
 

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

Протокол 

№ 36 
Днес 16.08.2022  г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

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

брой 33. В заседанието взеха участие и:  

Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана 

г-н Тихомир Антонов – За кмет на Община Монтана 

г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана 

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

г-жа Надя Младенова – Управител на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 
Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет 

Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-210/08.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2022г. по функции, дейности и параграфи. 

2. 08-01-211/11.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно одобряване на разходи за закупуване на дълготрайни активи от „Технологичен парк” ЕООД гр. 

Монтана. 

3. 08-01-212/11.08.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно одобряване на разходи за закупуване на дълготрайни активи от „Технологичен парк” ЕООД гр. 

Монтана. 

 

1. 08-01-210/08.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 
Монтана, относно 

актуализация на 

бюджета на община 

Монтана за 2022г. по 

функции, дейности и 

параграфи 
 

Решение 

№ 776 

На основание чл. 124 и чл. 125 от Закона за Публичните финанси, 

чл.37,чл.38, чл.40 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, чл.21ал.1,т.6 и чл.44 ал.1 

т.5 от ЗМСМА, чл. 1, ал.5, т.14.1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България(ЗДБРБ) за 2022 г и Постановление на 

министерски съвет №  229 от 29.07.2022г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Упълномощава Кмета на общината да актуализира и направи 

вътрешни компенсирани размествания по бюджета за 2022г. в частта за 

местни  и държавни дейности, съгласно (Приложение № 1); 

1. Данъчни приходи:                                                                  

- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти 

- § 13-03 Данък върху превозните средства 

- §13-04 Данък при придобиване на имущество 

по дарения и възмезден начин 

+ 180 000 

   + 200 000 

     + 50 000 

Всичко данъчни приходи: + 430 000 

2. Неданъчни приходи:                                                                  

- § 27-05  За ползване на пазари, тържища, 

панаири  и улични платна 

- § 28-02 Глоби, санкции, наказателни лихви  

 

   + 100 000 

     + 40 000 

Всичко неданъчни приходи: + 140 000 

Всичко собствени приходи:   + 570 000 

2. Приема частична корекция на списъка за капиталови разходи 

финансирани със собствени средства през 2022 г., съгласно 

(Приложение № 2);  

3. Приема частична корекция на списъка за капиталови разходи 



финансирани с приходи от продажба на общински  нефинансови активи 

през 2022 г., съгласно (Приложение № 3);  

4. Приема частична корекция на списъка за капиталови разходи 

финансирани с Държавни приходи през 2022 г., съгласно (Приложение 

№ 4); 

5. Приема частична корекция и завишаване на списъка за 

капиталови разходи финансирани с Целева субсидия през 2022 г. със 

497 900лв., съгласно ПМС №  229 от 29.07.2022г. (Приложение №5);  

6. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на населени места, считано от 01.07.2022г. 

(Приложение №6). 

7. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по 

бюджета на община Монтана и списъците за капиталови разходи за 

2022г.  по функции, дейности и  параграфи. 

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

2. 08-01-211/11.08.2022 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 
Монтана, относно 

одобряване на разходи 

за закупуване на 

дълготрайни активи от 

„Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 

Решение 

№ 777 

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

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) във връзка с 

чл. 26, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава разход на „Технологичен парк” ЕООД гр. 

Монтана в размер до 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. с ДДС за 

изработване, доставка и монтаж на 5 (пет) бр. рекламни съоръжения с 

размери 4×3 м (билбордове) с вътрешно осветление, вкл. изграждане на 

фундаменти. 

2. Възлага изпълнението на Решението на Управителя на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

 Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 2“въздържал се” 

3. 08-01-212/11.08.2022 

год. Докладна записка 

Златко Живков – Кмет 

на Община Монтана, 

относно одобряване на 

разходи за закупуване 

на дълготрайни активи 

от „Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана. 
 

Решение 

№ 778 

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

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) във връзка с 

чл. 26, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Утвърждава разход на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана в 

размер до 19 000 (деветнадесет хиляди) лв. с ДДС за доставка, монтаж и 

демонтаж на коледна елха с украса. 

2. Възлага изпълнението на Решението на Управителя на 

„Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана. 

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

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 
Протоколчик: 

   

 /Мария Петрова/  

 

 

Председател ОбС Монтана:   

 /инж. Иво Иванов/   

 


