
 

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

Протокол 

№ 41 
Днес 12.01.2023  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, от общ 

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана 

г-н Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана 

г-жа Силвия Василева – Директор дирекция „ФСД“ при Община Монтана  

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

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. 08-01-335/29.12.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно връщане за ново обсъждане на Решение № 865 от Протокол 40/22.12.2022 

год.  
 

08-01-335/29.12.2022 

год. Докладна 

записка от Златко 

Живков – Кмет на 

Община Монтана, 

относно Връщане за 

ново обсъждане на 

Решение № 865 от 

Протокол 

40/22.12.2022 год.  

 

Решение 

№ 884 

На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

I. Изменя Решение № 865/22.12.2022 год. на ОбС Монтана в частта 

му по т.I по следния начин: „Одобрява план-сметката, общата стойност на 

която възлиза на 6 039 459 лева и включва необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци- контейнери, кофи и други. 

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за 

обезвреждането им. 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на 

битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60, ал.2 и чл. 64,ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.” 

II. Изменя Решение № 865/22.12.2022 год. на ОбС Монтана в частта 

му по т. II, т. 1.3 по следния начин: 

„1.3. За подалите декларации по чл.19, ал.5 от Наредба на 

Общински съвет за недвижими имоти съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ. 

- 2,5 промила за почистване на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване.” 

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

 

Протоколчик:    

 

 

 

/Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   

 


