
 

 
 
                                                                                                  Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
 На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 23.12.2020 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 заседанието. 
  

Отсъства: Цветелина Александрова 
 
 От поканените на заседанието присъстваха: г-жа Нина Петкова, Кмет на община Г. 
Дамяново, г-н Иван Пешунов - секретар. 
   

Д-р Мирослав Паньов ръководи заседанието като законно с кворум 10 общински 
съветници. 

 
Председателя на Общинския съвет д-р М. Паньов предложи за дневен ред на сесията 

общо 5 точки по поканата и 1 точка допълнителен материал. 
 
 След проведените процедурни обсъждания и след гласуване на предложението на д-р 
Паньов, с вот 10 гласа „за”, „против” и „въздаржал се” – няма, Общинския съвет прие 
заседанието да протече при 6 точки както следва: 
  
 1. Докладна записка вх. № 289/02.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска 
организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 
„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и реализиране на дейностите по 
цитираната програма. 
  
 2. Докладна записка вх. № 290/15.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за закупуване на материали за ремонт на жилището на 
проф. Галилей Симеонов – жител на с. Гаврил Геново и  удостоен със званието „Почетен гражданин на 
Община Георги Дамяново“. 
 

3. Докладна записка вх. № 291/15.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Изпълнен ангажимент за минималното ниво на инвестиции от „В и 
К” ООД Монтана върху обекти – публична общинска собственост на община Георги Дамяново. 
 

4. Докладна записка вх. № 292/16.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за дарение на частна общинска собственост  на 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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три броя параклиси, собственост на Община Георги Дамяново, намиращи се на територията на 
общината. 

 
5. Докладна записка вх. № 293/16.12.2020 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 2021 
година. 

 
6. Докладна записка вх. № 294/21.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Закриване на ДПЛПР (Дом за пълнолетни лица с психични 
разстройства) – с. Говежда.  

 
7. Разни. 

 
По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 289/02.12.2020 г. от от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл 
обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и реализиране на дейностите по цитираната 
програма. 
 
 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 132 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл 
обяд в условия на пандемията от COVID-19“, 
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1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да кандидатства за партньорска организация 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл 
обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и реализиране на дейностите по цитираната 
програма. 

2. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 
дейност по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

3. Дава съгласие до възстановяване на разходите от страна на Управляващия орган на 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, средствата за 
изпълнение на допустимите по програмата дейности да бъдат поети от бюджета на Община 
град Георги Дамяново. 

4. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Георги Дамяново. 
     
По т. 2: 
 
 Докладна записка вх. № 290/15.12.2020 г. от от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.   
 
 Относно: Даване на съгласие за закупуване на материали за ремонт на жилището на проф. 
Галилей Симеонов – жител на с. Гаврил Геново и  удостоен със званието „Почетен гражданин на 
Община Георги Дамяново“. 
 
 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 133 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
    

1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да подпомогне ремонта на жилището на проф. 
Галилей Симеонов, жител на с. Гаврил Геново и  удостоен със званието „Почетен гражданин на 
Община Георги Дамяново“, като осигури закупуването на материали на приблизителна 
стойност  до 1 200.00лв. /хиляда и двеста лева/.  
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2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на Община Георги Дамяново. 

 
3. Възлага на кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички фактически действия по 

изпълнение на решението. 
 

По т. 3: 
 

 Докладна записка вх. № 291/15.12.2020 г. от от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.   
 
 Относно: Изпълнен ангажимент за минимално ниво на инвестиции от „В и К“ ООД 
Монтана върху обекти – публична общинска собственост на 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 134 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, 

 

1. Приема направените разходи от „В и К“ ООД Монтана за 2020 г. във 
водоснабдителната система на община Георги Дамяново на стойност 28 846,08 лева без ДДС 
или 34 615,30 лева с ДДС във водоснабдителната система на община Георги Дамяново по 
обекти – публична общинска собственост, както следва: 

• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Чемиш, ул. „6-та“; 
• Подмяна външна водопроводна мрежа от с. Видлица; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Гаврил Геново, ул. „37-ма“; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Гаврил Геново, ул. „38-ма“; 
• Полагане на нов водопровод в с. Георги Дамяново, ул. „14-та“; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Гаврил Геново, ул. „27-ма“ 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Дълги Дел, ул. „2-ра“; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Главановци, ул. „Баба Тонка“; 
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• Подмяна външен водопровод с. Копиловци 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
завеждане на ремонтираните обекти в баланса на общината. 
 
По т. 4: 
 
 Докладна записка вх. № 292/16.12.2020 г. от от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.    
  
 Относно: Даване на съгласие за дарение на частна общинска собственост  на три броя 
параклиси, собственост на Община Георги Дамяново, намиращи се на територията на 
общината. 
 
 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 135 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Георги Дамяново, 

 
1. Дава съгласие за дарение на следните имоти: 
 
1.1. На УПИ I, кв. 37, образуван от имот № 501.305 по Кадастралния и регулационен 

план на с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771, с площ на УПИ-то 522 кв.м. В УПИ I има една сграда  - № 
501.305.1 на 1 етаж, Масивна, Култова религиозна сграда – 33 кв.м. Акт за ПОС № 
1648/12.06.2019 г. 
 

1.2. На УПИ I, кв. 11, по Кадастралния и регулационен план на с. Видлица, ЕКАТТЕ 
10999, с площ на УПИ-то 698 кв.м. В УПИ I има една сграда  - № 500.11.1 на 1 етаж, Масивна, 
Култова религиозна сграда – 33 кв.м. Акт за ПОС № 1649/12.06.2019 г. 
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1.3. Сграда  № 200.112.3 – 1 етаж, масивна, Култова, религиозна сграда от 34 кв.м., 

находяща се в УПИ II, квартал 29, образуван от имот № 500.1112 по Кадастралния и 
регулационен план на с. Чемиш, ЕКАТТЕ 80368.Акт за ПОС № 1650/12.06.2019 г. 
 

2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 
действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
По т. 5: 
 
 Докладна записка вх. № 293/16.12.2020 г. от 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 2021 година. 
 
 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 136 
 

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 205 206 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). 
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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 2021 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. 
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. 
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2.9. За недвижимите имоти на предприятия, фирми и граждани подали декларации  за 

определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството на битовите отпадъци за 
дейност сметосъбиране и сметоизвозване  на битовите отпадъци до депо таксата в годишен 
размер е както следва: 

- за един брой контейнер тип „Бобър“ е 300.00 лева годишно. 
- за един брой кофа  е 100.00 лева годишно. 
- за останалите дейности таксата се определя на база отчетната стойност или данъчната 

оценка на имотите и промилите заложени в т 2. 
 

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 2021 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. 6 /допълнителен материал/: 

 
 Докладна записка вх. № 294/21.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Закриване на ДПЛПР (Дом за пълнолетни лица с психични разстройства) – с. 
Говежда.         
 
 С настоящата докладна г-жа Нина Петкова, Кмет на Община Георги Дамяново 
информира Общински съвет Георги Дамяново за причините довели до решението на 
социалния министър Деница Сачева за закриването на ДПЛПР с. Говежда. Във връзка със 
създалата се ситуация, ръководството на Община Георги Дамяново, възнамеряват да направят 
всичко възможно да се намали натиска върху служителите на дома за намиране на 
алтернативна заетост, а също така и ще се предприемат постъпки за разкриването на нова 
социална услуга и използване на материалната база. 
  

По предложение от Красимир Иванов – общински съветник, общинските съветници 
гласуваха изготвянето и подписването на декларация в подкрепа на усилията на 
ръководството на община Георги Дамяново за запазване на Дом за пълнолетни лица с 
психични разстройства с. Говежда. 
  
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
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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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов   да 
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 9 0 1 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 137 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
 

 Да бъде изготвена и подписана декларация в подкрепа на усилията на ръководството на 
община Георги Дамяново за запазване на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства с. 
Говежда. 
 
 
 
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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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 1 от дневния ред – докладна записка вх. № 289/02.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване като партньорска организация по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в 
условия на пандемията от COVID-19“ и реализиране на дейностите по цитираната програма. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 132 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд 
в условия на пандемията от COVID-19“, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да кандидатства за партньорска организация по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия 
на пандемията от COVID-19“ и реализиране на дейностите по цитираната програма. 

2. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 
дейност по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

3. Дава съгласие до възстановяване на разходите от страна на Управляващия орган на 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, средствата за изпълнение 
на допустимите по програмата дейности да бъдат поети от бюджета на Община град Георги 
Дамяново. 

4. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Георги Дамяново. 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Решение № 132/23.12.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 1 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 2 от дневния ред – докладна записка вх. № 290/15.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за закупуване на материали за ремонт на жилището на проф. Галилей 
Симеонов – жител на с. Гаврил Геново и  удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Георги 
Дамяново“. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 133 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да подпомогне ремонта на жилището на проф. 

Галилей Симеонов, жител на с. Гаврил Геново и  удостоен със званието „Почетен гражданин на 
Община Георги Дамяново“, като осигури закупуването на материали на приблизителна стойност  
до 1 200.00лв. /хиляда и двеста лева/.  

 
2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на Община Георги Дамяново 

 
3. Възлага на кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички фактически действия по 

изпълнение на решението. 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 3 от дневния ред – докладна записка вх. № 291/15.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  

 
Относно: Изпълнен ангажимент за минимално ниво на инвестиции от „В и К“ ООД 

Монтана върху обекти – публична общинска собственост на община Георги Дамяново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 134 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема направените разходи от „В и К“ ООД Монтана за 2020 г. във водоснабдителната 

система на община Георги Дамяново на стойност 28 846,08 лева без ДДС или 34 615,30 лева с 
ДДС във водоснабдителната система на община Георги Дамяново по обекти – публична общинска 
собственост, както следва: 

• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Чемиш, ул. „6-та“; 
• Подмяна външна водопроводна мрежа от с. Видлица; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Гаврил Геново, ул. „37-ма“; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Гаврил Геново, ул. „38-ма“; 
• Полагане на нов водопровод в с. Георги Дамяново, ул. „14-та“; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Гаврил Геново, ул. „27-ма“ 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Дълги Дел, ул. „2-ра“; 
• Подмяна вътрешна водопроводна мрежа с. Главановци, ул. „Баба Тонка“; 
• Подмяна външен водопровод с. Копиловци 

 
2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 

завеждане на ремонтираните обекти в баланса на общината. 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 4 от дневния ред – докладна записка вх. № 292/16.12.2020 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за дарение на частна общинска собственост  на три броя 
параклиси, собственост на Община Георги Дамяново, намиращи се на територията на общината. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 135 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската 
собственост /ЗОС/ и чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Георги Дамяново, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за дарение на следните имоти: 

 
1.1. На УПИ I, кв. 37, образуван от имот № 501.305 по Кадастралния и регулационен план 

на с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771, с площ на УПИ-то 522 кв.м. В УПИ I има една сграда  - № 501.305.1 
на 1 етаж, Масивна, Култова религиозна сграда – 33 кв.м. Акт за ПОС № 1648/12.06.2019 г. 
 

1.2. На УПИ I, кв. 11, по Кадастралния и регулационен план на с. Видлица, ЕКАТТЕ 10999, 
с площ на УПИ-то 698 кв.м. В УПИ I има една сграда  - № 500.11.1 на 1 етаж, Масивна, Култова 
религиозна сграда – 33 кв.м. Акт за ПОС № 1649/12.06.2019 г. 
 

1.3. Сграда  № 200.112.3 – 1 етаж, масивна, Култова, религиозна сграда от 34 кв.м., 
находяща се в УПИ II, квартал 29, образуван от имот № 500.1112 по Кадастралния и регулационен 
план на с. Чемиш, ЕКАТТЕ 80368.Акт за ПОС № 1650/12.06.2019 г. 
 

2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 
действия по изпълнението на настоящото решение. 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 5 от дневния ред – докладна записка вх. № 293/16.12.2020 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 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 136 
  
 

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, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Одобрява план-сметка, общата стойност, на която възлиза на 205 206 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 2021 г., която не се променя спрямо предходната година, 
както следва: 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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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. 
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. 

 
2.9 За недвижимите имоти на предприятия, фирми и граждани подали декларации  за 

определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството на битовите отпадъци за 
дейност сметосъбиране и сметоизвозване  на битовите отпадъци до депо таксата в годишен размер 
е както следва: 

- за един брой контейнер тип „Бобър“ е 300.00 лева годишно. 
- за един брой кофа  е 100.00 лева годишно. 
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- за останалите дейности таксата се определя на база отчетната стойност или данъчната оценка 
на имотите и промилите заложени в т 2. 
 

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 2021 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.   
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 19/23.12.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 6 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 294/21.12.2020 г. от г-жа Нина 
Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Закриване на ДПЛПР (Дом за пълнолетни лица с психични разстройства) – с. 
Говежда. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 137 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Да бъде изготвена и подписана декларация в подкрепа на усилията на ръководството на 

община Георги Дамяново за запазване на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства с. 

Говежда. 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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