ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА МОНТАНА
/Приет с р-е №205/15.03.2001г./
/допълнен с р-е 273 / 22.11.2001г./; р-е 459 / 28.05.2003г.; р-е 1295/28.05.2015 г./
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.1. Почетните отличия на Община Монтана са Почетната значка на Община Монтана и
Почетния знак на Община Монтана.
1.2. Почетният знак на Община Монтана се съпътства с:
1.2.1. почетна грамота, в която се указва поводът за връчването му;
1.2.2. званието “Почетен гражданин на Монтана”;
1.2.3. парична сума, не по-малко от 5 минимални работни заплати.
1.3. Почетният знак на Община Монтана представлява цветно релефно изображение на
герба на града върху бял фон в ореол от златисти и сребристи стилизирани слънчеви
лъчи. На гърба му има релефен надпис “Почетен знак на Община Монтана”.
1.4. Почетният знак на Община Монтана се връчва окачен на лента със знамето на
общината.
1.5. Почетният знак на Община Монтана се връчва веднъж годишно по случай празника
на града Свети Дух или по изключение на кръгли годишнини, освен в случаите,
упоменати в т. 2.12. и т. 2.14.
1.6. Почетната значка на Община Монтана представлява цветно релефно изображение
на герба на града, вписан в окръжност от златисти и сребристи стилизирани слънчеви
лъчи. На гърба му има релефен надпис “Почетна значка на Община Монтана”.
1.7. Почетната значка на Община Монтана се връчва с както по случай празника на
града Свети Дух, и по изключение в отделни случаи, упоменати в т.2.15 .
2. РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНИЯ
2.1. С почетните отличия се удостояват български и чужди граждани “приживе и
посмъртно” за многобройни или изключителни заслуги към община Монтана във
всички области на обществения живот, както и за дарителство в особено големи
размери и прояви на героизъм.
2.2. Носителите на посочените отличия могат да бъдат организации, колективи и
отделни граждани, родени или работещи на територията на Община Монтана, както и
всеки с особени заслуги към нея.
2.3. Предложение за удостояване с почетните отличия на община Монтана може да се
направи от:
2.3.4. Държавни и общински институции;
2.3.5. Обществени организации;
2.3.6. Граждани.
2.4. Предложението в писмен вид се адресира до Кмета на Община Монтана най-късно
до 2 месеца преди празника на града Свети Дух.
2.5. Кметът на Община Монтана внася предложенията за обсъждане и прецизна
селекция в съответната постоянна комисия на Общинския съвет.
2.6. Постоянната комисия при положително становище го внася на сесия в Общинския
съвет за вземане на съответното решение чрез тайно гласуване и обикновено
мнозинство от гласовете на всички общински съветници.
2.7. отпада
2.8. Носителите на почетния знак и званието “Почетен гражданин на Монтана” се
определят с решение на Общинския съвет.
2.9. Имената на удостоените с почетните отличия на община Монтана се вписват в
почетната книга на общината като се отбелязва номера на решението на Общинския

съвет, датата и поводът за удостояването. Книгата се съхранява при Кмета на общината
и се предава след изтичането на мандата на всеки следващ лично.
2.10. Почетният знак на Община Монтана може да бъде връчен на граждани в рамките
на един мандат.
2.11. Почетната значка на Община Монтана може да бъде връчена на граждани в
рамките на един мандат.
2.12. Кметът на община Монтана може да връчва по своя преценка Почетния знак на
Община Монтана на града без решение на Общинския съвет на:
2.12.1. Държавния глава на Република България;
2.12.2. Министър-председателя на Република България;
2.12.3. Председателя на Народното събрание на Република България;
2.12.4. Посланици на чужди държави, гостуващи в Монтана;
2.12.5. Кметове на побратимени градове от чужбина.
2.13. В случаите, упоменати в т. 2.12. почетния знак се придружава от:
2.13.1. почетна грамота, в която се указва поводът за връчването му;
2.13.2. званието “Почетен гражданин на Монтана”;
2.14. Кметът на община Монтана може да връчва по своя преценка Почетната значка на
Община Монтана без решение на Общинския съвет на:
2.14.1. Държавния глава на Република България;
2.14.2. Министър-председателя на Република България;
2.14.3. Председателя на Народното събрание на Република България;
2.14.4. Посланици на чужди държави, гостуващи в Монтана;
2.14.5. Висши дипломати и високопоставени гости от чужбина;
2.14.6. Личности с принос в национален мащаб в различни сфери на
обществения живот при гостуването им в Монтана.
2.14.7. Личности с принос в регионален мащаб в различни сфери на
обществения живот, както и по повод дългогодишна безупречна работа, кръгли
годишнини и други празнични поводи.
2.14.8. Значката се връчва на лицата избрани на следните длъжности:
- Кмета на общината;
- Общинските съветници;
- Заместник-кметове, секретаря, главния архитект на общината и
други служители на изборна длъжност в администрацията на
Община Монтана
2.15. /р-е 1295/28.05.2015 г./ Удостояването с почетните отличия на Община Монтана
се извършва от Кмета на общината или от Председателя на Общинския съвет в
тържествена обстановка на празника на града Свети дух освен в случаите, упоменати в
т. 2.12. и т. 2.14.
3. ЛИШАВАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧЕТНИТЕ
ОТЛИЧИЯ МОНТАНА
3.1. Почетния знак и званието “Почетен гражданин на Монтана” и Почетната значка на
Община Монтана може да се отнемат при следните условия:
3.1.1. Лицето е осъдено за тежко предумишлено престъпление след
удостояване със знака и званието.
3.1.2. Лицата, лишени от правото на получения почетен знак, званието
“Почетен гражданин на Монтана” или Почетната значка на Община Монтана са
длъжни в едномесечен срок от уведомяването да върнат в Общината почетния знак,
почетната грамота за званието “Почетен гражданин на Монтана” или и Почетната
значка на Община Монтана.
3.2. При тези случаи грамотата се унищожава, а името на лицето се заличава от
почетната книга.

3.3. Предложение за отнемане на почетния знак, званието “Почетен гражданин на
Монтана” и Почетната значка на Община Монтана може да се направи от лицата,
посочени в т. 2.3. като то се адресира до Кмета на Община Монтана.
3.4. Кметьт на Община Монтана внася предложението за обсъждане в съответната
постоянна комисия на Общинския съвет.
3.5. Ако съответната постоянна комисия установи, че са налице условия за отнемане на
почетните отличия, тя го внася на сесия на Общинския съвет за вземане на решение.
3.6. Отнемането на почетния знак, почетната грамота за званието “Почетен гражданин
на Монтана” и на Почетната значка на Община Монтана се прави с решение на
Общинския съвет, за което лицето се уведомява в едноседмичен срок от влизане в сила
на решението.
3.7. Възстановяването на почетния знак, почетната грамота за званието “Почетен
гражданин на Монтана” и на Почетната значка на Община Монтана се извършва с
решение на Общински съвет при спазване на същите процедурни правила, както при
отнемане на званието.
3.8. Настоящият Правилник за почетните отличия на Община Монтана е приет с
решение № 205 на Общински съвет – Монтана, от 15.03. 2001 г.

