РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220

Препис – извлечение
От Протокол № 17/21.10.2020 г.
На Общински съвет Г. Дамяново
На 21.10.2020 г. от 11.00 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 9 общински
съветници.
Отсъства: Пламка Бобойчева, Георги Руменов
От поканените на заседанието присъстваха: Заместник-кмета на общината – г-н Радослав
Найденов и Секретаря г-н Иван Пешунов.
Председателя на Общинския съвет д-р Паньов предложи за дневен ред на сесията общо 3
точки по поканата.
След проведените процедурни обсъждания и след гласуване на предложението на д-р
Паньов, с вот 9 гласа „за”, „против” и „въздаржал се” – няма, Общинския съвет прие заседанието
да протече при 3 точки както следва:
1. Докладна записка вх. № 249/13.10.2020 г. от д-р Мирослав Паньов - Председател на
Общински съвет Георги Дамяново, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен
заседател за Районен съд – Монтана за следващия мандат.
2. Докладна записка вх. № 250/13.10.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги
Дамяново, относно: Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини,
съоръжения, оборудване, стопански инвентар и електронна техника, собственост на Община Георги
Дамяново.
3. Докладна записка вх. № 253/14.10.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет на
Община Георги Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново в кампания –
2021 на Проект “Красива България “ от програмата на Министерство на труда и социалната
политика.
4. Разни.
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По т. 1:
Докладна записка вх. № 249/13.10.2020 г. от д-р Мирослав Паньов - Председател на
Общински съвет Георги Дамяново.
Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен заседател за Районен съд –
Монтана за следващия мандат.
Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот както
следва:
Име, презиме, фамилия
1. Мирослав Ценков Паньов
2. Малин Станимиров Димитров
3. Милко Еделов Благоев
4. Цветелина Георгиева Александрова
5. Пламка Илиева Бобойчева
6. Елена Алексеева Неделкова
7. Филип Иванов Борисов
8. Красимир Жоров Иванов
9. Георги Руменов Маринов
10. Пенка Александрова Петкова
11. Светослав Георгиев Илиев
Общо

За
да
да
да
да

Против

Въздържал се

0

0
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ВЗЕ:
РЕШЕНИЕ
№ 113
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 68 от Закона за съдебната
власт и чл. 8 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен
съвет,
1. Открива процедура по реда на Раздел II от Закона за съдебната власт за определяне
на кандидати от съдебния район на Община Георги Дамяново за съдебни заседатели в Районен съд Монтана.
2. Избира тричленна Временна комисия в състав:
Дамяново.

Председател: Милко Благоев – Общински съветник при Общински съвет – Георги

Членове:
1. Малин Димитров – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново.
2. Пламка Бобойчева – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново,
които да извършат проверка на документите, да изслушат кандидатите за съдебни заседатели и
изготвят доклад до Общински съвет – Георги Дамяново.
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3. Утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на кандидати за съдебни
заседатели в Районен съд - Монтана, както следва:
3.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
3.1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
3.1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район, за който
кандидатстват;
3.1.3. има завършено най-малко средно образование;
3.1.4 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
3.1.5. не страда от психически заболявания.
3.1.6. не е съдебен заседател в друг съд;
3.1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват;
3.1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
3.1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните
работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за
който е избран.
3.1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към
същия съд.
3.2. Кандидатите следва в срок до 01.11.2020 г. да предоставят документите по чл. 68, ал. 3
от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, в сградата на Община
Георги Дамяново.
3.3. Утвърждава образец на:
3.3.1 Заявление /Приложение № 1/;
3.3.2 Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7/ Приложение № 2/;
3.3.3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / Приложение № 3/.
/Същите могат да се получат и на хартиен носител от деловодството ОбС Георги Дамяново/.
3.4. Комисията извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя списък на
допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и
препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на
общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.
3.5. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, което ще се
проведе на 16.11.2020 г. в сградата на Община Георги Дамяново.
3.6. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска
цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския
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съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат.
3.7. Комисията съставя доклад за проверката на подадените от кандидатите документи и
протичането на изслушването, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди
гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от
изслушването.
3.8. Решението за откриване на процедурата се обявява на интернет страницата на Община
Георги Дамяново – http://georgidamyanovo.com/ и на таблото на първия етаж на Общинска
администрация Георги Дамяново.

По т. 3:
Докладна записка вх. № 250/13.10.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги
Дамяново.
Относно: Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения,
оборудване, стопански инвентар и електронна техника, собственост на Общинска администрация
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
1. Мирослав Ценков Паньов
2. Малин Станимиров Димитров
3. Милко Еделов Благоев
4. Цветелина Георгиева Александрова
5. Пламка Илиева Бобойчева
6. Елена Алексеева Неделкова
7. Филип Иванов Борисов
8. Красимир Жоров Иванов
9. Георги Руменов Маринов
10. Пенка Александрова Петкова
11. Светослав Георгиев Илиев
Общо
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Против

Въздържал се
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ВЗЕ:
РЕШЕНИЕ
№ 114
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 3 от ЗОС,
Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да застрахова срещу пожар, бедствия,
злоумишлени действия, изтичане на вода и пара от инсталации, късо съединение и токов удар ДМА
- машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар и електронна техника, собственост на
Общинска администрация Георги Дамяново, със стойност над 500,00 (петстотин) лева.
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По т. 3:
Докладна записка вх. № 253/14.10.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет на
Община Георги Дамяново.
Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново в кампания – 2021 на Проект
“Красива България “ от програмата на Министерство на труда и социалната политика.
Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот както
следва:
Име, презиме, фамилия
1. Мирослав Ценков Паньов
2. Малин Станимиров Димитров
3. Милко Еделов Благоев
4. Цветелина Георгиева Александрова
5. Пламка Илиева Бобойчева
6. Елена Алексеева Неделкова
7. Филип Иванов Борисов
8. Красимир Жоров Иванов
9. Георги Руменов Маринов
10. Пенка Александрова Петкова
11. Светослав Георгиев Илиев
Общо
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Против

Въздържал се
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ВЗЕ:
РЕШЕНИЕ
№ 115
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
1. Дава съгласие, Община Георги Дамяново да кандидатства с проектно предложение:
„Ремонт на НЧ „Напредък 1929“ с. Дълги Дел“ по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда
в населените места” по проект “Красива България“ 2021 г., Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места”, на обща стойност до 116 379 лв. /сто и шестнадесет
хиляди лева триста седемдесет и девет лева./ с ДДС.
2. Одобрява съфинасирането със собствени средства в размер на 50% от общия бюджет от
Община Георги Дамяново.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 11:30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ /
ПРОТОКОЛЧИК: …/п./…
/Елена Георгиева/
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220

Препис – извлечение
От Протокол № 17/21.10.2020 г.
На Общински съвет Г. Дамяново
По т. 1 от дневния ред – докладна записка вх. № 249/13.10.2020 г. от д-р Мирослав Паньов Председател на Общински съвет Георги Дамяново.
Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен заседател за Районен съд –
Монтана за следващия мандат.

РЕШЕНИЕ
№ 113
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 68 от Закона за съдебната
власт и чл. 8 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен
съвет,

Общински съвет – Георги Дамяново
Р Е Ш И:
1. Открива процедура по реда на Раздел II от Закона за съдебната власт за определяне на
кандидати от съдебния район на Община Георги Дамяново за съдебни заседатели в Районен съд Монтана.
2. Избира тричленна Временна комисия в състав:
Дамяново.

Председател: Милко Благоев – Общински съветник при Общински съвет – Георги

Членове:
1. Малин Димитров – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново.
2. Пламка Бобойчева – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново,
които да извършат проверка на документите, да изслушат кандидатите за съдебни
заседатели и изготвят доклад до Общински съвет – Георги Дамяново.

Решение № 113/21.10.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново.
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3. Утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на кандидати за
съдебни заседатели в Районен съд - Монтана, както следва:
3.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
3.1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
3.1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район, за който
кандидатстват;
3.1.3. има завършено най-малко средно образование;
3.1.4 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
3.1.5. не страда от психически заболявания.
3.1.6. не е съдебен заседател в друг съд;
3.1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват;
3.1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
3.1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните
работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район,
за който е избран.
3.1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към
същия съд.
3.2. Кандидатите следва в срок до 01.11.2020 г. да предоставят документите по чл. 68, ал. 3
от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, в сградата на Община
Георги Дамяново.
3.3. Утвърждава образец на:
3.3.1 Заявление /Приложение № 1/;
3.3.2 Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7/ Приложение № 2/;
3.3.3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / Приложение № 3/.
/Същите могат да се получат и на хартиен носител от деловодството ОбС Георги Дамяново/.
3.4. Комисията извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя списък на
допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и
препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на
общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.
3.5. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, което ще
се проведе на 16.11.2020 г. в сградата на Община Георги Дамяново.
3.6. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска
цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския
съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат.
Решение № 113/21.10.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново.
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3.7. Комисията съставя доклад за проверката на подадените от кандидатите документи и
протичането на изслушването, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди
гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от
изслушването.
3.8. Решението за откриване на процедурата се обявява на интернет страницата на Община
Георги Дамяново – http://georgidamyanovo.com/ и на таблото на първия етаж на Общинска
администрация Георги Дамяново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./…
/Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/

Сверил:
/Елена Георгиева/
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220

Препис – извлечение
От Протокол № 17/21.10.2020 г.
На Общински съвет Г. Дамяново
По т. 2 от дневния ред – докладна записка вх. № 250/13.10.2020 г. от г-жа Нина Петкова –
Кмет на Община Георги Дамяново.
Относно: Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения,
оборудване, стопански инвентар и електронна техника, собственост на Общинска администрация
Георги Дамяново.

РЕШЕНИЕ
№ 114
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 3 от ЗОС,

Общински съвет – Георги Дамяново
Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да застрахова срещу пожар, бедствия,
злоумишлени действия, изтичане на вода и пара от инсталации, късо съединение и токов удар
ДМА - машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар и електронна техника, собственост
на Общинска администрация Георги Дамяново, със стойност над 500,00 (петстотин) лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./…
/Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/

Сверил:
/Елена Георгиева/
Решение № 114/21.10.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220

Препис – извлечение
От Протокол № 17/21.10.2020 г.
На Общински съвет Г. Дамяново
По т. 3 от дневния ред – докладна записка вх. № 253/14.10.2020 г. от г-н Радослав Найденов –
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.
Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново в кампания – 2021 на Проект
“Красива България “ от програмата на Министерство на труда и социалната политика.

РЕШЕНИЕ
№ 115
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет – Георги Дамяново
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Георги Дамяново да кандидатства с проектно предложение:
„Ремонт на НЧ „Напредък 1929“ с. Дълги Дел“ по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда
в населените места” по проект “Красива България“ 2021 г., Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места”, на обща стойност до 116 379 лв. /сто и шестнадесет
хиляди лева триста седемдесет и девет лева./ с ДДС.
2. Одобрява съфинасирането със собствени средства в размер на 50% от общия бюджет от
Община Георги Дамяново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./…
/Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/

Сверил:
/Елена Георгиева/
Решение № 115/21.10.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново.
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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Долуподписаният/та/......................................................................................................
притежаващ /а/ лична карта № .............................. издадена от ....................................
на ............................ г., ЕГН ..............................................................................................
с настоящ адрес:.................................................................................................................
тел. ......………………………………………….., e-mail: ………………………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля, да бъда допуснат/а и избран/а/до участие в процедура за определяне на
съдебни заседатели за Районен съд - Монтана за следващия мандат.
Прилагам следните документи по чл. 68, ал. З от Закона за съдебната власт:
* подробна автобиография, нотариално заверено копие от диплома ми
завършено образование;
* медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
* мотивационно писмо;
* писмено съгласие;
* декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. З от ЗСВ;
* Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (за лицата, родени
преди 16 юли 1973 г.)
На основание чл. 68, ал. 3, т. 5 посочвам данните за контакт на две лица, към
които общинският съвет може да се обръща за препоръки, както следва:
1. ...................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да
бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

С уважение,
Подпис: ......................
Име и фамилия
Дата

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Приложение №2

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ
/ по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ /
Долуподписаният/та/..............................................................................................
(собствено, бащино, фамилно )
притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от .................................
на .................... г., ЕГН ..............................................................................................
с настоящ адрес:.........................................................................................................
.....................................................................................................................................

Заявявам своето изрично съгласие да участвам в подбора и да бъда избран/а/ за
съдебен заседател за Районен съд-Монтана за следващия мандат.

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни са защитени по смисъла на Регламент
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни, и
декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено
за целите на настоящата процедура.

С уважение,
Подпис: .......................
Име и Фамилия:
Дата

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
/ за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /
Долуподписаният/та/..................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно )
притежаващ /а/ лична карта №............................. издадена от .................................
на ....................... г., ЕГН ..............................................................................................
с настоящ адрес:............................................................................................................
.........................................................................................................................................
тел. ................................................., e-mail: …………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
В качеството ми на кандидат за съдебен заседател за Районен съд - Монтана за
следващия мандат, за мен липсват обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната
власт, а именно:
1. Не съм съдебен заседател в друг съд;
2. Не съм общински съветник от съдебния район на Районен съд-Монтана;
3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;
4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313
от Наказателния кодекс.

С уважение,
Подпис: .............
Име и Фамилия:
Дата

