
 

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

Протокол 

№ 32 
Днес 26.05.2022  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – За.кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана 

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

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

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-130/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно Програма на Община Монтана за намаляване на риска от бедствия за 

периода 2021-2025 г. 

2. 08-01-129/09.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на 

община Монтана, предвид разпоредбата на чл. 28а от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за 

реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци (Наредба № 7/19.12.2013 г.) 

3. 08-01-140/12.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. 

захранване НН за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.26.602, през ПИ 48489.26.603 по 

кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Пръчов дол. 

4. 08-01-127/09.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно закриване на Местна комисия по чл. 8 от  Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

5. 08-01-128/09.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 

Монтана. 

6. 08-01-142/13.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Монтана. 

7. 08-01-143/13.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно редовно годишно Общото събрание на акционерите на на 

„Топлофикация” АД, гр. Монтана 

8. 08-01-144/13.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно редовно Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр. Монтана. 

9. 08-01-147/17.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно определяне представител на Община Монтана за участие в областна 

комисия за изработване на областна аптечна карта. 

10. 08-01-148/17.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно определяне представител на Община Монтана за участие в Комисия за 

изработване на Областна здравна карта. 

11. 08-01-131/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно отдаване под наем на язовир „Стубел” в землището на с. Белотинци – 

публична общинска собственост. 

12. 08-01-132/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 



13. 08-01-133/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

14. 08-01-134/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

15. 08-01-135/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

16. 08-01-136/10.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

17. 08-01-139/12.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно прехвърляне на общинско жилище в общинския жилищен фонд. 

18. 08-01-141/12.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване възмездно право на прокарване на електропроводно  отклонение 

от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти общинска 

собственост. 

19. 61-00-4/10.05.2022 г. Предложение от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно удостояване с почетно отличие „Почетен знак на Община Монтана” на акад. Ячко *** 

Иванов, дтн, инженер-реолог. 

20. Питания 
 

1. 08-01-130/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Програма на Община 

Монтана за намаляване 

на риска от бедствия за 

периода 2021-2025 г. 

Решение 

№ 704 

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

местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Програма на Община Монтана за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2021-2025 г. 

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

2. 08-01-129/09.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

морфологичен анализ 

на битовите отпадъци, 

генерирани на 

територията на община 

Монтана, предвид 

разпоредбата на чл. 28а 

от Наредба № 7 от 19 

декември 2013 г. за реда 

и начина за изчисляване 

и определяне размера на 

обезпеченията и 

отчисленията, 

изисквани при 

депониране на отпадъци 

(Наредба № 

7/19.12.2013 г.) 

Решение 

№ 705 

На основание чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 60, ал. 6 и чл. 64, ал. 8 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие за изготвяне на Морфологичен анализ на битовите 

отпадъци, генерирани на територията на Община Монтана в 

продължение на една година – за всеки от четирите сезона и определяне 

на морфологичния състав на битовите отпадъци, както и за използване 

на част от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 28 260 

лв. (двадесет и осем хиляди двеста и шестдесет лева) с вкл. ДДС за 

обезпечаване разходите по изготвянето му. 

 

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



3. 08-01-140/12.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план-

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за кабелно ел. 

захранване НН за 

поземлен имот/ПИ/ с 

идентификатор 

48489.26.602, през ПИ 

48489.26.603 по 

кадастралната 

карта/КК/ на гр. 

Монтана, местност 

Пръчов дол. 

 

Решение 

№ 706 

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 „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 

130277958, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цариградско шосе” № 159, Бенч Марк Бизнес Център, представлявано 

от пълномощника Иван *** Когиев /ЕРП Запад” АД/ да възложи 

изготвяне на проект за подробен устройствен план - парцеларен план   за 

кабелно ел. захранване НН от границата на ПИ с идентификатори 

48489.26.599 и 48489.26.885 до ПИ с идентификатор 48489.26.602, през 

ПИ с идентификатор 48489.26.603 по КК на гр. Монтана, местност 

Пръчов дол. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатор 

48489.26.603 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

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

от ЗУТ. 

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

оспорване. 

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

4. 08-01-127/09.05.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

закриване на Местна 

комисия по чл. 8 от  

Закона за уреждане 

правата на граждани с 

многогодишни 

жилищно-спестовни 

влогове. 

Решение 

№ 707 

На основание §12, ал. 5 от преходни и заключителни разпоредби на 

Закона за държавния бюджет на Република България 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Закрива Местна комисия по чл. 8 от  Закона за уреждане правата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове приета с 

Решение № 107 от Протокол № 5/27.02.2020 год. на Общински съвет 

Монтана. 

 

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

5. 08-01-128/09.05.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

редовно присъствено 

заседание на Общото 

събрание на 

Решение 

№ 708 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.198в, ал. 6 от Закона 

за водите и във връзка с чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и 

Канализация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Упълномощава представителя на Община Монтана в Общото 



Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, 

обслужвана от 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град 

Монтана. 

 

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

гласува „ЗА” 

1. Общото събрание приема отчет за дейността на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, град Монтана за 2021 г. 

2. Общото събрание приема отчет за изпълнение на бюджета 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2021 г. 

3. Общото събрание приема бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, град Монтана за 2022 г. 

4. Общото събрание одобрява проект на подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и 

съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост 

през 2022 г., които са договорени като част от задължителното ниво по 

сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и 

дължима престация от оператора  „ВиК“ ООД, гр. Монтана. 

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

6. 08-01-142/13.05.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

общото събрание на 

съдружниците на 

„Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 709 

На основание изискванията на Търговския закон 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

Монтана в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр. 

Монтана инж. Иво Иванов да гласува „ЗА” приемане на предложените 

решения, както следва: 

1. Приема отчета на Управителя за дейността на „В и К” ООД, 

гр.Монтана през 2021 г. и приема Годишния финансов отчет на 

дружеството за 2021 год. 

2. Печалбата по годишен финансов отчет, след данъчно облагане 

за финансовата 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба. 

3. Да се сключи договор за възлагане на управлението на „В и К” 

ООД, гр. Монтана с инж. Валери *** Иванов, поради промяна в 

едноличния собственик на капитала, притежаващ 51 % от капитала на 

дружеството, а именно „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, вместо 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

4. Упълномощаване на Изпълнителният Директор на „Български 

ВиК Холдинг“ ЕАД да сключи договор за възлагане на управлението на 

„В и К” ООД, гр. Монтана с инж. Валери *** Иванов. 

5. Приема предложението на управителя на дружеството и 

препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на 

чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО - протокол от 29.04.2022 г. за избора на 

одиторско дружество „ФИНСТАБ” ООД, гр. София, с регистрационен 

№ 104 в Публичния регистър на одиторските дружества – регистрирани 

одитори в Република България, членове на Института на дипломираните 

експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита Трифонка 

Велева – регистриран одитор с диплома № 0097/1992 г., за извършване 

на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на 

„В и К” ООД, гр. Монтана за 2022 г.  

Договорът да се сключи за срок от 1 (една) година. 

Възнаграждението по договора да бъде не по-високо от 5 600 (пет 

хиляди и шестстотин) лева. 

6. Приема предложението на Управителя на „В и К“ ООД, гр. 



Монтана и избира следните лица за членове на Одитния комитет на „В и 

К” ООД – гр. Монтана в съответствие с изискванията на разпоредбите 

на чл. 107 от ЗНФО (поради изтекъл мандат на одитния комитет на 

дружеството, избран на общо събрание на съдружниците, проведено на 

09.05.2019 г.): 

- Атанаска *** Филипова – Сланчева – икономист и 

регистриран одитор (притежаваща над 5 години професионален опит в 

областта на счетоводството и одита); 

- Християна *** Тодорова – икономист (притежаваща над 5 

години професионален опит в областта на счетоводството и одита); 

- Милена *** Костова – икономист;  

6.1. Одобрява статута на Одитния комитет на „В и К“ ООД – 

Монтана. 

6.2. Мандатът на одитния комитет да е за срок от 1 (една) година, 

считано до 31.05.2023 г. 

6.3. Възнаграждението да бъде в размер на една минимална 

работна заплата за страната. 

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

7. 08-01-143/13.05.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

редовно годишно 

Общото събрание на 

акционерите на на 

„Топлофикация” АД, гр. 

Монтана 

 

Решение 

№ 710 

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие г-н Георги *** Иванов, като представител в 

Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана да гласува „ЗА”:  

1. Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за 

дейността на Дружеството за 2021 г. 

2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен 

финансов отчет на Дружеството за 2021 година. 

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на 

регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2021 година. 

4. Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за разпределение на положителния финансов 

резултат /печалбата/ от дейността на Дружеството през 2021 год., както и 

предложението на Съвета на директорите за разпределение на част от 

натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни 

години.   

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им 

през 2021 година. 

6. Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите на Дружеството за регистриран одитор за 

извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2022 г.  

7. Общото събрание на акционерите одобрява отчета на Съвета на 

директорите на Дружеството за 2021 г. 

8. Общото събрание на акционерите не приема промяна в състава 

на Съвета на директорите. 

9. Общото събрание на акционерите не приема промяна в Устава 

на Дружеството. 

10. Общото събрание на акционерите приема бюджета на Съвета 

на директорите за 2023 година.  

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

8. 08-01-144/13.05.2022 

год. Докладна записка 

Решение 

№ 711 



от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

редовно Общото 

събрание на 

акционерите на МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев” 

АД, гр. Монтана. 

 

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община 

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

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

приемане на предложените решения, както следва: 

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов 

отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. 

3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2021 г. 

4. Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 

годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. 

5. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на 

печалбата на дружеството за 2021 г. 

6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 

7. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2022 г. 

8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

капитала на дружеството. 

9. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

Устава на дружеството.  

10. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна, 

която се състои в отмяна на чл. 5 от Вътрешните правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев”. 

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

9. 08-01-147/17.05.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

определяне 

представител на 

Община Монтана за 

участие в областна 

комисия за изработване 

на областна аптечна 

карта. 

Решение 

№ 712 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 227б, 

ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Определя представител на Община Монтана за участие в 

комисията за изработването на Областна  аптечна карта Вилма *** 

Спасова. 

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

10. 08-01-148/17.05.2022 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

определяне 

представител на 

Община Монтана за 

участие в Комисия за 

Решение 

№ 713 

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

чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Определя представител на Община Монтана за участие в 

комисията за изработването на Областни здравни карти д-р Павел *** 

Цочев. 



изработване на 

Областна здравна карта. 

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

11. 08-01-131/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отдаване под наем на 

язовир „Стубел” в 

землището на с. 

Белотинци – публична 

общинска собственост. 

 

Решение 

№ 714 

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

и местната администрация, §12, т. 2 от преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена и 

съоръженията към нея за възлагане стопанисването, поддръжката и 

техническата експлоатацията на язовир „Стубел”, находящ се в 

землището на с. Белотинци, община Монтана, актуван с акт за публична 

общинска собственост №6068/2020 г., вписан в служба по вписванията 

вх. рег. №4706/30.11.2020 г., акт №152, том 13. Язовира е образуван от 

поземлен имот с идентификатор 03722.22.654 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Белотинци с трайно предназначение на 

територията: територия заета от води и водни обекти и начин на трайно 

ползване: язовир с площ 10 220.00 кв. м., чрез публично оповестен 

конкурс за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години, съгласно 

нормативната уредба.  

2. Определя началната годишна наемна цена, изготвена от 

оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители в размер от 410.00 /четиристотин и десет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

12. 08-01-132/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 715 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №670.459 по 

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

Долна Вереница с площ от 799.80 кв. м., трайно предназначение на 

земята: земеделска, начин на за частна общинска собственост  

№6623/2022 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 

400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

13. 08-01-133/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

Решение 

№ 716 

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 



частна общинска 

собственост. 

 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на поземлен имот с идентификатор 

48489.220.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

1 204.00 /хиляда двеста и четири/ кв. м., IV категория на земята при 

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

частна общинска собственост  №6622/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 3 

850.00 /три хиляди осемстотин и петдесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

14. 08-01-134/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 717 

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 

48489.220.456 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

2 201.00 /две хиляди двеста и един/ кв. м., IV категория на земята при 

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

частна общинска собственост  №6619/2022 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 7 

040.00 /седем хиляди и четиридесет/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на горното 

решение. 

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

15. 08-01-135/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 718 

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 

48489.220.398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

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

1 496.00 /хиляда четиристотин деветдесет и шест/ кв. м., IV категория на 

земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: лозе, актуван 

с акт за частна общинска собственост  №5951/2019 г., чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 4 

790.00 /четири хиляди седемстотин и деветдесет/ лева. 



3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

16. 08-01-136/10.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 719 

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 застроен поземлен имот с пл. №193, кв. 

43 по кадастралния план на с. Винище с площ 4 110.00 /четири хиляди 

сто и десет/ кв. м., за който е образуван урегулиран поземлен имот УПИ 

II, кв. 43 по регулационен план на с. Винище с конкретно 

предназначение: „за обществено обслужване”, актуван с АОС 

№6620/2022 г., ведно с построените в имота сгради: едноетажна масивна 

сграда №1 със застроена площ 149.00 кв. м., построена през 1948 г. и 

едноетажна масивна страда №2 със застроена площ 24.00 кв. м., 

построена през 1907 г.,  чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка на стойност 13 980.00 /тринадесет 

хиляди деветстотин и осемдесет/ лева без ДДС, изготвена от оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

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

17. 08-01-139/12.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

прехвърляне на 

общинско жилище в 

общинския жилищен 

фонд. 

 

Решение 

№ 720 

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. 3 от Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Прехвърля общинско жилище в общинския жилищен фонд с 

адрес гр. Монтана, ул.„Бузлуджа“ №1, ет. 4, ап. 9 от жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в 

резервни жилища, съгласно приложения 1 и 3. 

2. Настанява под наем петчленното домакинство на Марина 

Атанасова, в горното общинско жилище, след като общината го 

ремонтира и обзаведе. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

решение. 

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

18. 08-01-141/12.05.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване възмездно 

право на прокарване на 

електропроводно  

Решение 

№ 721 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на 

електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на външно кабелно ел. 



отклонение от общи 

мрежи и съоръжения на 

техническата 

инфраструктура през 

поземлени имоти 

общинска собственост. 

 

захранване ниско напрежение (НН) от съществуващ трафопост за 

инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ – фотоволтаична с 

мощност 70 киловата за присъединяване  на УПИ V, кв. 31 по 

действащия регулационния план на с. Габровница, през улично 

пространство между ОТ 140, 141, 142 и 172, пред УПИ IV, УПИ III, 

УПИ II, кв. 31 по действащия регулационния план на с. Габровница и 

поземлен имот с идентификатор 14180.5.18 по КККР на с. Габровница, 

съгласно приложената скица проект, както следва както следва: 

Електропроводно отклонение: 

№ на 

общински 

поземлен 

имот 

Начин на трайно 

ползване 
Вид 

собственост 
Дължина 

/м./ 
Сервитут               

/кв. м./ 

Част от 

улично 

пространство 

между                  

ОТ 140, 141,  
142 и 172 

 
Общинска 

публична 
33.16 72.92 

14180.5.18 
За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

Общинска 

публична 
10.69 44.50 

в полза на “СИТИ-КЕД“ ЕООД, ЕИК 821109021, с управител 

Камелия *** Кирилова по цена, определена от комисията по чл. 210 от 

Закона за устройство на територията. 

2. 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” 

19. 61-00-4/10.05.2022 г. 

Предложение от Златко 

Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно удостояване с 

почетно отличие 

„Почетен знак на 

Община Монтана” на 

акад. Ячко Павлов 

Иванов, дтн, инженер-

реолог. 

Решение 

№ 722 

На основание т. 2.6 от Правилника за почетните отличия на 

Община Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 

Удостоява акад. Ячко *** Иванов с Почетния знак на Община 

Монтана и званието „Почетен гражданин на община Монтана“. 

 

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

 

 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   
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