
 

 
 
                                                                                                            
 Препис – извлечение  
 От Протокол № 5/13.01.2020 г. 
 На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 13.01.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Общинската администрация се 
проведе заседание на Общински съвет Георги Дамяново свикано от Председателя на съвета. 
 
 Д-р Мирослав Паньов, откри и ръководи заседанието като законно с кворум 11 общински 
съветници.    
 
 Отсъства: Няма 
 
 От поканените на заседанието присъстваха Кмета на общината – г-жа Нина Петкова,  
Секретаря на общината – Иван Пешунов, Гергана Филипова – гл. счетоводител, кметове и кметски 
наместници на селата: Видлица, Чемиш, К. Рикса, Г. Геново, Меляне, Говежда, Главановци и 
Копиловци. 
  
 Отсъстват кметове и кметски наместници на селата: Помеждин, Д. Дел, Д. Слатина. 
 
 Председателя на Общинския съвет Д-р Паньов предложи за дневен ред на сесията общо 7 
точки по поканата и 1 точка допълнителен материал. 
 
 След проведените процедурни обсъждания и след гласуване на предложението на Д-р 
Паньов, с вот 11 гласа „за”, „против” и „въздаржал се” – няма, Общинския съвет прие 
заседанието да протече при 8 точки както следва: 
 
 1.  Докладна записка вх. № 75/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в община Георги Дамяново през 2020 година. 
 
 2. Докладна записка вх. № 76/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Определяне на  маломерни имоти от Общинския  поземлен фонд на 
територията на община Георги Дамяново, които могат да се отдават под наем за една стопанска 
година без търг, считано за стопанската 2019 – 2020 година.  
  
 3. Докладна записка вх. № 77/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Обезпечаване на финансови средства при временен недостиг по бюджетната 
сметка на община Георги Дамяново. 
  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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 4. Докладна записка вх. № 78/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на план-сметка включваща необходимите разходи за дейностите по 
третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2020 година. 
 
 5. Докладна записка вх. № 79/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Отдаване под наем на част от помещение – публична общинска собственост за 
нуждите на зъболекарски кабинет на територията на Община Георги Дамяново. 
 
 6. Докладна записка вх. № 80/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Почистване на земеделски земи (ливади, пасища и мери) - общинска 
собственост от дървесна растителност и добиване на дърва за огрев от тях за местно население и 
за читалищата в община Георги Дамяново.  
 
 7. Докладна записка вх. № 81/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Сигнални писма от полицейските органи от Участък Георги Дамяново към РУ 
на МВР – Монтана, относно проверки на системите за охрана и защита на  обществени сгради – 
общинска собственост. 
 
 8. Докладна записка вх. № 82/13.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 31.01.2020 г. в извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Монтана и съгласуване на позицията на Община 
Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 
  
По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 75/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в община Георги Дамяново през 2020 година. 
  
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
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ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, ал. 1 и ал. 9  от Закона 
за общинската собственост, 

    
 1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост 
в община Георги Дамяново през 2020 година. 
 
 Приложение:   
  Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
община Георги Дамяново през 2020 година. 
 
По т. 2: 

 
 Докладна записка вх. № 76/08.01.2020 г. от Нина Петкова, Кмет на община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Определяне на  маломерни имоти от Общинския  поземлен фонд на територията 
на община Георги Дамяново, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без 
търг, считано за стопанската 2019 – 2020 година.          
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал. 6, т. 2 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 37, ал. 8 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Георги Дамяново, 
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 1. Общински съвет определя 2,149 дка. маломерни имоти – частна общинска собственост за 

отдаване под наем без търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на 
маломерни имоти Общински поземлен фонд/, описани в приложения списък на земеделските 
земи по землища, номера на имоти, категории и наемна цена – Приложение № 1, което е 
неразделна част от решението на ОбС – Георги Дамяново. 
 
 2.Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на 
общинските имоти за срок от една стопанска година, считано от стопанската 2019/2020 г.. 
     
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Землище/ 
ЕКАТТЕ имот № местност 

начин на  
трайно  

ползване 
Кат. 

 
Площ/дка. 

 
ГЛАВАНОВЦИ/ 14965.39.28 ЙОЦИН БРОД Нива VI 0,051 

14965 14965.39.31 ЙОЦИН БРОД Нива VI 0,423 
 14965.39.32 ЙОЦИН БРОД Нива VI 0,196 
 14965.39.35 ЙОЦИН БРОД Нива VI 0,240 
 14965.40.20 ДЪБО Нива VI 0,086 
 14965.36.42 ПИСКАВЕЦА Нива VI 0,326 
 14965.36.44 ПИСКАВЕЦА Нива VI 0,286 
 14965.36.50 ПИСКАВЕЦА Нива VI 0,192 
 14965.28.50 ПОПОВ МОСТ Нива VI 0,349 

    
По т. 3: 
 
 Докладна записка  вх. № 77/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново.  
 
 Относно: Обезпечаване на финансови средства при временен недостиг по бюджетната 
сметка на община Георги Дамяново.  
 
 По приетото предложение от председателя на ПК се изменя т. 1 на проекто решението от 
докладната записка. 
 
Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов   да 
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
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Общо 10 0 1 
 
Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с 
вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов   да 
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 1 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 
 

На основание чл. 13 и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА, чл. 94, ал. 3, т. 5 от ЗПФ и чл. 13 от ЗОП, 
 
 1. Одобрява кредитна линия за 2020г. при следните условия: 

• максимален размер на дълга до 200 000лв./двеста хиляди лева/; 
• валута – Лева; 
• вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за заем; 
• условия за погасяване – до 25.12.2020 г.; 
• източник на погасяване – от собствени бюджетни средства; 
• максимален лихвен процент  - до 3,5 %; 
• други такси и комисионни, които да са до 1000 лв.. 

 
 2. Упълномощава Кмета на община Георги Дамяново да проведе публичен конкурс, да 
сключи договор и да уреди обезпечението на кредитна линия за 2020 година в размер до 
200 000лв./двеста хиляди лева/. 

 
 3. Кредитната линия да бъде обезпечена с бъдещи вземания срещу собствени приходи. 
 
По т. 4: 
 
 Докладна записка  вх. № 78/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново.  
  

Препис-извлечение от протокол № 5/13.01.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново  

                                                                                                                                                                 Страница 5 

 



 Относно: Приемане на план-сметка включваща необходимите разходи за дейностите по 
третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2020 година. 
  
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, чл. 15 и чл. 17 от 
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 
    
 1. Одобрява план-сметка, общата стойност, на която възлиза на 191 430 лева и включва 
необходимите разходи за: 
 1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други. 
 1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им. 
 1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60, 
ал.22 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
 1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 

 
 2. Одобрява такса битови отпадъци за 2020 г., която не се променя спрямо предходната 
година, както следва: 
 2.1. В размер на 5,0 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на физически 
лица, влизащи в районите за организирано сметосъбиране, като таксата се разпределя така: 

• 3,2 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
• 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана;  
• 1,2 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 2.2. В размер на 1,2 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на физически 
лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране. 
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 2.3. В размер на 1,8 промила върху данъчната оценка за подалите декларации по чл. 19, ал.  
5 от НОАМТЦУ, като таксата се разпределя така: 

• 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
• 1,2 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
 2.4. В размер на 10,00 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, за 
нежилищни и производствено-стопански имоти на физически лица, като таксата се разпределя 
така: 

• 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
• 3,0 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
• 1,5 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
 2.5. В размер на 1,8 промила върху данъчната оценка за незастроени имоти на физически 
лица в регулация,  като таксата се разпределя така: 

• 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
• 1,2 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
 2.6. В размер на 10,00 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, за 
недвижими имоти на юридически лица, като таксата се разпределя така: 

• 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
• 3,0 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
• 1,5 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
 2.7. В размер на 4,5 промила върху данъчната оценка за недвижими имоти на юридически 
лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране, като таксата се разпределя 
така: 

• 3,0 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
• 1,5 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
 2.8. Наемателите на общински имоти заплащат такса битови отпадъци, както следва: 

• 5,5 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти; 
• 10,00 на хиляда за всички останали имоти. 

 
 3. При възникване на дефицит между събраните приходи и реализираните разходи за 
дейностите по събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) и чистота на 
териториите за обществено ползване, същият ще бъде покрит с финансови средства от местни 
приходи. 
 
 Приложения:  
 1. Приложение № 1 - План-сметка за планираните постъпления и разходваните средства за 
такса битови отпадъци за 2020 година на община Георги Дамяново.   
 2. Приложение № 2 – Справка от отдел МДТ към община Георги Дамяново за размера на 
ТБО на физически и юридически лица.   
 
По т. 5: 
  Докладна записка вх. № 79/08.01.2020 г. от Нина Петкова, Кмет на община Георги 
Дамяново. 
  
 Относно: Отдаване под наем на част от помещение – публична общинска собственост за 
нуждите на зъболекарски кабинет на територията на Община Георги Дамяново. 
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 По приетото предложение от председателя на ПК се изменя т. 1 на проекто решението от 
докладната записка. 
 
Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11   
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 42 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/, 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на помещение 
от 10 кв. м., част от административната сграда на Община Георги Давмяново, находящ УПИ VII, 
пл. № 96 по Кадастралния и Регулационен план на с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773,  община Г. 
Дамяново, обл. Монтана, съгласно АОС № 203/ 28.03.2006 г. и скица № 3/08.01.2020 год., издадена  
от община с. Г. Дамяново. Помещението се намира на I-ви етаж на дясното крило на горе 
посоченото УПИ. 
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 2. Срока за отдаване под наем на помещението 3 години. 
 
 3. Одобрява цената от изготвената експертна оценка от лицензиран оценител за определяне 
на пазарната стойност на помещение,  възлизаща на 20 (двадесет лева) лева без ДДС месечен 
наем. 
 
 4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението съгласно 
законовите разпоредби. 
 
По т. 6: 

 
 Докладна записка вх. № 80/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Почистване на земеделски земи (ливади, пасища и мери) - общинска собственост 
от дървесна растителност и добиване на дърва за огрев от тях за местно население и за читалищата 
в община Георги Дамяново.          
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
 

 1. Дава съгласие през 2020 година да се извършат дейности по почистване на земеделски 
земи (ливади, пасища и мери) – общинска собственост от дървесна растителност и добиване от тях 
на дърва за огрев. 
 
 2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
осигуряване на дърва за огрев на всички читалища на територията на общината, за обезпечаване 
на тяхната културна  дейност през зимния сезон 2020 – 2021 година. 
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 3. За жители на община Георги Дамяново с постоянен и/или настоящ адрес, желаещи да си 
добият дърва за огрев, определя цена на услугата, както следва: 

• За първите 5 куб. м. дърва по 11 лв. с ДДС за един пространствен куб. м.; 
• За всеки следващ куб. м. дърва по 21 лв. с ДДС. 

 
 4. Възлага на Кмета на общината, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 
почистване на земеделските земи  – общинска собственост от дървесна растителност, при 
спазване изискванията на чл. 32 от ЗОСИ.    
 
По т. 7: 
 
 Докладна записка вх. № 81/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Сигнални писма от полицейските органи от Участък Георги Дамяново към РУ на 
МВР – Монтана, относно проверки на системите за охрана и защита на  обществени сгради – 
общинска собственост. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот както 
следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 44 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за МВР, 
 

 1. Разрешава на Кмета на Община Георги Дамяново да изгради видеонаблюдение и да 
монтира допълнително външно осветление на кметствата и читалищата в населените места на 
община Георги Дамяново. 
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 2. Разходите за изграждането на видеонаблюдение и монтирането на допълнително външно 
осветление на кметствата и читалищата да се покрият от целевата субсидия за капиталови разходи 
на община Георги Дамяново за 2020 година. 
 
 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия 
за изпълнение на решението. 
 
По т. 8 /допълнителен материал/: 
 
 Докладна записка вх. № 82/13.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Упълномощаване за участие на 31.01.2020 г. в извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциация по ВиК – Монтана и съгласуване на позицията на Община Георги 
Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов   да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев   да 
Общо 10 0 1 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 45 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за 

водите, 
 

 1. За насроченото извънредно Общо събрание на 31.01.2020 година на АВиК-Монтана дава 
мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново г-жа Нина Петкова Кмет на 
Община Георги Дамяново, съгласно чл.198е, ал. 3 от Закона за водите. 
 
 2. При невъзможност за участие на кмета на общината в Общото събрание, дава мандат и 
упълномощава за свой представител г-н Радослав Найденов – зам.Кмет на Община Георги 
Дамяново, а в негово отсъствие – Анжелина Дилова – старши експерт(екология, култура и 
завеждащ учр.архив). 
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             3. Упълномощава представителя на Община Георги Дамяново да гласува по точките от 
дневния ред на Общото събрание, както следва: 
  

 
По т. 1 от дневния ред: 
Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема решение, съгласно чл.20, ал.3 от 

Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация за 
препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Монтана за 
2020г. в размер на 15 000 лв.. 

 
По т. 2 от дневния ред: 
Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява предложение за подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична 
държавна и/или публична общинска собственост през 2020г., които са договорени като част от 
задължително ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и 
дължима престация от оператора „ВиК“ ООД, гр.Монтана. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 12:26 часа. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …/п./… 
/Елена Георгиева/ 
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