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

Протокол 

№ 4 
Днес 30.01.2020  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

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

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

г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана  

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

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

г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана 

г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 

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

г-жа Юлия Илиева – Главен счетоводител на Община Монтана 

г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община Монтана 

Всички кметове на кметства в Община Монтана  

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински 

съвет Монтана, г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана и г-жа Камелия 

Трифонова – Заместник председател на Общински съвет Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-21/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична 

държавна собственост. 

2. 08-01-24/20.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно кандидатстване на община Монтана за подмяна на осветители за външно 

изкуствено осветление в гр. Монтана, по програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското 

Икономическо Пространство 2014-2021, чрез Процедура „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ - 

BGENERGY-2.001 

3. 08-01-3/10.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2019 г. и 

приемане на Общински план за младежта за 2020 г. в община Монтана 

4. 08-01-4/10.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишна програма за 2020 г. за развитие на читалищната 

дейност. 

5. 08-01-5/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление в община Монтана  за 2019 година“. 

6. 08-01-6/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в 

община Монтана за мандат 2019 – 2023 година“. 

7. 08-01-7/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в община Монтана  за 2020 година“. 

8. 08-01-013/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2019 г. 

9. 08-01-32/28.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на общински бюджет за 2020 година. 
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10. 08-01-2/09.01.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно отчет за 

дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

11. 08-01-29/22.01.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно промяна 

в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и комисии 

на Общинския съвет Монтана.  

12. 08-01-30/22.01.2020 год. Докладна записка от Станимир Стоев – Общински 

съветник в Общински съвет Монтана, относно промяна в размера на възнаграждението на 

председателя и заместник председателите на Общинския съвет Монтана.  

13. 08-01-27/22.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на Решение № 596 от Протокол № 24/14.09.2017г. и Решение 

№1144 от Протокол №47/23.07.2019 г., поради промяна в условията на получен кредит № 

914/18.09.2017 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране  за изпълнение на проект: 

„Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН  BG16RFOP001-1.026-0002-

C01, № РД-02-37-264, сключен на 21.11.2016 г. между община Монтана и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. 

14. 08-01-20/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно одобрение на проектодоговор за учредяване на възмездно право на 

прокарване за изграждане на подземно кабелно трасе, захранване и прокарване на 

отклонение до електромер на разпределително табло НН на територията на  „Технологичен 

парк” ЕООД гр. Монтана. 

15. 08-01-8/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

16. 08-01-10/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно учредяване право на пристрояване на нежилищна сграда, собственост на 

„ЛАРГО ГРУП” ООД, гр. Монтана 

17. 08-01-11/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост 

18. 08-01-12/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

землището на гр. Монтана 

19. 08-01-22/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в Нова 

промишлена зона (НПЗ), гр. Монтана 

20. 08-01-14/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община 

(ОУПО) Монтана за поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.27.780 и 48489.27.208 и 

подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 

48489.27.208 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Велина бабка за промяна 

на предназначението на земеделска земя в „за жилищно застрояване” и да се предвиди ниско 

застрояване. 

21. 08-01-15/17.01.2020 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-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за 

поземлен имот с идентификатор 48489.32.157 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Под червенеца, за промяна предназначението на земеделска земя  в „за автокъща”. 

22. 08-01-16/17.01.2020 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-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за 

поземлен имот с идентификатор 48489.170.70 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Парта, за промяна предназначението на земеделска земя  в „за вилно строителство”. 
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23. 08-01-17/17.01.2020 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-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за 

поземлен имот с идентификатор 48489.27.19 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Семчова круша, за промяна предназначението на земеделска земя  в „за вилно 

строителство” и се предвиди ниско застрояване. 

24. 08-01-18/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите за 2019 г. направени в активи 

общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”), които са 

завършени след 31.07.2019 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията 

по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или 

актуализиране на приложение № 1 от договора  от 31.03. 2016 г. 

25. 08-01-19/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно поправка на решение №43 от протокол 3/19.12.2019 г. на Общински съвет 

Монтана. 

26. 08-01-26/22.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно заличаване на ХГ „Кирил Петров“,  като самостоятелен юридически 

субект в регистър БУЛСТАТ. 

27. 08-01-23/20.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно вземане на решение за закупуване от община Монтана на автомобил при 

условията на финансов лизинг. 

28. 08-01-33/29.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно проект „Спортни дейности за младите, бъдеще за всички в трансграничния 

регион” реф. № СB007.2.0.072, по Процедура 2014TC16I5CB007-2018-2 INTERREG IPA CBC 

Bulgapia – Serbia Programme.                                                  

29. Питания 

 
1. 08-01-21/17.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

придобиване на 

безвъзмездно право на 

управление върху имот 

– публична държавна 

собственост. 

 

Решение 

№ 77 

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

и местната администрация (ЗМСМА) и на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона 

за културното наследство (ЗКН), при спазване изискванията на чл. 6 

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. първо от 

Закона за държавната собственост (ЗДС) 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на Община Монтана да извърши 

необходимите действия и изискуеми в нормативната уредба процедури 

по предоставяне на Община Монтана от държавата на безвъзмездно 

право на управление върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 

48489.22.438 – публична държавна собственост по кадастралната карта 

на Монтана. Имотът е част от ДГФ и е с обща площ 18 932 кв. м. В 

имота попада крепостта „Калето”, част от Античен град Монтана, за 

която ще се кандидатства за финансиране по проект ОПРР 2014-2020, 

Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-

6.002 „Развитие на туристически атракции“ за обект „Реставрация, 

консервация и експониране на археологическите останки на 

„казармените (войнишки) помещения“ в римската крепост „Кастра ад 

Монтанезиум“ и изграждането на културно-информационен 

посетителски център на територията на крепостта Калето в гр. Монтана”. 

2. В изпълнение на предоставеното му правомощие, Кметът на 
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Общината следва да предприеме следните действия: 

2.1.  Да сезира Министъра на културата с искане, внесено чрез 

Областния управител на Област Монтана. за приемане на решение за 

предоставяне безвъзмездно право на управление на подробно описаните 

по-горе имоти за период от 10 (десет) години след приключване на 

дейностите по изпълнение на проект ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 6: 

„Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на 

туристически атракции“ за обект „Реставрация, консервация и 

експониране на археологическите останки на „казармените (войнишки) 

помещения“ в римската крепост „Кастра ад Монтанезиум“ и 

изграждането на културно-информационен посетителски център на 

територията на крепостта Калето в гр. Монтана”. 

2.2.  Да изказва при необходимост или при искане от страна на 

Министерство на културата и/или Министерски съвет мнения и 

становища в защита искането на Община Монтана. 

2.3.  При наличие на положително становище и приемане на 

Решение от Министерски съвет на Република България за безвъзмездно 

право на управление от Община Монтана върху описаният по-горе имот 

да сключи договор с Областния управител на Област Монтана. 

3. Дава съгласие Община Монтана да приеме управлението на 

индивидуализирания в т. 1 недвижим имот. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-24/20.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

кандидатстване на 

община Монтана за 

подмяна на осветители 

за външно изкуствено 

осветление в гр. 

Монтана, по програма 

„Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, 

част от Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

Икономическо 

Пространство 2014-

2021, чрез Процедура 

„Рехабилитация и 

модернизация на 

общинската 

инфраструктура - 

системи за външно 

изкуствено осветление 

на общините“ - 

BGENERGY-2.001 

 

Решение 

№ 78 

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

и местната администрация  

 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с проект по 

програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското 

Икономическо Пространство 2014-2021, Процедура „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 

изкуствено осветление на общините“ - BGENERGY-2.001 към 

Министерството на енергетиката; 

2. Дава съгласие Община Монтана да установи общинско 

сътрудничество (партньорство) по проекта, с норвежка компания 

(юридическо лице); 

3. Възлага на кмета на община Монтана изпълнението на 

горните решения. 

 

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

3. 08-01-3/10.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

на изпълнението на 

Решение 

№ 79 

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 
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Общински план за 

младежта за 2019 г. и 

приемане на Общински 

план за младежта за 

2020 г. в община 

Монтана. 

Реши: 

1. Приема Отчета на изпълнението на Общински план за 

младежта за 2019 г.  

2. Приема Общинския план младежта за 2020 г. в община 

Монтана. 

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

4. 08-01-4/10.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишна 

програма за 2020 г. за 

развитие на 

читалищната дейност. 

 

Решение 

№ 80 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 26 а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема Годишната програма за 2020 г. за развитие на 

дейността на народните читалищата: 

1. “Пробуда -1929” - с. Безденица,  

2. ”Кирил и Методи - 1928” -  с. Г. Белотинци,  

3. “Просвета - 1921” -   с. Благово,  

4. “Йордан Цеков - 1929” -  с. Винище, 

5. “Наука - 1928” - с. Вирове, 

6. “Асен Йосифов - 1926” - с. Габровница,  

7. “Просвета - 1927”– с. Г. Вереница,  

8. “Еленко Ценков -1896” – с. Г.  Церовене,  

9. “Народна просвета - 1926” – с. Д-р Йосифово,  

10. “Селска пробуда - 1927” -  с. Д. Белотинци,  

11. ”Христо Ботев - 1928” – с. Д. Вереница,  

12. “Развитие - 1936” – с. Д. Рикса,  

13. “Просвета - 1932” – с. Клисурица,  

14. “Пробуда - 1878” – с. Крапчене,  

15. “Пробуда -1926” - с. Липен,  

16. “Народен будител - 1927” – с. Николово,  

17. “Просвета - 1928” – с. Славотин,  

18. “Народна просвета -1908” – с. Смоляновци, 

19. “Събуждане - 1922”  - с. Стубел, 

20. “Изгрев - 1927” – с. Студено буче,  

21. “Хр. Ботев - 1929” – с. Сумер, 

22. “Звезда - 2007”- гр. Монтана,  

23. “Разум - 1883” – гр. Монтана,  

24. “Кутловица – 2011” – гр. Монтана, 

25. “Стубла – 2012” – с. Стубел. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

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

5. 08-01-5/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на „Годишен 

отчет за състоянието на 

общинската собственост 

и резултатите от 

нейното управление в 

община Монтана  за 

Решение 

№ 81 

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

местната администрация и чл. 66а от Закона за общинската 

собственост  и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема „Годишен отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана  за 
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2019 година“. 2019 година“. 
 Забележка: Решението се прие с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-6/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на „Стратегия 

за управление на 

общинската собственост 

в община Монтана за 

мандат 2019 – 2023 

година“. 

 

Решение 

№ 82 

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

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

за общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема „Стратегия за управление на общинската собственост в 

община Монтана за мандат 2019 – 2023 година“.  

2. Възлага на кмета на община Монтана изпълнението на горното  

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

7. 08-01-7/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на „Годишна 

програма за управление 

и разпореждане с 

имотите – общинска 

собственост в община 

Монтана  за 2020 

година“. 

 

Решение 

№ 83 

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

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

за общинската собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Монтана за 2020 година“. 

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

8. 08-01-13/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно разпределение на преходния остатък от 2019 г. 

Решение 

№ 84 

На основание чл.45, ал.1 от  ПМС №344 от 21.12.2018г. за изпълнение на държавния бюджет 

на Република България за 2019 г.(обн. Д.в. бр.107 от 28.12.2018 г. ) 

Общински съвет - Монтана 

Реши:  

           Преходният   остатък    реализиран   в  кая  на  2019 г.  в  размер  на 4 580 852 лв.  

да се използва, както следва: 

 

   

 /в лева/ 

  валутни     

с-ки 

левови       

с-ки 
СЕС ОБЩО: 

Разходи общо: 101 274 4 479 578 0 4 580 852 

Държавни дейности 67 916 1 342 199 0 1 410 115 

Функция І “Общи държавни служби”    49 653   49 653 

Дейност -Общинска администрация   49 653   49 653 

          

Функция ІI “Отбрана и сигурност”    19 948 0 1 034 

Дейност - Др. дейности по вътрешната 

сигурност 
  313   313 

Дейност - Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности 
  721   721 

Дейност - Доброволни формирования при 

бедствия  аварии 
  18 914   18 914 
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Функция ІІІ “Образование”  67 916 1 044 300 0 1 112 216 

Дейност - ДГ    60 852   60 852 

Дейност -  Подготвителна полудневна група в 

училище 

  16 298   16 298 

Дейност - Общообразователни училища   936 377   936 377 

Дейност - Общежития   30 708   30 708 

Дейност - Подкрепа за личностно развитие   65   65 

           в т.ч.: валутна с-ка ПМПГ 67 916     67 916 

          

Функция ІV “Здравеопазване”    19 397   19 397 

Дейност - Дневни детски ясли (соб.община)   19 397   19 397 

          

Функция V “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 

  195 239   195 239 

        0 

Дейност -  Дневни центрове за лица с 

увреждания  (соб.община) 

  4 626   4 626 

Дейност - Център за обществена подкрепа  

(КСУ) 

  10 146   10 146 

Дейност - Център за обществена подкрепа  

(соб.община) 

  10 189   10 189 

 Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ ) 

  5 682   5 682 

 Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ "Иван Дуриданов" ) 

  11 196   11 196 

Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ "Ал.Батенберг" ) 

  17 879   17 879 

 Дейност - Центрове за настаняване от семеен 

тип (соб.община) 

  16 738   16 738 

Дейност - Домове за възрастни хора с 

увреждания (ДВФУ - Г.Вереница ) 

  8 559   8 559 

Дейност - Защитени жилища (Защитено 

жилище за лица с психични разстройства ) 

  3 512   3 512 

Дейност - Защитени жилища (Защитено 

жилище за лица с психични разстройства ), 

(соб.община) 

  14 636   14 636 

Дейност "Звена майка и бебе" (КЗСУ "Св. 

Мина") 

  344   344 

Дейност -  Домове за деца с увреждания (КЗСУ 

"Св.Мина" )  

  25 041   25 041 

Дейност - Защитени жилища (Защитено 

жилище за лица с психични разстройства ), 

(соб.община) 

  1 166   1 166 

Дейност -  Програми за временна заетост 

(соб.община) 

  7 043   7 043 

Дейност -  Личен асистент (соб.община)   39 998   39 998 

Дейност -  Социален асистент (соб.община)   17 589   17 589 

Дейност -  Програми за временна заетост (ОП 

Чистота) 

  176   176 

Дейност -  Програми за временна заетост (ДГ 

№ 10) 

  719   719 
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Функция VІІ „Почивно дело, култура, 

рел.дейн.”  

  13 662   13 662 

Дейност – Музей и худ.галерии с рег. характер 

(соб.община) 

  4 791   4 791 

Дейност – Библиотеки с нац.и рег.характер 

(соб.община) 

  8 871   8 871 

          

Местни дейности    33 358 3 137 379 0 3 170 737 

          

Функция II “Отбрана и сигурност” 0 54726 0 54726 

Дейност - Превантивна дейност за 

отстраняване на вредните последствия от 

бедствии и аварии 

  54 726   54 726 

          

Функция V “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” 

0 1328 0 1328 

Дейност - Център за обществена подкрепа  

(ЦОП- УНИЦЕФ) 

  1 328   1 328 

          

Функция VІ „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”  

31 082 3 004 725   3 035 807 

Дейност - ”Изграждане, ремонт и поддържане 

на уличната мрежа" 
0 3 000 000   3 000 000 

Дейност 618  - ”Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина" 
31 041 0   31 041 

 Дейност - Чистота   4 725   4 725 

Дейност 628 - ”Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина" 

41 0   41 

          

Функция VІІ "Почивно дело, култура, 

религиозни дейности" 

2 276 0   2 276 

Дейност 758 - ”Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина" 
2 276 0   2 276 

          

Функция VІІІ "Иконом.дейности и услуги" 0 76 600   76 600 

Дейност - Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата 
  56 106   56 106 

Дейност - Други дейности по икономиката   20 494   20 494 

     
     

Настоящето  решение  да се вземе предвид при изготвяне на бюджета за 2020 год.с цел 

разпределение на кредитите по параграфи и бюджетни звена. Разпределение на преходния 

остатък за капиталови разходи е отразен в Приложение № 1. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-32/28.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, 

относно приемане на общински бюджет за 2020 год. 

Решение 

№ 85 

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 2020 г. 
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Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава сборния бюджет на община Монтана за 2020г., както следва (Приложение №1а): 

По прихода 51 355 500 лв. 

По разхода 51 355 500 лв. 

2. Приема бюджета на община Монтаназа 2020г., както 

следва:(Приложения№1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и,1к) 

2.1. По прихода  

1)  Приходи с държавен характер: 29 443 373лв. 

 Обща субсидия за делегирани от държавата 

дейности 27 984 864 лв. 

 Неданъчни приходи 48 394 лв. 

 Преходен остатък 1 410 115 лв. 

2)  Приходи с местен характер 21 912 127лв. 

 Имуществени и др. данъчни приходи 5 406 500 лв. 

 Неданъчни приходи 11 364 540 лв. 

 Обща изравнителна субсидия 3 198 200 лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване 114 800 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи 970 500 лв. 

 Трансфери -1 000 000 лв. 

 Операции с финансови активи и пасиви и 

безлихвени заеми -1 313 150 лв. 

 Преходен остатък 3 170 737лв. 

2.2. По разхода  

 Държавни дейности  29 443 373 лв. 

 Дофинансиране 556 000 лв. 

 Местни дейности 21 356 127 лв. 

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

населени места (Приложение №2). 

4. Утвърждава средствата за работна заплата на едно лице в бюджетната сфера, считано от 

01.01.2020 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2019г. и месеците януари -  

ноември 2020г. (Приложения №1а,1г). 

5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (Приложение №3а,3б,3в). 

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

7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана за 2020 г. в размер на 

398 000лв. (Приложение №4). 

8. Утвърждава лимит на кмета наобщина Монтана за 2020 г. за посрещане на гости и 

представителни цели и за международна дейност в размер на 32.000 лв. (Приложение №5). 

9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 11 340 

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

10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2020 г. общо в размер на 5 736 307 

лв. (Приложение№7а,7б,7в,7г). 

1) Целева субсидия за капиталови разходи  970 500 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 829 460 лв. и текущи ремонти за 1 007 510 лв.; със собствени 

средства 1 416 950 лв.; от преходен остатък  2 519 397лв. 

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

заслужителите 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. Транспортните разходи на служители, на които местоживеенето и местоработата се намират в 

различни населени места и за съответната длъжност няма кандидат от населеното място, се 

осигуряват: 

1) в кметствата до 50% по приложен списък (Приложение №8а); 

2) на работещите в заведенията за социални услуги до 85% по приложени списъци 

(Приложения №8б). 

15. Транспортните разходи на жители на гр.Монтана над 70-годишна възраст в размер на 35 000 

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

считано от 01.03.2020г. до 31.12.2020 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 35 000 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 до13 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 2020 г. просрочени задължения в размер на 2 107 420 лв. и план–

график за разплащането им и просрочени вземания в размер на 1 926 116 лв. (Приложение 

№1и) 

22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020–2022г. 

(Приложение №9) 

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

по бюджета за 2020г., 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 

дейностии 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,съгласночл.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 др. международни програми 

при забавяне на финансирането им. 
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27. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с 

размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения испонсорства 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 регистрирани 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 съюзана глухите в размер до 2 400 лв.  

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

34. Определя средства за Федерация на потребителите в размер до 6 000лв. 

35. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 6 000 лв. 

36. Определя средства в размер до 5000 лв. за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада”. 

37. Утвърждава  24 400 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби по съответната наредба. 

38. Утвърждава 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. 

39. Утвърждава до 20 000 лв. за създаване на фонд за подпомагане на млади семейства за 

закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на Общински съвет гр. Монтана. 

40. Утвърждава средства за МБАЛ„Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 65 000 лв. (Приложение 

№7в). 

41. Утвърждава 2 330 000 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен 

план в часттаму за 2020г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 230 000 лв. 

42. Определя на основание чл. 11 от ЗОД максималния размер на новия общински дълг на 

2.000.000 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2020г. на 7 200 000 лв.  

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

натрупани през 2020 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 15% или 5 943 245 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 

2020 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да 

надвишават 50% или 19 810 818 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 

– 3 267 702 лв. 

46. 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.  

47. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета за 2020 г. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-2/09.01.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов, 

относно отчет за 

дейността на Общински 

съвет – Монтана и 

неговите комисии за 

периода от 01.07.2019 г. 

до 31.12.2019 г. 

Решение 

№ 86 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Монтана и 

неговите комисии за периода от 01.07.2019 година до 31.12.2019 година.  

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

11. 08-01-29/22.01.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов, 

Решение 

№ 87 

На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 
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относно промяна в 

размера на 

възнаграждението на 

общинските съветници 

за участие в заседания и 

комисии на Общинския 

съвет Монтана.  

 

местната администрация и чл. 22 ал.1 т.6 и ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Определя възнаграждението за едно участие на общински 

съветник в заседание на Общинския съвет в размер на 245,00 /двеста 

четиридесет и пет/ лева. 

2. Определя възнаграждението за едно участие на общински 

съветник в заседание на комисия в размер на 105,00 /сто и пет/ лева. 

3. Решението влиза в сила от 01. 03. 2020 год. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-30/22.01.2020 

год. Докладна записка 

от Станимир Стоев – 

Общински съветник в 

Общински съвет 

Монтана, относно 

промяна в размера на 

възнаграждението на 

председателя и 

заместник 

председателите на 

Общинския съвет 

Монтана.  

 

Решение 

№ 88 

На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 17, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Определя възнаграждението на Председателя на Общински 

съвет Монтана в размер на 80 на сто от възнаграждението на Кмета на 

общината.  

2. Определя възнаграждението на заместник председателите на 

Общински съвет Монтана в размер на 50 на сто от възнаграждението на 

Председателя на Общинския съвет.  

3. Решението влиза в сила от 01.03.2020 год. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  26 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13.  08-01-27/22.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение № 

596 от Протокол № 

24/14.09.2017г. и 

Решение №1144 от 

Протокол 

№47/23.07.2019 г., 

поради промяна в 

условията на получен 

кредит № 

914/18.09.2017 г. от 

фонд „Флаг” за мостово 

финансиране  за 

изпълнение на проект: 

„Обновяване на 

паркове, зелени 

пространства и улици“ 

по Административен 

договор за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова помощ № от 

ИСУН  BG16RFOP001-

1.026-0002-C01, № РД-

02-37-264, сключен на 

Решение 

№ 89 

На основание чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг, във 

връзка с  чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за публичните 

финанси  

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Изменя т.1 от Решение № 596, взето с Протокол №24 от 

14.09.2017г. и  Решение №1144, взето с Протокол №47 от 23.07.2019 г.  

както следва: 

 Условия за погасяване : 

- Срок на погасяване - до 25.08.2021 г.,  с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 
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21.11.2016 г. между 

община Монтана и 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството. 

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

14. 08-01-20/17.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

одобрение на 

проектодоговор за 

учредяване на 

възмездно право на 

прокарване за 

изграждане на подземно 

кабелно трасе, 

захранване и 

прокарване на 

отклонение до 

електромер на 

разпределително табло 

НН на територията на  

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

Решение 

№ 90 

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

самоуправление и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Одобрява проект на договор за учредяване на възмездно 

право на прокарване с площ 324,84 кв. м на стойност 8 121,00 (осем 

хиляди сто двадесет и един) лв. без ДДС за изграждане на подземно 

кабелно трасе, захранване и прокарване на отклонение до електромер на 

разпределително табло НН, през поземлен имот с идентификатор 

48489.2.654 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. 

Монтана, между „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана от една страна 

и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София от друга страна. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Управителя на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

3. Отменя свое Решение №8 от 21.11.2019 г. 

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

15. 08-01-8/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на 

общинско жилище на 

наемател. 
 

Решение 

№ 91 

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за управление 

и разпореждане с общинския жилищен фонд 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

       1. Дава съгласие да бъде продадено общинско жилище с адрес гр. 

Монтана, бул. „Трети март“ №95, вх. А, ет. 6, ап. 35, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.156.1.35, в сграда 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.11.156 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 45.82 кв. м, с прилежащо мазе №35 с площ 3.07 кв. м, 

ведно с 3.15 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от 

правото на строеж, на настанения в него наемател Милена Василева 

Петрова, ЕГН 8803313234. 

2. Определя пазарна цена 27 500.00 (двадесет и седем хиляди и 

петстотин) лв., изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на 

Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на кмета на община Монтана изпълнение на горното 

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

16. 08-01-10/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

учредяване право на 

пристрояване на 

нежилищна сграда, 

Решение 

№ 92 

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

и местната администрация; чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет - Монтана 
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собственост на „ЛАРГО 

ГРУП” ООД, гр. 

Монтана 

 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване право на пристрояване върху 81.09 

(осемдесет и един и 0.09) кв.м на един етаж в поземлен имот с 

идентификатор 48489.14.1019 по КККР на гр. Монтана, който по 

действащия подробен устройствен план е УПИ ІV, кв. 286 с конкретно 

предназначение „за  обществено обслужване”, за разширение на 

търговска сграда, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 

48489.14.1019.1.1, находящ се в сграда с идентификатор 48489.14.1019.1 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана на 

собственика на сградата и на самостоятелните обекти в нея „Ларго груп” 

ООД, ЕИК 111545298, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, 

ул. „Антим І” №1 и управител Петър Йорданов Иванов, съгласно 

издадена виза №90/30.12.2019 г. от главния архитект на община 

Монтана, което не води до обособяване на самостоятелен обект.    

2. Определя пазарната оценка на правото на пристрояване, 

изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители на стойност 3570.00 (тре хиляди петстотин и 

седемдесет) лева. 

3. Възлага на кмета на община Монтана изпълнението на горното 

решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  30 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

17. 08-01-11/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

застраховане на 

застроени имоти - 

частна общинска 

собственост 

 

Решение 

№ 93 

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 

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

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

 

1. Приема списък на имоти – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане за 2020 год. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на горното 

решение и при необходимост да предлага за утвърждаване промени в 

списъка по т. 1. 
 Забележка: Решението се прие поименно с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-12/16.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на гр. 

Монтана 

 

Решение 

№ 94 

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

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Предоставя на насл. на Иван Димитров Братоев в землището на 

гр.Монтана:  

▪ поземлен имот с идентификатор 48489.18.570 и площ 1 377 кв. 

м, начин на трайно ползване пасище в местността „Солиманчовото“, 

скица №15-10033-08.01.2020 год., 

▪ поземлен имот с идентификатор 48489.18.575 и площ 3 844 кв. 

м, начин на трайно ползване пасище в местността „Солиманчовото“, 

скица №15-10032-08.01.2020 год., във връзка със заявление вх. 

№27492/1992 год. и решение №26РГ/19.11.2018 год. на Общинската 

служба по земеделие - Монтана за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 

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

19. 08-01-22/17.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на поземлен 

имот – частна общинска 

собственост в Нова 

промишлена зона 

(НПЗ), гр. Монтана 

 

Решение 

№ 95 

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 

51665.202.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. 

Николово – НПЗ гр. Монтана с площ 3000.00 (три хиляди) кв.м,  трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

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

подробен  устройствен план на НПЗ гр. Монтана представлява УПИ ІV, 

кв. 10 с конкретно предназначение „за обществено обслужване”, актуван 

с АОС №5953/16.01.2020 г, чрез публичен търг с явно наддаване.  

2.  Определя пазарна оценка на стойност 44980.00 (четиридесет и 

четири 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 изпълнение на горното 

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

20. 08-01-14/17.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за частично изменение 

(ЧИ) на общ 

устройствен план на 

община (ОУПО) 

Монтана за поземлени 

имоти/ПИ/ с 

идентификатори 

48489.27.780 и 

48489.27.208 и подробен 

устройствен план-план 

за застрояване (ПУП-

ПЗ) за ПИ с 

идентификатор 

48489.27.208 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Велина бабка 

за промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „за 

жилищно застрояване” 

и да се предвиди ниско 

застрояване. 

Решение 

№ 96 

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

и местната администрация, чл. 134, ал. 3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125 и 

чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Драгомир Кирилов Иванов да възложи частично 

изменение на общия устройствен план на Община Монтана в обхват: 

поземлен имот с идентификатор 48489.27.780 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Велина бабка, за нанасяне като жилищна 

устройствена зона съгласно одобрения ПУП-ПЗ и ПИ с идентификатор 

48489.27.208 по КК на гр. Монтана, местност Велина бабка за промяна 

на устройствената зона от обработваеми земи – ниви в  жилищна 

устройствена зона. 

2. Разрешава на Драгомир Кирилов Иванов да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.27.208 по КК на 

гр. Монтана, местност Велина бабка, с който да се промени 

предназначението на земеделската земя „за жилищно строителство” и да 

се предвиди ново ниско застрояване при спазване на показателите за 

застрояване съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

3. Одобрява приложените задания. 

Проектите да се изработят 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 
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 планове и Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Към проекта за ПУП на ПИ с идентификатор 48489.27.208 да се 

изготви становище по геология. 

При изготвянето на проектите да се вземат предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

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

Проектите да се съгласуват с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи по реда на ЗУТ. 

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

21. 08-01-15/17.01.2020 

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-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.32.157 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Под червенеца, за 

промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

автокъща”. 

 

Решение 

№ 97 

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

и местната администрация, чл. 134, ал. 3, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125 и 

чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Елза Първанова Софрониева да възложи 

изработване на проект за Подробен устройствен план  за промяна 

предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 

48489.32.157 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Под 

червенеца, землище гр. Монтана, от земеделска земя  в „за автокъща” и 

се предвиди ново ниско свободно застрояване, при спазване на 

ограничителната строителна линия и обслужващата зона на РП ІІ-81. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.32.157 по КК на гр. Монтана, местност Под червенеца, 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 на подлежи на 

оспорване. 

 
 Забележка: Решението се прие с  30 гласа “за”1“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-16/17.01.2020 

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 

Решение 

№ 98 

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 Калин Красимиров Давидков и Пламен 
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устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.170.70 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Парта, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

вилно строителство”. 

 

Георгиев Николов да възложат изработване на проект за подробен 

устройствен план  за промяна предназначението и за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 48489.170.70 по кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност Парта от земеделска земя  в „за вилно 

строителство” и се предвиди  ниско свободно застрояване при спазване 

на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7 от 

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

територии и устройствено зони. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват: ПИ с идентификатор 

48489.170.70 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 на подлежи на 

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

23. 08-01-17/17.01.2020 

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-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.27.19 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Семчова круша, за 

промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

вилно строителство” и 

се предвиди ниско 

застрояване. 

 

Решение 

№ 99 

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 Пенка Калинова Димитрова и Димитър Ангелов 

Димитров да възложат изработване на проект за подробен устройствен 

план  за промяна предназначението и за застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 48489.27.19 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Семчова круша,  с който да се образуват три нови ПИ, като за 

два от тях се промени предназначението на земеделската земя в „За 

вилно строителство” и се предвиди ниско свободно застрояване при 

спазване на показателите за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7 

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

видове територии и устройствено зони, а третия се обособи като ПИ с 

конкретно предназначение „За селскостопански път”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.27.19 по КК на гр. Монтана, местност Семчова круша, 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. 
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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  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

24. 08-01-18/17.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане и одобрение 

на инвестициите за 2019 

г. направени в активи 

общинска собственост 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана („ВиК”), които 

са завършени след 

31.07.2019 г., след което 

активите да преминат в 

управление на 

Асоциацията по ВиК – 

Монтана на обособена 

територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана (АВиК-

Монтана) и да бъдат 

предадени за 

стопанисване, 

поддържане и 

експлоатация на 

действащият оператор 

„ВиК” ООД Монтана 

чрез допълване и/или 

актуализиране на 

приложение № 1 от 

договора  от 31.03. 2016 

г. 

Решение 

№ 100 

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

местна администрация и чл.8 ал.1 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема и одобрява инвестициите за 2019 г., направени от 

оператора „ВиК” ООД гр. Монтана в активи общинска собственост и 

отчетени след 31.07.2019 г. в размер на 94 429,84 лв. (деветдесет и 

четири хиляди четиристотин двадесет и девет лева и 84 стотинки) без 

ДДС. 

2. Възлага на Кмета на община Монтана да подпише приемо - 

предавателен протокол между Община Монтана и оператора 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за приемане на 

одобрените активи. 

 

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

25. 08-01-19/17.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

поправка на решение 

№43 от протокол 

3/19.12.2019 г. на 

Общински съвет 

Монтана. 

 

Решение 

№ 101 

На основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Поправя решение №43 от протокол 3/19.12.2019 г. на Общинския 

съвет Монтана както следва: 

В абзац първи, изречение първо, ред пети от абзаца вместо „за 

вилно строителство, да се чете: „за жилищно строителство”. 

Решението да се съобщи на заинтересованите страни, съгласно 

чл.62, ал.2 от АПК. 

Решението подлежи на обжалване по предвидения в АПК ред, 

съгласно чл.62, ал.2 от АПК. 

Възлага на Кмета на община Монтана изпълнението на горното 

решение. 
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Настоящето решението е неразделна част от решение №43 от 

протокол 3/19.12.2019 г. на Общинския съвет Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

26. 08-01-26/22.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Заличаване на ХГ 

„Кирил Петров“,  като 

самостоятелен 

юридически субект в 

регистър БУЛСТАТ. 

 

Решение 

№ 102 

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на 

културата, чл. 29, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за културното 

наследство, и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСА, в съответствие 

чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за регистър на Булстат 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Художествена галерия „Кирил Петров“, която е част от 

структурата на Регионален исторически музей – Монтана, да бъде 

заличена като самостоятелен юридически субект.  

2. Възлага изпълнението на решението на кмета на община 

Монтана, съобразно постановеното в  чл. 9 от ЗРБ.  
 Забележка: Решението се прие поименно с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

27. 08-01-23/20.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

вземане на решение за 

закупуване от община 

Монтана на автомобил 

при условията на 

финансов лизинг. 

 

Решение 

№ 103 

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

и местна администрация, чл. 5, ал.2, т.9 от Закона за обществените 

поръчки   

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Одобрява закупуване на автомобили при условията на 

финансов лизинг със следните параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 110 000 /сто и десет хиляди / 

лв.  

1.2. Валута на дълга – лева 

1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за финансов 

лизинг 

1.4. Условия за погасяване – краен срок на погасяване до 60 

месеца от датата на сключване на договора 

1.5. Източници на погасяване на дълга – собствени бюджетни 

средства 

2. Упълномощава  Кмета на община Монтана да проведе 

процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП и да сключи договор 

за закупуване на автомобили при условията на финансов лизинг на 

стойност до 110 000 /сто и десет хиляди / лв.  
 Забележка: Решението се прие поименно с  31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 
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28. 08-01-23/20.01.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

проект „Спортни 

дейности за младите, 

бъдеще за всички в 

трансграничния регион” 

реф. № СB007.2.0.072, 

по Процедура 

2014TC16I5CB007-

2018-2 INTERREG IPA 

CBC Bulgapia – Serbia 

Programme.                                                  

 

 

Решение 

№ 104 

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

и местна администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да финансира изграждането на 

кладенец за напояване на ново изграден спортен терен с естествена 

тревна настилка и въвежденето му в експлоатация в с. Николово в 

размер на 34 680, 00 лева с ДДС, съгласно Решение на РИОСВ № МО14 

– ПР/2016.  

2. Дава съгласие Община Монтана да осигури съфинансиране за 

частите от инвестиционния проект – първи етап, които не са включени в 

КСС на проект с референтен № СB007.2.0.072 в размер на 106 562,58 

лева с ДДС. 

3. Възлага на кмета на Община Монтана изпълнението на горните 

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

 

Заседанието бе закрито в 15.30 часа. 

 

Протоколчик:    

 /Мария Петрова/   

    

    

    

Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   

 


