и 

ползване на социални жилища в община Монтана, по приложения 

списък. 

III. Приема списъка на общинските жилища за 2022 г., както следва: 

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди  47  бр., приложение 1: 

а) в жилищни блокове  27 бр., 

б) в отчуждени жилищни сгради  20 бр. 

2. Ведомствени жилища  5 бр., приложение 2. 

ІV. Утвърждава общия брой на общинските жилища за 2022 г.  52 

бр. 

V. 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” 

Заседанието бе закрито в 16.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   
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