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

Протокол 

№ 6 
Днес 26.03.2020  г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание 

на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 30 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-58/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2019 

год.  

2. 08-01-59/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет на общинския дълг за 2019 год. 

3. 08-01-60/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно командировки за IV-то тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община 

Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана. 

4. 08-01-61/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

5. 08-01-62/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно промяна на Решение № 996 от Протокол № 40/24.01.2019г., относно 

промяна в условията на получен кредит № 1067 от фонд „ФЛАГ” за мостово финансиране  

при изпълнение на проект: „Equipment save our lives” /”Техниката спасява животи”, с номер 

ROBG-305, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 

Румъния-България 2014-2020 Договор № 98838/31.08.2018г. 

6. 08-01-63/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно кандидатстване за краткосрочен кредит от Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД във връзка с финализиране на разплащанията по 

проект „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран в рамките на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

7. 08-01-57/10.03.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно промени в 

състава на простоянните комисии.  

8. 08-01-51/24.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно изменение и допълнение на Тарифа за базисните наемни цени за отдаване 

под наем на общински недвижими имоти – лв./кв.м. месечен, приета с Решение 

№192/15.02.2005 г. 

9. 08-01-54/04.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на Краткосрочна  програма за насърчаване използването на 

енергийни възобновяеми източници и биогорива на Община Монтана за периода 2020-2023 

г. и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергийни възобновяеми 

източници и биогорива на Община Монтана за периода 2020-2030 г. 

10. 08-01-55/10.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно доклад за дейностите през 2019 год. по План за действие за изпълнение на 

Комплексна програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в 

атмосферния въздух за периода 2019-2023 
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11. 08-01-56/10.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за 

управление на дейсностите с отпадъците през 2019 год. 

12. 08-01-69/12.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

13. 08-01-70/12.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на Приемане 

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

Монтана” ЕООД гр. Монтана. 

14. 08-01-71/12.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински 

пазар” ЕООД гр. Монтана. 

15. 08-01-72/12.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи 

на„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД  гр. Монтана. 

16. 08-01-68/12.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно намаляване на капитала на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана. 

17. 08-01-64/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

18. 08-01-65/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

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

землището на с. Липен, община Монтана. 

19. 08-01-66/11.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател. 

20. 08-01-67/12.03.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост с. Смоляновци.  

21. 08-01-73/13.03.2020 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 43730.459.6 по кадастралната карта на с. Липен, общ. 

Монтана, местност Манастирски връх, с който да се образува нов ПИ „за 

телекомуникационно съоръжение”, без промяна на предназначението на горската територия. 

22. 08-01-74/13.03.2020 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 43730.459.6 по кадастралната карта на гр. Монтана, 

местност Парта за разделянето му на два поземлени имота с проектни идентификатори 

48489.200.660 и 48489.200.661 и промяна предназначението на ПИ с проектен идентификатор 

48489.200.660  от земеделска земя  в „за вилно строителство”. 

23. 08-01-75/13.03.2020 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 (ПИ) с идентификатор 48489.200.191 по кадастралната карта (КК) на гр. 

Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно 

строителство” и да се предвиди ниско застрояване. 

24. 
1.08-01-58/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане отчета за 

изпълнение на 

Решение 

№ 123 

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

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

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Монтана 
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бюджета на Община 

Монтана за 2019 год.  

 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 

Монтана за 2019 година. 

Приложения: Справки : 1; 2; 3-а,б,в,г; 4; 5, 6 и 7.  

2. Приема отчета на местната комисия  по чл.8 от ЗУПГМЖСВ за 

2019г. 

Приложения: Справка 8.                            
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-59/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отчет на общинския 

дълг за 2019 год. 

 

Решение 

№ 124 

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Община 

Монтана за 2019 год.  

Приложение 1 бр. справка / Приложение №14 към ФО 

1/2019г./ 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-60/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

командировки за IV-то 

тримесечие на 2019 г. 

на Кмета на Община 

Монтана и 

Председателя на 

Общински съвет-

Монтана. 

 

Решение 

№ 125 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Одобрява Отчета за изразходваните средства за командировки в 

страната на Председателя на Общински съвет и Кмета на Община 

Монтана за IV-то тримесечие на 2019 год. 

 

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

4. 08-01-61/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

бюджетна прогноза за 

периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от 

местни приходи и на 

разходите за местни 

дейности. 

 

Решение 

№ 126 

На основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, 

ал.2 от Наредбата за уславията 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 и чл.21ал.1,т.12 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

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

5. 08-01-62/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

промяна на Решение 

№ 996 от Протокол № 

40/24.01.2019г., относно 

промяна в условията 

Решение 

№ 127 

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: 

1. Изменя т.1 от Решение № 996, взето с Протокол №40 от 24.01.2019г. 

в частта и както следва: 
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на получен кредит № 

1067 от фонд „ФЛАГ” 

за мостово 

финансиране  при 

изпълнение на проект: 

„Equipment save our 

lives” /”Техниката 

спасява животи”, с 

номер ROBG-305, 

финансиран по 

програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

INTERREG V-A 

Румъния-България 

2014-2020 Договор № 

98838/31.08.2018г. 

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване - до 25.12.2020 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

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

анекс за удължаване срока за погасяване на кредит №1067, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия 

за изпълнение на решението по т. 1.  

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

6. 08-01-63/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

кандидатстване за 

краткосрочен кредит 

от Фонд за органите на 

местното 

самоуправление в 

България – „ФЛАГ“ 

ЕАД във връзка с 

финализиране на 

разплащанията по 

проект „Проектиране 

и изграждане на 

компостираща  

инсталация за 

разделно събрани 

зелени и/или 

биоразградими 

отпадъци в община 

Монтана“, 

финансиран в рамките 

на Оперативна 

програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ 

 

Решение 

№ 128 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4, и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 

5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинския дълг 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

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

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект: „ Проектиране и изграждане  на  компостираща  

инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в 

община Монтана”, финансиран от Оперативна програма Околна среда, 

приоритетна ос „отпадъци”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 847 111 лв. (Един милион 

осемстотин четиридесет и седем хиляди сто и единадесет лева) 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг, поет с договор за 

общински заем 

 Условия за погасяване:  

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

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16M1OP002-2-005-0006-С01, от възстановено ДДС по 

проекта и/или от собствени бюджетни средства.  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Монтана, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ 

№ BG16M1OP002-2-005-0006-С01, сключен с Управляващия орган на 

Оперативна програма Околна среда, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 
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- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на 

Община Монтана, по която постъпват средствата по проект „ 

Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана” по 

Договор за безвъзмездна помощ №  BG16M1OP002-2-005-0006-С01; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

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

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община 

Монтана по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

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

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ 

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

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.  
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-57/10.03.2020 

год. Докладна записка 

от инж. Иво Иванов – 

Председател на ОбС 

Монтана, относно 

промени в състава на 

простоянните 

комисии.  

 

Решение 

№ 129 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Освобождава Десислава Димитрова Каменова като член на 

следните комисии: 

 - Постоянната комисия по бюджет и финанси; 

- Постоянната комисия по здравеопазване, социални 

дейности и демографска политика;  

- Комисията по Наредбата за реда и условията за отпускане 

на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана; 

 2. Освобождава Горан Невелинов Аврамов като член и секретар 

на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма и го 

избира за член на Постоянната комисия по здравеопазване, социални 

дейности и демографска политика; 

3. Избира Мартин Бориславов Симеонов за: 

- член на Постоянната комисия по бюджет и финанси; 

- член и секретар на Постоянната комисия за децата, 

младежта, спорта и туризма;  

4. Избира Станимир Владимиров Стоев за член на Комисия по 

Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено дете в Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-54/04.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на 

Краткосрочна  

програма за 

насърчаване 

използването на 

енергийни 

възобновяеми 

Решение 

№ 130 

На основание чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема  Краткосрочна  програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на 

Община Монтана за периода 2020-2023 г. 

2.  Приема Дългосрочна програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на 
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източници и 

биогорива на Община 

Монтана за периода 

2020-2023 г. и 

Дългосрочна програма 

за насърчаване 

използването на 

енергийни 

възобновяеми 

източници и 

биогорива на Община 

Монтана за периода 

2020-2030 г. 

Община Монтана за периода 2020-2030 г. 

3. Възлага на Кмета на община Монтана изпълнението на 

дейностите по програмите. 

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

9. 08-01-55/10.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

доклад за дейностите 

през 2019 год. по План 

за действие за 

изпълнение на 

Комплексна програма 

на Община Монтана 

за намаляване нивата 

на ФПЧ10 и ПАВ в 

атмосферния въздух за 

периода 2019-2023 

Решение 

№ 131 

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

и местната администрация 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

Приема годишен доклад за дейностите по План за действие за 

изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за 

намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 

2019-2023 г. 

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

10. 08-01-56/10.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отчет за изпълнение на 

мероприятията от 

Общинската Програма 

за управление на 

дейсностите с 

отпадъците през 2019 

год. 

 

Решение 

№ 132 

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

местната администрация във връзка с чл. 52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен отчет за изпълнение на дейности за 

управление на отпадъците на територията на Община Монтана през 2019 

г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана в срок до 10.04.2020 г. 

да изпрати годишния отчет за изпълнение на дейности за управление на 

отпадъците на територията на Община Монтана през 2019 година на 

РИОСВ- Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-69/12.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 133 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 9, т. 3 и чл. 28 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

на  „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2019 г. 
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3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на 

Община Монтана, в срок до 31.05.2020 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2019 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на 

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

12. 08-01-70/12.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

Приемане на 

годишния баланс и 

отчет за приходи и 

разходи на 

„Регионално депо за 

отпадъци-Монтана” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 134 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 9, т. 3 и чл. 28 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите 

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

821103520.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 

50% от балансовата печалба на дружеството за 2019 г. 

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

Община Монтана, в срок до 31.05.2020 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2019 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на 

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

13. 08-01-71/12.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи на 

„Общински пазар” 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 135 
На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 9, т. 3 и чл. 28 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 
Общински съвет - Монтана 

Реши: 
1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и 

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

821108186. 

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се 

отчислят 50% от балансовата печалба на дружеството за 2019 

г. 

3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка 
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на Община Монтана, в срок до 31.05.2020 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително 

възнаграждение на управителя на търговското дружество при 

реализирана балансова печалба за 2019 г., съгласно чл. 30 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета 

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

14. 08-01-72/12.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане на годишния 

баланс и отчет за 

приходи и разходи 

на„Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория №1” 

ЕООД  гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 136 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 9, т. 3 и чл. 28 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите на  

„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД  гр. 

Монтана.  

2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 50% 

от балансовата печалба на дружеството за 2019 г. 

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

Община Монтана, в срок до 31.05.2020 г. 

4. Да се определи тантием за допълнително възнаграждение на 

управителя на търговското дружество при реализирана балансова 

печалба за 2019 г., съгласно чл. 30 от Наредбата за упражняване правата 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества. 

5. Възлага изпълнението на решенията на управителя на 

търговското дружество. 

6. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на 

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

15. 08-01-68/12.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

намаляване на 

капитала на 

„Технологичен парк“ 

ЕООД гр. Монтана. 

 

Решение 

№ 137 

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

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 от Търговския закон 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Намалява капитал на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана 

с ЕИК 201070594 със 784 532,43 (седемстотин осемдесет и четири 

хиляди петстотин тридесет и два и 0,43) лева т.е. със стойността на 

елементи на техническата инфраструктура – водопровод, канализация, 

газопровод и вътрешни технологични пътища, изградени в поземлени 

имоти с идентификатори: 48489.2.614; 48489.1.1299; 48489.2.647 и 

48489.5.1 по кадастралната карта на град Монтана посочени в Сметка 

202 „Съоръжения” от Дълготрайните активи на дружеството.  

2. Намалява капитал на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана 

с ЕИК 201070594 с 44 000 (четиридесет и четири хиляди) лева от Група 

V, раздел „Пасив” на Счетоводния баланс на дружеството 
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представляващи „непокрита загуба”. 

3. Намалява капитал на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана 

с ЕИК 201070594 с 40 000 /четиридесет хиляди/ лева от група VI, раздел 

„Пасив” на Счетоводния баланс на дружеството, представляващи 

„Текуща загуба”. 

4. Възлага на Управителя на „Технологичен парк” ЕООД град 

Монтана вписването на промените в Търговския регистър по партидата 

на дружеството след изтичане на срока по чл. 150, ал.2 от ТЗ. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-64/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 138 

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

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

Монтана, ж.к.„Пъстрина“, бл. 33, вх. Ж, ет. 6, ап. 82, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.6.102.4.130, в сграда 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.6.102 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 83.22 кв. м, с прилежащо мазе №82 с площ 4.20 кв. м, 

ведно с 4.50 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, 

на настанените в него наематели Валентина Кирилова Тодорова, ЕГН 

7011043218 и Кирил Николаев Петров, ЕГН 9005243205. 

2. Определя пазарна цена 44 100.00 (четиридесет и четири хиляди 

и сто) 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-65/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Липен, община 

Монтана. 

 

Решение 

№ 139 

На основание §27, ал. 2, т. 3 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: 

Предоставя на насл. на Мито Митров Шахов в землището на с. 

Липен, община Монтана 8.700 дка от поземлен имот с идентификатор 

43730.129.2, начин на трайно ползване пасище, трета категория в 

местността „Полето“, скица №15-138893-12.02.2020 год., във връзка с 

решение №15/14.03.2019 год. на Общинската служба по земеделие - 

Монтана за определяне правото на обезщетение. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-66/11.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на общинско 

жилище на наемател. 

 

Решение 

№ 140 

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на 

територията на община Монтана 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 



 10 

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

Монтана, бул. „Христо Ботев“ №47, вх. А, ет. 5, ап. 14, представляващо 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.7.177.3.14, в сграда 

разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.7.177 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, със 

застроена площ 51.55 кв. м, с прилежащо мазе №14 с площ 8.84 кв. м, 

ведно с 2.16 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от 

правото на строеж, на настанения в него наемател Живко Иванов 

Дочовски, ЕГН 3005123301. 

2. Определя пазарна цена 31 000.00 (тридесет и една хиляди) 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-67/12.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост с. 

Смоляновци. 

 

Решение 

№ 141 

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажба незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ 

VIIIобщ., кв. 37 по кадастралния и регулационен план на с. Смоляновци, 

община Монтана  одобрен със заповед №62 от 15.01.1987 г. с площ 1 

260.00 /хиляда двеста и  шестдесет/ кв. м., отреден „за жилищно 

строителство”, актуван с АОС №381/20.04.2001 г., чрез публичен търг с 

явно наддаване. 

2. Определя пазарна оценка на стойност 4 260.00 /четири хиляди 

двеста и шестдесет/ лева без ДДС, изготвена от оценител, отговарящ на 

изискванията на Закона за независимите оценители. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнение на горното 

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

20. 08-01-73/13.03.2020 

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 

43730.459.6 по 

кадастралната карта 

на с. Липен, общ. 

Монтана, местност 

Манастирски връх, с 

който да се образува 

Решение 

№ 142 

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, във връзка с чл. 54, ал.1, т. 2 от ЗГ   

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, седалище и 

адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш” № 1 да възложи изготвяне 

на проект за подробен устройствен план-план за застрояване  за 

поземлен имот с идентификатор 43730.459.6 по кадастралната карта на с. 

Липен, общ. Монтана, местност Манастирски връх, с който да се 

образува нов ПИ  „за телекомуникационно съоръжение”, без промяна на 

предназначението на горската територия съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 от 

Закона за горите. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 
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нов ПИ „за 

телекомуникационно 

съоръжение”, без 

промяна на 

предназначението на 

горската територия. 

 

43730.459.6 по КК на с. Липен, общ. Монтана, местност Манастирски 

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

21. 08-01-74/13.03.2020 

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 

43730.459.6 по 

кадастралната карта 

на гр. Монтана, 

местност Парта за 

разделянето му на два 

поземлени имота с 

проектни 

идентификатори 

48489.200.660 и 

48489.200.661 и 

промяна 

предназначението на 

ПИ с проектен 

идентификатор 

48489.200.660  от 

земеделска земя  в „за 

вилно строителство”. 

Решение 

№ 143 

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 Анелия Валентинова Славчова и Слави 

Любенов Славчов да възложат изготвяне на проект за подробен 

устройствен план  за поземлен имот с идентификатор 48489.200.657 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта за разделянето му 

на два поземлени имота с проектни идентификатори 48489.200.660 и 

48489.200.661,  промяна предназначението на ПИ с проектен 

идентификатор 48489.200.660  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 и сервитута на ел. провода, преминаващ 

през имота. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.200.657 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 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-75/13.03.2020 

год. Докладна записка 
Решение 

№ 144 
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от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение 

и одобряване на 

задание  по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване на 

проект за Подробен 

устройствен план – 

план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за  поземлен 

имот (ПИ) с 

идентификатор 

48489.200.191 по 

кадастралната карта 

(КК) на гр. Монтана, 

местност Парта за 

промяна на 

предназначението на 

земеделска земя в „За 

жилищно 

строителство” и да се 

предвиди ниско 

застрояване. 

 

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 Добромир Цветанов Върбанов да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.200.191 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, с който да се 

промени предназначението на земеделска земя в „За жилищно 

строителство” и да се предвиди ниско свободно 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.  

2. Одобрява приложеното задание. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот с 

идентификатор 48489.200.191 по кадастралната карта 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 устройствени зони. 

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид 

предоставените данни и предписания от експлоатационните дружества 

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

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи. 

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

от ЗУТ. 

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

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

23. 08-01-76/19.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Промяна на Решение 

№ 1171 от Протокол № 

48/12.09.2019г., относно 

промяна в условията 

на получен кредит № 

1027/13.11.2018 г. от 

фонд „Флаг” за 

мостово финансиране 

при изпълнение на 

проект: 

„Модернизиране на 

образователна 

инфраструктура в 

областта на 

предучилищното и 

училищното 

образование” по 

Решение 

№ 145 

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, ал.2, т.5 от Закона за 

публичните финанси 

Общински съвет - Монтана 

Реши: 

1. Изменя т.1 от Решение № 1171, взето с Протокол № 48 от 

12.09.2019г.  както следва: 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  

 Условия за погасяване: 

-  Срок на погасяване - 25.12.2020 г. с възможност за предсрочно 

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

договор за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ № 

от ИСУН  

BG16RFOP001-1.026-

0001-C01, № РД-02-37-

14, сключен на 

02.02.2018 г. между 

община Монтана и 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството. 

 

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

24. 08-01-77/20.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

проектопредложение 

на Община Монтана 

по Оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 Процедура 

BG05M9OP001- 4.004 

„Транснационални 

партньорства“ 

Решение 

№ 146 

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 

проектопредложение по Процедура BG05M9OP001- 4.004 

„Транснационални партньорства” като водещ партньор по  Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 

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

25. 08-01-78/23.03.2020 

год. Докладна записка 

от Златко Живков - 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Николово, община 

Монтана 

 

Решение 

№ 147 

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: 

Предоставя на насл. на Дамян Цветанов Антонов в землището на 

с.Николово, община Монтана проектен поземлен имот с идентификатор 

51665.111.812 и проектна площ 2 160 кв. м, образуван от поземлени 

имоти с идентификатор 51665.111.639 и идентификатор 51665.111.439, 

начин на трайно ползване пасище, в местността „Липовец“, скица-проект 

№15-252309-13.03.2020 год., във връзка със заявление вх. №16092/1992 

год. и решение №16РГ/29.03.1999 год. на Общинската служба по 

земеделие - Монтана за признаване на правото на възстановяване на 

собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

Заседанието бе закрито в 14.30 часа. 

 

Протоколчик:    

 /Мария Петрова/   

    

Председател на ОбС:    

 /Иво Иванов/   
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