
 

 
 
                                                                                                  Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
 На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 17.02.2021 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 заседанието. 
  

Отсъства: няма 
 
 От поканените на заседанието присъстваха: г-жа Нина Петкова - Кмет на община Г. 
Дамяново. 
   

Д-р Мирослав Паньов ръководи заседанието като законно с кворум 11 общински 
съветници. 

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

общо 23 точки по поканата и 5 точки 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 28 точки както следва: 
 

1. Докладна записка вх. № 333/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в 
общинска публична собственост на Домашен социален патронаж с. Георги Дамяново. 
 
 2. Докладна записка вх. № 334/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в 
общинска публична собственост на бившето училище в с. Говежда. 
 
 3. Докладна записка вх. № 335/09.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Бюджет на Община Георги Дамяново за 2021 година. 
 

4. Докладна записка вх. № 300/07.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление. 
  
 5. Докладна записка вх. № 307/19.01.2021 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 2021 година. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

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

 

 

 

Препис-извлечение от Протокол № 20/17.02.2021 г. на Общински съвет Георги Дамяново  

                                                                                                                                                                 Страница 1 

 



 
6. Докладна записка вх. № 308/20.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Предоставяне на земи от  Общински  поземлен фонд при 
установени  граници на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската 
служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 
съществуващи или възстановими стари реални граници в землища на община Георги Дамяново. 
 

7. Докладна записка вх. № 313/25.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”. 

 
8. Докладна записка вх. № 314/25.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново  пред Фонд 
„Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика с проектно 
предложение „Модернизиране на  кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. 
Георги Дамяново”, и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

 
9. Докладна записка вх. № 316/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Изграждане на нов военен паметник на загиналите във воините 
жители на село Каменна Рикса. 

 
10. Докладна записка вх. № 317/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Съфинансиране на проектно предложение на „МИГ – Западна 
Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”. 

 
11. Докладна записка вх. № 318/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Безвъзмездно отдаване за ползване сграда в полза на „МИГ – 
Западна Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и 
Ружинци”. 

 
12. Докладна записка вх. № 319/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община 
Георги Дамяново за 2021 година. 

 
13. Докладна записка вх. № 322/28.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно 
предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 - 2020 г. за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. 

 
14. Докладна записка вх. № 323/28.01.2021 г. от Д-р Мирослав Паньов – Председател на 

ОбС Георги Дамяново, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Георги Дамяново и 
неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.. 
 

15. Докладна записка вх. № 325/01.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 26.02.2021 г. в извънредно Общо 
събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана и съгласуване на 
позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 

 
16. Докладна записка вх. № 328/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 26.02.2021 г. в редовно 
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неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана и съгласуване 
на позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 
 17. Докладна записка вх. № 329/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на МКБППМН при 
Община Георги Дамяново през 2020 г. и приемане План-програма за дейността на МКБППМН 
– Община Георги Дамяново за 2021 година. 
 
 18. Докладна записка вх. № 330/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на пазарни оценки за 
продажба на движимо имущество-частна общинска собственост чрез публичен търг с явно 
наддаване. 
 

19. Докладна записка вх. № 332/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане доклад за 2020 г. за изпълнението на националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. в Община Георги 
Дамяново. 

 
20. Докладна записка вх. № 336/09.02.2021 г. от Д-р Мирослав Паньов, Председател на 

Общински съвет Георги Дамяново, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения 
на кмета на общината и кметовете на кметства на територията на община Георги Дамяново. 

 
21. Докладна записка вх. № 337/09.02.2021 г. от Д-р Мирослав Паньов, Председател на 

Общински съвет Георги Дамяново, относно: Определяне възнаграждението на общинските 
съветници за участие в заседанията на общински съвет и неговите комисии. 

 
22. Докладна записка вх. № 338/10.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметските 
наместници на населените места в община Георги Дамяново. 

 
23. Докладна записка вх. № 339/10.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Одобряване структурата и числеността на Общинската 
администрация Георги Дамяново. 

 
24. Разни. 

 
По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 333/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 
публична собственост на Домашен социален патронаж с. 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   
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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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 138 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 

от Закона за общинската собственост /ЗОС/, 
 

1. Дава съгласие за преминаване от частна общинска собственост в публична общинска 
собственост на следният имот: 

 
• Имот  с  идентификатор № 14773.501.650.1, в едно с построената в него сграда –

Заведение за социални грижи със ЗП 844 кв.м; в с. Георги Дамяново, Акт за ЧОС 
№ 510/29.06.2011 г. 

 
2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение. 
 

Приложения:  
1. Копие от Акт за частна общинска собственост  № 510/29.06.2011 г. 

 
По т. 2: 
 
 Докладна записка вх. № 334/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 
публична собственост на бившето училище в с. Говежда. 
 
 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   
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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 11 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 139 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал .2, т. 2 и т. 3 

от Закона за общинската собственост /ЗОС/, 
 
1. Дава съгласие за преминаване от частна общинска собственост в публична общинска 

собственост на следният имот: 
 
• Имот № 501.196, за който е образуван УПИ VIII, квартал № 15, в едно с 

построените в него сгради – Сграда със смесено предназначение (бивше училище) 
със ЗП 451 кв.м; стопанска сграда със ЗП 100 кв.м. и тоалетна със ЗП 35 кв.м. в с. 
Говежда, Акт за ЧОС № 496/03.09.2010 г.  

 
2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение. 
 

Приложение:  
2. Копие от Акт за частна общинска собственост  № 496/03.09.2010 г. 

 
По т. 3: 
 
 Докладна записка вх. № 335/09.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Бюджет  на Община Георги Дамяново за 2021 година. 
 
 По приетото предложение от Светослав Илиев – общински съветник се изменя т. 5 от 
проекто - решението в докладната записка. 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров   да 
3. Милко Еделов Благоев да  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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
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11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 7 0 4 
 
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 9 0 2 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 140 
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1, във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 94 ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за 
публичните финанси и с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2021 година  и Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности, 
 

1. Приема бюджета на Община Георги Дамяново за 2021 година съгласно Приложение 
№ 1, както следва: 

 
1.2. Приходна част на бюджета  - в размер на  5 379 316 лв. 

 1.2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 374 150 лв., в т.ч. 
- Обща субсидия  от ЦБ – 3 122 346 лв. 
- Собствени приходи – 15 000 лв. 
- Преходен остатък от 2020 г.– 236 804 лв. 
1.2.2.Приходи за местни дейности в размер на   2 005 166 лв. 
- Обща изравнителна субсидия  - 480 000 лв. 
- Целева субсидия за КР – 446 200 лв. 
- Целева субсидия зимно поддържане и снегопочистване  – 69 300 лв. 
- Данъчни приходи  - 118 100 лв. 
- Неданъчни приходи – 473 400 лв. 
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС – 28 203 лв. 
- Временни безлихвени заеми от/за сметките за чужди средства – /-/ 6 000 лв. 
- Трансфери между бюджети – предоставени трансфери - /-/ 52 800лв. 
- Преходен остатък от 2020 г. – 448 763 лв. 
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1.3. Разходна част на бюджета – в размер на 5 379 316 лв., разпределени по функции, 
дейности, параграфи  съгласно Приложение № 1 

1.3.1. За делегираните от държавата дейности  - в размер на 3 374 150лв., съгласно 
Приложение № 1 

1.3.2. За местни дейности –  2 005 166 лв., съгласно Приложение № 1  
 

2. Приема и одобрява Поименен списък за капиталовите разходи за 2021 г.  в размер на 
721 944 лв. съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 

2.1. от целевата субсидия за капиталови разходи –    80 583 лв. 
2.2. от собствени приходи – 36 730 лв. 
2.3 от целеви средства за капиталови разходи, от преходен остатък от 2020 г. – 604 631 

лв. 
 
3. Приема следните лимити за разходи : 
3.1. Средства за СБКО на персонала в размер до 3 % от плановите разходи на лицата 

назначени по трудови правоотношения, които се разходват на база начислените средства за 
заплати. 

3.2. Представителни разходи на кмета на общината съгласно чл. 92, ал.1 от ЗДБРБ за 
2021 г. в размер не по-голям от 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-
00 „Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ – 3 180 лв. 
 3.3.Представителни разходи на  председателя на Общинския съвет съгласно чл. 92, ал.2 
от ЗДБРБ за 2021 г. в размер не по-голям от 1% от общия годишен размер на разходите за 
издръжка по §10-00 „Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ в размер на 1 590 лв. 

3.4. Утвърждава разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 2 000 лв. 
3.5. Помощи за погребение в размер на 1 000 лв., в помощта се включват разходите за 

издаване на смъртен  акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и 
заравяне на гроба.   Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица. 

3.6. Помощи за социално подпомагане на  самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица в размер на 5 300 лв. 

3.7. Утвърждава средства за работно облекло на човек от персонала нает по трудови 
правоотношения, в размер по преценка на кмета на общината, по реда на Наредбата за 
безплатното работно облекло, а за лицата по служебно правоотношение – по Закона за 
държавния служител. 
 

4. Утвърждава план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г., 
съгласно Приложение  № 4. 

 
5. Утвърждава разчета за подпомагане на спортни прояви на регистрирани спортни 

клубове и дружества, чиято дейност и седалище е на територията на Община Георги Дамяново 
в размер на 8 700 лв., в т.ч.     
              - за футболен клуб ”Шурданица” – 5 000 лв. 
              - за футболен клуб „Балкан“ -    3 700лв. 
               

6. Утвърждава  преходният остатък  в размер на 79 567 лв. съгласно  Приложение № 5. 
 

7. Определя лимит за възстановяване на превозните разходи на педагогическия персонал 
до размера на постъпилите средства от МФ. 
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8. Утвърждава разчета за субсидиите на организациите с нестопанска цел /Читалища/ в 
размер на 137 808 лв., със средствата от общата годишна субсидия за делегираните от 
държавата дейности /Приложение № 10/ за разпределение на държавната субсидия по 
читалища. 
 

9. Приема числеността на персонала и средствата за работна заплата съгласно 
Приложение № 6. 
 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския 
съюз в размер на 80 397 лв., съгласно Приложение № 8. 

 
11. Дава съгласие по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от 

целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни и текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска 
собственост  в размер на 365 617 лв., поименно определени като обекти съгласно приложение 
Приложение № 14 . 
 

12. Упълномощава кмета на общината да направи предложение до министъра на 
финансите, сумата от 365 617 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от 
ЗДБРБ за 2021 г. да бъде трансформирана в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни и текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска 
собственост.  
 

13. Община Георги Дамяново няма просрочените задължения от минали години,  които 
да бъдат разплащани през 2021 г. 
 

14. Определя лимит за поемане на нов общински дълг за 2021 г. в размер до 100 000 лв. 
 

15. Определя максималния размер на наличните към края на 2021 г. нови задължения за 
разходи в размер на 703 618 лв.  /Приложение № 9 / 

 
16. Определя максималният размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети в края на 2021 г. в размер на 2 345 392 лв. /Приложение № 9 /. 
 
17. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., съгласно 

Приложение № 7. 
18. Утвърждава размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 

възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2021 г., съгласно 
Приложение № 3.  

 
19. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както следва:  

          ДГ ”Детелина” – делегиран бюджет 
          ОУ ”Отец Паисий” – делегиран бюджет 
          ПГСС ”Марко Марков” – делегиран бюджет 
          ЦНСТДБУ  с.Гаврил Геново – делегиран бюджет 
          ДПЛПР с.Говежда – делегиран бюджет 

 
20. Упълномощава и задължава кмета на общината   да  организира разпределението на 

бюджета по тримесечия и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация. 
 

Препис-извлечение от Протокол № 20/17.02.2021 г. на Общински съвет Георги Дамяново  

                                                                                                                                                                 Страница 8 

 



21. Трансферите за делегираните от държавата дейности ще се предоставят  на 
второстепенните разпоредители до размера на получените от първостепенния разпоредител 
средства. 
 

22. Разходите за местни дейности ще се извършват до размера на постъпленията от 
собствени  приходи и изравнителната субсидия. 

23. Задължава кмета на общината  и  ръководителите на бюджетните звена да 
изразходват  бюджетните средства при спазване на следните приоритети: 

23.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти; 
            23.2. Храна, отопление и осветление; 

23.3. Издръжка на социалните, здравните и  образователните заведения. 
 
24. Упълномощава  кмета  на общината да извършва   компенсирани промени : 
24.1. В частта за делегирани от държавата дейности  - между утвърдените показатели за 

разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

24.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност, или от една дейност в друга, без  да изменя общият размер на разходите 

 
25. Възлага на кмета на общината: 
25.1. Да определи и утвърди  бюджетите на второстепенните разпоредители с  бюджет и 

да определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 

25.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за 
финансово управление и контрол; 

25.3. Да отразява служебно промените  по общинския бюджет с размера на постъпилите 
и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя; 

25.4. Да информира  Общинския съвет за вида, размера и причините за просрочените 
задължения  и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране; 

25.5. Да предлага на Общинския съвет да се прехвърлят разходи от един вид разходи в 
друг вид разходи в рамките на бюджетната година за делегираните от държавата дейности, с 
изключение на разходите  по функция ”Образование” и функция ”Социално 
осигуряване,подпомагане и грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 

25.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средният темп на  
нарастване на разходи за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение 
на конкретните приходи и /или трайно намаляване на конкретните  разходи; 

25.7. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях; 

25.8. Да информира Общинския съвет, когато са на лице условия по чл.130е от ЗПФ; 
25.9. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

 
26. Упълномощава кмета на общината: 
26.1. Да кандидатства за средства от Европейския съюз, по национални програми и други 

източници за реализиране годишните цели на общината по изпълнение на общинския план за 
развитие; 

26.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински проекти и програми; 
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26.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти, и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план  за развитие; 

26.4. Да разработва детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по отделни 
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на 
Министерство на финансите; 

26.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и съфинансиране на  общински проекти и програми; 

26.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 
средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, 
чийто бюджет е част от общинския бюджет; 

26.7. За всеки  отделен  случай кметът на общината  определя или договаря срока на 
погасяване на заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма; 

26.8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ; 

26.9. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ; 
 

27. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът да внесе предложение за предоставянето им по решение на 
общинският съвет. 

 
28. Възлага на кмета на общината  изпълнението на бюджета за  2021 година. 

 
29. Приема за сведение приложеният протокол от публичното обсъждане на бюджета 

съгласно Приложение № 11. 
 

Приложения: 
1. Бюджет на Община Георги Дамяново по единна бюджетна класификация за 2021 г.. 
2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021 г.. 

 3. Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 
възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2021г..  

4. План- сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 г.. 
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджета 

на общината за 2021 г.  
6. Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2021 г.. 
7. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.. 
8. Индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз. 
9. Справка за максималния размер на новите задължения за разход и ангажиментите за 

разход, които могат да  бъдат натрупани през 2021 г.. 
10. Справка за разпределението на субсидиите по читалища за 2021 г.. 
11. Протокол от публично обсъждане на проект за бюджета на Община Георги Дамяново 

за 2021г.. 
12. Присъствен списък от публично обсъждане на проект за бюджета на Община Георги 

Дамяново за 2021 г.. 
  13. Обяснителна записка по изготвянето на бюджета. 
14. Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за 
капиталови разходи. 
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По т. 4: 
 
 Докладна записка вх. № 300/07.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.   
 
 Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление. 
 
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост, 
    

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за 2020 година.   

 
Приложение: 
1. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление за 2020 год.. 
 
По т. 5: 

 
 Докладна записка вх. № 307/19.01.2021 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 2021 година. 
  
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Препис-извлечение от Протокол № 20/17.02.2021 г. на Общински съвет Георги Дамяново  

                                                                                                                                                                 Страница 11 

 



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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142 

 
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 2021 година. 
 

Приложение:   
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 

община Георги Дамяново през 2021 година. 
 
По т. 6: 
 
 Докладна записка вх. № 308/20.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.    
  
 Относно: Предоставяне  на  земи от  Общински  поземлен фонд при установени  
граници  на земеделските  имоти,  за  които  е  издадено  решение  на общинската служба по 
земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 
възстановими стари реални граници в землища 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 да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
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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 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 143 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, 
 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени  поземлени имоти  на наследниците на земеделска 
земя в землището на с. Копиловци,  както следва:  
 

1. По преписка  изх. № РД - 91 от 05.01.2021 г. на ОСЗ – Монтана  
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.3.1559,(новообразуван от имот № 

38488.3.477) ,с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „Бриня”, 
площ – 6,127 дка, находящ се в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  
 

• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.3.1558, (новообразуван от имот № 
38488.3.1103)  с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността 
„Буковец”, площ – 5,125 дка,  находящ се в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 
38488, на  наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.3.1557, (новообразуван от имот № 

38488.3.1103), с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността 
„Буковец”, площ – 6,145,  находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, 
на  наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.1.1022, (новообразуван от имот № 

38488.1.533) , с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността 
„………”, площ – 3,086 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, 
на  наследници на  Захари Лилов Лукин.  
 

• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.1.1019, (новообразуван от имот № 
38488.1.352) , с начин на трайно ползване – Пасище 9-та  категория, в местността 
„…….”, площ – 2,159 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, 
на  наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.1.1020,  (новообразуван от имот № 

38488.1.352), с начин на трайно ползване – Пасище, 9-та  категория, в местността „……”, 
площ – 1,462 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  
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• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.5.960, (новообразуван от имот № 
38488.5.522), с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „Лева 
река”, площ – 674 кв.м. находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  
 

• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.5.960, (новообразуван от имот № 
38488.5.522), с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „Лева 
река”, площ – 2,300 дка. находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  

      
           2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението съгласно 
законовите разпоредби. 
 
По т. 7: 
 
 Докладна записка вх. № 313/25.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова, Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”. 
 
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 144 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА, чл. 15, т. 10, чл. 17, ал. 3, чл. 25, ал. 2, чл. 
29, ал. 3, т. 1 и чл. 93 от Закона за социалното подпомагане и чл. 83 и чл. 84 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социалните услуги ( чл. 11 ал.10/11 от Закона за публичното 
финансиране), във връзка с чл. 51 от ЗДБРБ за 2021г. и т 1,4 и 13 от РМС № 790/30.10.2020 г  
за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейност с натурални стойностни 
показатели през 2021 г., 
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1. Общински съвет – Георги Дамяново дава съгласие за разкриване  на специализирана 
социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Георги Дамяново, като делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.. 

  
2. Социалната услуга да се администрира и управлява от Общинска администрация Георги 

Дамяново. 
 
3. Да утвърди една щатна бройка за администриране и управление на услугата „Асистентска 

подкрепа“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в делегираната от 
държавата дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“.  

 
4. Брой на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Георги 

Дамяново е 17 потребителя. 
 
5. Брой асистенти, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ в Община Георги Дамяново - 6 лични асистенти. 
 
6. Мястото на предоставяне на социалната услуга е на територията на Община Георги 

Дамяново в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната 
домашна среда. 

 
7. Адрес на управление на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ – с. Георги Дамяново, 

ул. „Единадесет” № 2. 
 
8. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващи дейности по изпълнение на 

решението, включително да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във 
връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата 
„Асистентска подкрепа”, считано от 01 януари 2021 г.. 

 
Приложение: 

1. Процедура за кандидатстване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и 
подбор на кандидат - потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа” 

2. Приложение 1 
3. Приложение 2 
4. Приложение 3 
5. Приложение 3-А 
6. Приложение 4 
7. Приложение 5 

 
По т. 8: 

 
 Докладна записка вх. № 314/25.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново  пред Фонд „Социална закрила” 
към Министерство на труда и социалната политика   с проектно предложение 
„Модернизиране на  кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. Георги 
Дамяново”, и осигуряване на съфинансиране по проекта.         
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 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 145 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
 

 1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно 
предложение „Модернизиране на  кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. 
Георги Дамяново” пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика. 
 

2. В качеството си на собственик на сграда, находяща се в с. Георги Дамяново, общ. 
Георги Дамяново, обл. Монтана  ул.”Шестнадесета” № 4 разположена в поземлен имот с 
идентификатор 14773.501.650 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-25 от 21.05.2010 г. на кмета на Община Георги Дамяново. Застроената  площ на 
сградата е 844 кв. м. Същата е построена през 1995 г. и е въведена в експлоатация през 2005 г. 
За сградата е издаден акт за  частна общинска собственост с  № 510 от 29.06.2011 г. Община 
Георги Дамяново се задължава да запази функцията, предназначението и собствеността на 
придобитото оборудване за срок от 3 (три) години считано от датата на приключване 
изпълнението на договора. 

 
3. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 12% 

от бюджета на одобрения проект, или 3724,32 лв., за сметка на бюджета на Община Георги 
Дамяново. 
 

4. Упълномощава Кмета на Община Георги Дамяново да внесе проектното 
предложение, окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд 
„Социална закрила”  към Министерство на труда и социалната политика. 
 

 Приложение: 
Техническа спецификация за оборудване/обзавеждане. 
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По т. 9: 
 
 Докладна записка вх. № 316/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Изграждане на нов военен паметник на загиналите във воините жители на 
село Каменна Рикса.         
  
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 146 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 4, ал. 1 
от Закона за военните паметници, 

 
1. Дава съгласие в част от площадно пространство по кадастралния и регулационен план 

на с. Каменна Рикса - публична общинска собственост,  да бъде изграден нов военен паметник 
на загиналите във воините жители на село Каменна Рикса. 
 

2. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Георги 
Дамяново. 

 

 Приложение: 
1. Списък с имената на загиналите във войните жители на с. Каменна Рикса. 
2. Извадка от кадастралния и регулационен план на с. Каменна Рикса. 
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По т. 10: 
 
 Докладна записка вх. № 317/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Съфинансиране на проектно предложение на „МИГ – Западна Стара планина 
– Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”.         
  
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 3, 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 147 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 

 
 1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да предостави съфинансиране в размер до 

1560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) на „Местна инициативна група – Западна Стара 
планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” преди 
подаване на проектното предложение „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и 
традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР 
- Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни 
дейности в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.    
          

2. При не одобрение на проектното предложение, сумата от 1560 лв. (хиляда петстотин и  
шестдесет лева) да бъде върната по сметка на Община Георги Дамяново. 
 

3. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 
 
МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и 

традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР 
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- Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този начин ще се популяризират 
местните традиции и обичаи.“. Целта е създаване на постоянна музейна експозиция  
”Лопушанското поречие от древността до наши дни” в с. Георги Дамяново и представяне на 
местния обред от с. Копиловци -„Гонене на змей”. Експозицията ще представя културата, 
историята, бита и традициите на община Георги Дамяново, чрез снимков и документален 
материал, както и автентични веществени експонати. Обредът „Гонене на змей” пресъздава как 
някога местното население се опитвало да въздейства на природата и да умилостиви силите, 
които задържат дъжда, толкова необходим за посевите и насажденията. В традиционния 
календарен цикъл на българите, се правят обреди за измолване на дъжд, против суша и гра-
душка, които са характерни за летния период. Намеренията на проектното предложение с  
представянето на този древен обред, е да се събуди интересът към позабравените ритуали, белег 
на българската обредна традиция.  

Предложението за предварително изпълнение се налага с оглед крайния срок за 
кандидатстване по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки пилотни 
проекти на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на 
подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 
 

По т. 11: 
 
 Докладна записка вх. № 318/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Безвъзмездно отдаване за ползване сграда в полза на „МИГ – Западна Стара 
планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”.         
  
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 3, 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

 
1. Предоставя безвъзмездно право на ползване, за срок от 7 години,  на сграда за култура и 

изкуство – публична  общинска собственост, както следва: едноетажна масивна сграда с 
приземно мазе – родната къща на Георги Дамянов, намираща се на адрес: с.Георги Дамяново, 
ул. ”Трета” №9, актувана с Акт за публична общинска собственост № 949/23.12.2014г.  и 
идентификатор на имот – № 14773.501.109.2 на „Местна инициативна група – Западна Стара 
планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”, за целите на 
проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ 
"МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги 
Дамяново и Ружинци", код на процедурата: BG06RDNP001-19.476,  подмярка 19.1“Помощ за 
подготвителни дейности в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с цел реализиране 
на подготвения проект, с който се цели подреждането на музейна сбирка в с. Георги Дамяново 
за популяризирането на местния бит,  традиции и обичаи. 
 

2. Допуска предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 

МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и 
традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР 
- Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този начин ще се популяризират 
местните традиции и обичаи. Целта е създаване на постоянна музейна експозиция  
”Лопушанското поречие от древността до наши дни” в с. Георги Дамяново. Експозицията ще 
представя културата, историята, бита и традициите на населението в община Георги Дамяново, 
чрез снимков и документален материал, както и автентични веществени експонати. 
Предложението за предварително изпълнение се налага с оглед крайния срок за кандидатстване 
по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки пилотни проекти на мярка 
19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 
"Помощ за подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 

 
Приложения: 

1. Акт № 949/23.12.2014 г. за публична общинска собственост. 
2. Скица на сграда № 15-438264-28.11.2014 г..  

 
По т. 12: 

 
Докладна записка вх. № 319/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново.  
  

Относно: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Георги 
Дамяново за 2021 год.. 
  
 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   
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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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 37о, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), 

 
 1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 

ползване на стопани отглеждащи пасищни животни. 
 
2. Общински съвет – Георги Дамяново приема Годишен план за паша за 2021 г., съгласно 

Приложение № 1. 
 
3. Общински съвет – Георги Дамяново определя мерите, пасищата и ливадите  на 

територията на община Георги Дамяново за общо и индивидуално ползване по смисъла на 
ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б. 

 
4. Общински съвет Георги Дамяново задължава общината  и ползвателите да опазват, 

поддържат и подобряват мерите, пасищата и ливадите, като ги почистват от храсти и друга 
нежелана растителност и предприемат противоерозионни мероприятия. 

 
5. Общински съвет – Георги Дамяново приема Правила за ползването на мерите, 

пасищата и ливадите  на територията на община Георги Дамяново, съгласно Приложение № 2. 
 
6. Списък на земеделските стопани, които могат да сключат договори за индивидуално 

ползване на общински пасища, мери и ливади на територията на населените места в община 
Георги Дамяново през 2021/2022 г., съгласно Приложение № 3 /три/. 

 
7. Възлага на Кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението съгласно 

законовите разпоредби. 
 

По т. 13: 
 
 Докладна записка вх. № 322/28.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
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 Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно предложение пред 
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.         
  
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 
 

1. Общински съвет – Георги Дамяново дава съгласие за кандидатстване на община Георги 
Дамяново с проектно предложение „Патронажна грижа + в община Георги Дамяново” по 
Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. 

 
2. Социалната услуга да се администрира и управлява от Общинска администрация Георги 

Дамяново. 
 

3. Мястото на предоставяне на социалната услуга е на територията на Община Георги 
Дамяново в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната 
домашна среда. 
 

4. Адрес на управление на социалната услуга „Патронажна грижа +“ – с. Георги Дамяново, 
ул. „Единадесет” № 2, община Георги Дамяново. 
 

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващи дейности по изпълнение на 
решението, включително да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във 
връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата 
„Патронажна грижа +”. 
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По т. 14: 
 
 Докладна записка вх. № 323/28.01.2021 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 
Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
  
 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии 
за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г..         
  
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 151 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, 
 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет Георги Дамяново и неговите 
комисии за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година. 
 

По т. 15: 
 
 Докладна записка вх. № 325/01.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Упълномощаване за участие на 26.02.2021 г. в извънредно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана и съгласуване на позицията на 
Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието.         
  
 Общинският съвет, след проведено поименно 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   
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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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 1 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 152 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, 
 

1. За насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев” гр. Монтана на 26.02.2021 г. (петък) от 11.00 ч. в административната сграда на 
болницата, дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново Д-р 
Мирослав Паньов - Председател на Общински съвет Георги Дамяново. 

 
2. При невъзможност за участие на Председателя на Общински съвет Георги Дамяново в 

Общото събрание, дава мандат и упълномощава за свой представител г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново. 

 
            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: 

ЗА Решение: Приема предложените правила за избор на регистриран одитор за 
заверка на годишния финансов отчет на дружеството. 
 

По т. 2 от дневния ред: 

ЗА Решение: Приема предложения начин на определяне възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13, т. 8 от Забележките към 
Приложение 2 – „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 
предприятия към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 
и ал. 4 от същия правилник и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение 2 към чл. 56, 
ал. 2 от същия правилник. 
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По т. 16: 
 
 Докладна записка вх. № 328/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Упълномощаване за участие на 26.02.2021 г. в редовно неприсъствено 
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 поименно 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова      да 
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 1 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 153 
 

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 редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на 26.02.2021  
година (петък) от 11,00 часа на Асоциация по ВиК - 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 – г-жа Анжелина Дилова – ст. експерт „Екология“; 

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: - „ЗА” 
Общото събрание приема отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2020 г.  
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По т. 2 от дневния ред: - „ЗА” 
Общото събрание приема отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 
2020 г. 

 
По т. 3 от дневния ред: - „ЗА” 
Общото събрание приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия,  

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2021 г.. 
 

По т. 17: 
 
 Докладна записка вх. № 329/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на МКБППМН при Община 
Георги Дамяново през 2020 г. и приемане План-програма за дейността на МКБППМН – 
Община Георги Дамяново 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 да   
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 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 154 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, 
 

1. Приема Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги Дамяново 
за 2020 година. 

 
2. Приема План-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Георги Дамяново 
за 2021 г.  
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 Приложение: 

1. Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги Дамяново 
за 2020 година. 
 2. План-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Георги 
Дамяново за 2021 г. 
 

По т. 18: 
 
 Докладна записка вх. № 330/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на пазарни оценки за продажба 
на движимо имущество-частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване.         
  
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 2 от НРПУРОИ, 

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  за разпореждане чрез 

публичен явен търг на движимо имущество – два броя гаражни клетки с размери 500/335/220 см 
със железни врати  при начална тръжна цена, без ДДС, както следва: 

• 1.1. Два броя гаражни клетки с размери 500/335/220 см със железни врати, 
начална тръжна цена, без ДДС – 840,00 (осемстотин и четиридесет лева) лева за 1 
брой гаражна клетка, или 1008 (хиляда и осем) лева с ДДС;  

• 1.2. Депозит за участие – 20% от началната тръжна цена (НТЦ) 
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• 1.3. Стъпка за наддаване -2%. 
 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  
изпълнение на решението и сключи договор  за покупко-продажба. 

  
          Приложение: 

1. Копие от АОС № 160/19-11.2001 г.. 
 

По т. 19: 
 
 Докладна записка вх. № 332/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Приемане доклад за 2020 г. за изпълнението на националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. в 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 да   
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 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 

 
Приема Отчетен доклад за 2020 г. за изпълнение на  Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ в Община Георги  Дамяново. 

 
Приложение: 
Отчетен доклад за 2020 г. за изпълнение на  Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ в Община Георги  Дамяново. 
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По т. 20: 
 
 Докладна записка вх. № 336/09.02.2021 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 
Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
  
 Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и 
кметовете на кметства на територията на община Георги Дамяново.         
  
 По приетото предложение от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново се 
изменя т. 2 от проекто - решението в 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. Галин Христов Петров   да 
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 8 2 1 
 
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 9 1 1 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА 
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1. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Георги Дамяново в 
размер на 47,06 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 
2 800,00 лева, считано от 01.02.2021 г.; 

 
2. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на кметство Копиловци и Кмета 

на кметство Говежда в размер на 21,85 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от 
ПМС № 67/2010 г. или 1 300,00 лева, считано от 01.02.2021 г.; 

 
3. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 и т. 2, да се начислят 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 
/едно/ на сто за всяка прослужена година, съгласно чл. 12 от Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата; 

 
4. Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските на 

кмета на общината и кметовете на кметствата в община Георги Дамяново се определя редовен 
платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни; 
 

5. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението 

 
По т. 21: 

 
 Докладна записка вх. № 337/09.02.2021 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 
Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
  
 Относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници за участие в 
заседанията на общински съвет и неговите комисии.         
  
 По приетото предложение от Красимир Иванов се изменя т. 1 от проекто - решението в 
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. Галин Христов Петров   да 
10. Пенка Александрова Петкова      да 
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 8 1 2 
 
 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   
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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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 1 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 
 

1. Определя възнаграждението на общински съветник за участието му в заседание на 
Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии да бъде в размер на 50 % от минималната 
работна заплата за страната, считано от 01.02.2021 г.; 

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

изпълнение на решението. 
 

По т. 22: 
 
 Докладна записка вх. № 338/10.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметските наместници 
на населените места в 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 да   
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 2 
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ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 159 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
 

1. Определя основна месечна заплата на кметските наместници в населените места на 
община Георги Дамяново, считано от 01.02.2021 г., както следва: 
 

Кметски наместник с. Гаврил Геново   950,00 лева 
Кметски наместник с. Меляне    950,00 лева  
Кметски наместник с. Дълги Дел   870,00 лева  
Кметски наместник с. Каменна Рикса   870,00 лева 
Кметски наместник с. Видлица   820,00 лева     
Кметски наместник с. Дива Слатина   800,00 лева 
Кметски наместник с. Главановци   800,00 лева 
Кметски наместник с. Чемиш    800,00 лева 
Кметски наместник с. Еловица  - 1/2 щ. бр.  350,00 лева 
Кметски наместник с. Помеждин - 1/2 щ. бр.  350,00 лева 
 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 да се начислят 
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 
/едно/ на сто за всяка прослужена година, съгласно чл. 12 от Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата; 

 
 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 

По т. 23: 
 
 Докладна записка вх. № 339/10.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Одобряване структурата и числеността на Общинската администрация 
Георги Дамяново.         
  
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 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   
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9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Закона за администрацията, чл. 15, ал. 2 
от ЗМСМА и §10, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за прилагане 
на Класификатора на длъжностите в администрацията /обн. ДВ, бр.49 от 29.06.2012 г./, 

 
1. Одобрява структурата и числеността на Общинската администрация Георги Дамяново, 

съгласно Приложение 1 и Приложение 2.  
 

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

 
По т. 24 /допълнителен материал/: 

 
 Докладна записка вх. № 340/15.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за отдаване под  наем на общински имоти – частна и публична 
общинска собственост за срок от 10 години.         
  
 По приетото предложение от Красимир Иванов се изменя т. 4, а т. 4 става т. 5 от 
проекто - решението в 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова     да  
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 1 0 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 
5 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 да   
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 1 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 161 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост, 
 

1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  отдаване под наем за срок от 10 
години  на следните обекти, като във всеки имот застроената площ ще е до 300 кв.м.(покривна 
конструкция на сграда и/или прилежащ терен): 

• 1.1. Имот № 500.156 с площ на имота 803 кв.м., в едно с построените сгради – сграда за 
култура и изкуство, с площ 341 кв.м.ЗП и сграда за култура и изкуство със ЗП 225 кв.м. в 
с. Каменна Рикса. АОС № 578/23.01.2013 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.2. Имот № 502.35 – Футболно игрище с площ от 16,549 дка в с. Говежда. АОС № 
228/14.08.2007 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.3. На имот 500.467, за който е образуван УПИ II, квартал 16 с площ на имота 3074 кв.м., 
в едно с прилежащите сгради - № 500.467.1 Масивна, стоманобетонна, жилищна сграда 
от 191 кв.м ЗП; - № 500.467.2 – Масивна, селскостопанска сграда от 57 вк.м. ЗП; - № 
500.467.3- Масивна, селскостопанска сграда от 183 вк.м. ЗП; - № 500.467.4- Масивна, 
Хангар, депо от 37 вк.м. ЗП; - № 500.467.5-Паянтова, селскостопанска сграда от 9 вк.м. 
ЗП; в с. Гаврил Геново. АОС № 1642/19.12.2018 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.4. На УПИ II, квартал 29, образуван от имот № 500.1112 с площ на имота 1,047 дка, в 
едно с построените в него сгради - № 500.1112.1 – Административна делова сграда с 
площ 310 кв.м. ЗП; - № 500.1112.2 – Административна делова сграда с площ 68 кв.м. ЗП. 
В с. Чемиш. АОС № 1650/12.06.2019 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.5. Имот № 502.243, за който е образуван УПИ I, с площ 2050 кв.м., в едно с построената 
в него сграда – Читалище с площ 443 кв.м. ЗП. АОС № 504/28.02.2011 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
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• 1.6. Поземлен имот с идентификатор № 14773.501.634 с площ на имота 8304 кв.м., в едно 
с построените в него сгради - № 14773.501.634.1 – сграда за образование с площ на 
сградата 671 кв.м.ЗП; - № 14773.501.634.3 – сграда за образование с площ на сградата 798 
кв.м.ЗП. АОС № 512/21.07.2011 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

Началната сума за годишен наем на всички обекти  ще възлиза на 6480,00 лв. без ДДС. 
 

2. Стъпка за наддаване - 10% 
 
3. Депозит - 20% 
 
4. В договора за наем да бъде упоменато, че месечния наем да е индексиран с процента на 

инфлацията.  
 
5. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  

изпълнение на решението и сключването на договор с инвеститора. 
 
          Приложение: 

1. Копие от АОС №578/23.01.2013 г.  
2. Копие от АОС № 228/14.08.2007 г.  
3. Копие от АОС № 1642/19.12.2018 г.  
4. Копие от АОС № 1650/12.06.2019 г.  
5. Копие от АОС № 504/28.02.2011 г.  
6. Копие от АОС № 512/21.07.2011 г.  

 
По т. 25 /допълнителен материал/: 

 
 Докладна записка вх. № 341/15.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 
Кмета на Община Георги Дамяново в периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.. 
  
 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. Галин Христов Петров 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 

№ 162 
 

На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 
страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в 
чужбина, 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община 
Георги Дамяново за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 в размер на - 0.00 лв.. 

 
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община 

Георги Дамяново за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 в размер на - 0.00 лв.. 
 

По т. 26 /допълнителен материал/: 
 
 Докладна записка вх. № 342/15.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Учредяване правото на прокарване на отклонение от общата водопроводна 
мрежа, заедно със сервитута в границите на имот – публична общинска собственост.         
  
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 163 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 2, ал. 4 и чл. 210, ал. 2 от Закона 
за устройство но територията,  чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от 
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Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Георги Дамяново, 

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  за: 
1.1. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата водопроводна мрежа, 

заедно със сервитута в границите на имот – публична общинска собственост, представляващ 
улица с о.т. 161 и 162. Дължината на трасето е 2,90 м, а сервитута е 1,74 кв.м. до имот – УПИ 
III427, кв. № 77 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново, 
обл. Монтана за сумата от 40.00 лв. без ДДС, съгласно Протокол № 1/15.02.2021 г. 

1.2. Възлага на Кмета на Общината при сключване на договор за учредяване право на 
прокарване да начисли 2% режийни разноски и 2,5% данък придобиване, които заедно със 
сумата по т.1.1 да постъпят в касата преди подписване на договора. 
 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  
изпълнение на решението и сключването на договора. 

 
          Приложение: 

1. Заповед № 13/20.01.2021 г. 
2. Протокол № 1/15.02.2021 г. 
3. Доклад за определяне на пазарна оценка 

 
По т. 27 /допълнителен материал/: 

 
 Докладна записка вх. № 344/16.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за продажба на дървесина от земеделски имот – публична 
общинска собственост.         
  
 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. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 164 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 46, т. 2  и чл. 66, ал.1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти, 
 

1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  за продажба на дървесина от 
имот с идентификатор № 24534.92.1 – пасище с площ 299 695 кв.м. в местността „Змиянец” в 
землището на с. Дълги Дел, категория на земята 10. 

 
2. Условията и начина на продажба са по чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като 
началната тръжна цена няма да е по-малка от утвърдения с Решение № 375 от Протокол № 
49/21.05.2019 година ценоразпис. Офертата с най- висока цена печели. 
 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  
изпълнение на решението и сключването на договора с купувача. 
 
          Приложение: 

1. Копие от Протокол №1/26.01.2021 г. 
2. Решение № 375 от Протокол № 49/21.05.2019 г на ОбС Г.Дамяново. 

 
 

По т. 28 /допълнителен материал/: 
 
 Докладна записка вх. № 345/16.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 
/2010-2020/ за 2021 г...         
  
 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. Галин Христов Петров 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 

№ 165 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 
 

1. Приема План за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 
2021 г. 
           

Приложение: 
1. План за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2021 г. 

 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 13:30 
часа. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …/п./… 
/Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 1 от дневния ред – докладна записка вх. № 333/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 
публична собственост на Домашен социален патронаж с. Георги Дамяново. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 138 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от 
Закона за общинската собственост /ЗОС/, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за преминаване от частна общинска собственост в публична общинска 

собственост на следният имот: 
 
• Имот  с  идентификатор № 14773.501.650.1, в едно с построената в него сграда –

Заведение за социални грижи със ЗП 844 кв.м; в с. Георги Дамяново, Акт за ЧОС № 
510/29.06.2011 г. 

 
2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение. 
 

Приложения:  
1. Копие от Акт за частна общинска собственост  № 510/29.06.2011 г. 

 
 
 
                                                                                    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 № 138/17.02.2021 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 1 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 2 от дневния ред – докладна записка вх. № 334/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 
публична собственост на бившето училище в с. Говежда. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 139 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал .2, т. 2 и т. 3 от 
Закона за общинската собственост /ЗОС/, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за преминаване от частна общинска собственост в публична общинска 

собственост на следният имот: 
 
• Имот № 501.196, за който е образуван УПИ VIII, квартал № 15, в едно с построените 

в него сгради – Сграда със смесено предназначение (бивше училище) със ЗП 451 
кв.м; стопанска сграда със ЗП 100 кв.м. и тоалетна със ЗП 35 кв.м. в с. Говежда, Акт 
за ЧОС № 496/03.09.2010 г.  

 
2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение. 
 

Приложение:  
1. Копие от Акт за частна общинска собственост  № 496/03.09.2010 г. 

 
 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 3 от дневния ред – докладна записка вх. № 335/09.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Бюджет  на Община Георги Дамяново за 2021 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 140 
  

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1, във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94 ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за 
публичните финанси и с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2021 година  и Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема бюджета на Община Георги Дамяново за 2021 година съгласно Приложение № 1, 

както следва: 
 
1.2. Приходна част на бюджета  - в размер на  5 379 316 лв. 

 1.2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 374 150 лв., в т.ч. 
- Обща субсидия  от ЦБ – 3 122 346 лв. 
- Собствени приходи – 15 000 лв. 
- Преходен остатък от 2020 г.– 236 804 лв. 
1.2.2.Приходи за местни дейности в размер на   2 005 166 лв. 
- Обща изравнителна субсидия  - 480 000 лв. 
- Целева субсидия за КР – 446 200 лв. 
- Целева субсидия зимно поддържане и снегопочистване  – 69 300 лв. 
- Данъчни приходи  - 118 100 лв. 
- Неданъчни приходи – 473 400 лв. 
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС – 28 203 лв. 
- Временни безлихвени заеми от/за сметките за чужди средства – /-/ 6 000 лв. 
- Трансфери между бюджети – предоставени трансфери - /-/ 52 800лв. 
- Преходен остатък от 2020 г. – 448 763 лв. 

 
1.3. Разходна част на бюджета – в размер на 5 379 316 лв., разпределени по функции, 

дейности, параграфи  съгласно Приложение № 1 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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1.3.1. За делегираните от държавата дейности  - в размер на 3 374 150лв., съгласно 
Приложение № 1 

1.3.2. За местни дейности –  2 005 166 лв., съгласно Приложение № 1  
 

2. Приема и одобрява Поименен списък за капиталовите разходи за 2021 г.  в размер на 
721 944 лв. съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 

2.1. от целевата субсидия за капиталови разходи –    80 583 лв. 
2.2. от собствени приходи – 36 730 лв. 
2.3 от целеви средства за капиталови разходи, от преходен остатък от 2020 г. – 604 631 лв. 
 
3. Приема следните лимити за разходи : 
3.1. Средства за СБКО на персонала в размер до 3 % от плановите разходи на лицата 

назначени по трудови правоотношения, които се разходват на база начислените средства за 
заплати. 

3.2. Представителни разходи на кмета на общината съгласно чл. 92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г. 
в размер не по-голям от 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 
„Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ – 3 180 лв. 
 3.3.Представителни разходи на  председателя на Общинския съвет съгласно чл. 92, ал.2 от 
ЗДБРБ за 2021 г. в размер не по-голям от 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка 
по §10-00 „Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ в размер на 1 590 лв. 

3.4. Утвърждава разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 2 000 лв. 
3.5. Помощи за погребение в размер на 1 000 лв., в помощта се включват разходите за 

издаване на смъртен  акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и 
заравяне на гроба.   Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица. 

3.6. Помощи за социално подпомагане на  самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица в размер на 5 300 лв. 

3.7. Утвърждава средства за работно облекло на човек от персонала нает по трудови 
правоотношения, в размер по преценка на кмета на общината, по реда на Наредбата за безплатното 
работно облекло, а за лицата по служебно правоотношение – по Закона за държавния служител. 
 

4. Утвърждава план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г., 
съгласно Приложение  № 4. 

 
5. Утвърждава разчета за подпомагане на спортни прояви на регистрирани спортни клубове 

и дружества, чиято дейност и седалище е на територията на Община Георги Дамяново в размер на 
8 700 лв., в т.ч.     
              - за футболен клуб ”Шурданица” – 5 000 лв. 
              - за футболен клуб „Балкан“ -    3 700лв. 
               

6. Утвърждава  преходният остатък  в размер на 79 567 лв. съгласно  Приложение № 5. 
 

7. Определя лимит за възстановяване на превозните разходи на педагогическия персонал до 
размера на постъпилите средства от МФ. 
 

8. Утвърждава разчета за субсидиите на организациите с нестопанска цел /Читалища/ в 
размер на 137 808 лв., със средствата от общата годишна субсидия за делегираните от държавата 
дейности /Приложение № 10/ за разпределение на държавната субсидия по читалища. 
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9. Приема числеността на персонала и средствата за работна заплата съгласно Приложение 
№ 6. 
 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз 
в размер на 80 397 лв., съгласно Приложение № 8. 

 
11. Дава съгласие по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от 

целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни и текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска 
собственост  в размер на 365 617 лв., поименно определени като обекти съгласно приложение 
Приложение № 14 . 
 

12. Упълномощава кмета на общината да направи предложение до министъра на 
финансите, сумата от 365 617 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 
2021 г. да бъде трансформирана в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни и 
текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска собственост.  
 

13. Община Георги Дамяново няма просрочените задължения от минали години,  които да 
бъдат разплащани през 2021 г. 
 

14. Определя лимит за поемане на нов общински дълг за 2021 г. в размер до 100 000 лв. 
 

15. Определя максималния размер на наличните към края на 2021 г. нови задължения за 
разходи в размер на 703 618 лв.  /Приложение № 9 / 

 
16. Определя максималният размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети в края на 2021 г. в размер на 2 345 392 лв. /Приложение № 9 /. 
 
17. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., съгласно 

Приложение № 7. 
18. Утвърждава размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 

възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2021 г., съгласно 
Приложение № 3.  

 
19. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както следва:  

          ДГ ”Детелина” – делегиран бюджет 
          ОУ ”Отец Паисий” – делегиран бюджет 
          ПГСС ”Марко Марков” – делегиран бюджет 
          ЦНСТДБУ  с.Гаврил Геново – делегиран бюджет 
          ДПЛПР с.Говежда – делегиран бюджет 

 
20. Упълномощава и задължава кмета на общината   да  организира разпределението на 

бюджета по тримесечия и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна 
класификация. 
 

21. Трансферите за делегираните от държавата дейности ще се предоставят  на 
второстепенните разпоредители до размера на получените от първостепенния разпоредител 
средства. 
 

22. Разходите за местни дейности ще се извършват до размера на постъпленията от 
собствени  приходи и изравнителната субсидия. 
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23. Задължава кмета на общината  и  ръководителите на бюджетните звена да изразходват  
бюджетните средства при спазване на следните приоритети: 

23.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти; 
            23.2. Храна, отопление и осветление; 

23.3. Издръжка на социалните, здравните и  образователните заведения. 
 
24. Упълномощава  кмета  на общината да извършва   компенсирани промени : 
24.1. В частта за делегирани от държавата дейности  - между утвърдените показатели за 

разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

24.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност, 
или от една дейност в друга, без  да изменя общият размер на разходите 

 
25. Възлага на кмета на общината: 
25.1. Да определи и утвърди  бюджетите на второстепенните разпоредители с  бюджет и да 

определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 

25.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за 
финансово управление и контрол; 

25.3. Да отразява служебно промените  по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя; 

25.4. Да информира  Общинския съвет за вида, размера и причините за просрочените 
задължения  и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране; 

25.5. Да предлага на Общинския съвет да се прехвърлят разходи от един вид разходи в друг 
вид разходи в рамките на бюджетната година за делегираните от държавата дейности, с 
изключение на разходите  по функция ”Образование” и функция ”Социално 
осигуряване,подпомагане и грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 

25.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средният темп на  
нарастване на разходи за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на 
конкретните приходи и /или трайно намаляване на конкретните  разходи; 

25.7. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях; 

25.8. Да информира Общинския съвет, когато са на лице условия по чл.130е от ЗПФ; 
25.9. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

 
26. Упълномощава кмета на общината: 
26.1. Да кандидатства за средства от Европейския съюз, по национални програми и други 

източници за реализиране годишните цели на общината по изпълнение на общинския план за 
развитие; 

26.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински проекти и програми; 

26.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти, и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския 
съюз, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
общинския план  за развитие; 

26.4. Да разработва детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по отделни общински 
проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на 
финансите; 
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26.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране 
и съфинансиране на  общински проекти и програми; 

26.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства 
от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто 
бюджет е част от общинския бюджет; 

26.7. За всеки  отделен  случай кметът на общината  определя или договаря срока на 
погасяване на заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма; 

26.8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ; 

26.9. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ; 
 

27. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът да внесе предложение за предоставянето им по решение на 
общинският съвет. 

 
28. Възлага на кмета на общината  изпълнението на бюджета за  2021 година. 

 
29. Приема за сведение приложеният протокол от публичното обсъждане на бюджета 

съгласно Приложение № 11. 
 

Приложения: 
1. Бюджет на Община Георги Дамяново по единна бюджетна класификация за 2021 г.. 
2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021 г.. 

 3. Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 
възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2021г..  

4. План- сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 г.. 
5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджета на 

общината за 2021 г.  
6. Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2021 г.. 
7. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.. 
8. Индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз. 
9. Справка за максималния размер на новите задължения за разход и ангажиментите за 

разход, които могат да  бъдат натрупани през 2021 г.. 
10. Справка за разпределението на субсидиите по читалища за 2021 г.. 
11. Протокол от публично обсъждане на проект за бюджета на Община Георги Дамяново за 

2021г.. 
12. Присъствен списък от публично обсъждане на проект за бюджета на Община Георги 

Дамяново за 2021 г.. 
  13. Обяснителна записка по изготвянето на бюджета. 

14. Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева 
субсидия за капиталови разходи. 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 4 от дневния ред – докладна записка вх. № 300/07.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за 2020 година.   

 
Приложение: 
1. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление за 2020 год.. 
 
 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 5 от дневния ред – докладна записка вх. № 307/19.01.2021 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 2021 година. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142 
  
 

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, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост 
в община Георги Дамяново през 2021 година. 
 

Приложение:   
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община 

Георги Дамяново през 2021 година. 
 
 
 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 6 от дневния ред – докладна записка вх. № 308/20.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Предоставяне  на  земи от  Общински  поземлен фонд при установени  граници  
на земеделските  имоти,  за  които  е  издадено  решение  на общинската служба по земеделие за 
признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 
стари реални граници в землища на община Георги Дамяново. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 143 
  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъдат предоставени  поземлени имоти  на наследниците на земеделска земя 

в землището на с. Копиловци,  както следва:  
 

1. По преписка  изх. № РД - 91 от 05.01.2021 г. на ОСЗ – Монтана  
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.3.1559,(новообразуван от имот № 

38488.3.477) ,с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „Бриня”, 
площ – 6,127 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  
 

• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.3.1558, (новообразуван от имот № 
38488.3.1103)  с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността 
„Буковец”, площ – 5,125 дка,  находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, 
на  наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.3.1557, (новообразуван от имот № 

38488.3.1103), с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността 
„Буковец”, площ – 6,145,  находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.1.1022, (новообразуван от имот № 

38488.1.533) , с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „………”, 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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площ – 3,086 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  
 

• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.1.1019, (новообразуван от имот № 
38488.1.352) , с начин на трайно ползване – Пасище 9-та  категория, в местността „…….”, 
площ – 2,159 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.1.1020,  (новообразуван от имот № 

38488.1.352), с начин на трайно ползване – Пасище, 9-та  категория, в местността „……”, 
площ – 1,462 дка, находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  

 
• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.5.960, (новообразуван от имот № 

38488.5.522), с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „Лева 
река”, площ – 674 кв.м. находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  
 

• Поземлен имот с проектен идентификатор  № 38488.5.960, (новообразуван от имот № 
38488.5.522), с начин на трайно ползване – Ливада 9-та  категория, в местността „Лева 
река”, площ – 2,300 дка. находящ се  в землището на с. Копиловци, с ЕКАТТЕ 38488, на  
наследници на  Захари Лилов Лукин.  

      
           2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението съгласно 
законовите разпоредби. 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 7 от дневния ред – докладна записка вх. № 313/25.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 144 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА, чл. 15, т. 10, чл. 17, ал. 3, чл. 25, ал. 2, чл. 29, 
ал. 3, т. 1 и чл. 93 от Закона за социалното подпомагане и чл. 83 и чл. 84 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социалните услуги ( чл. 11 ал.10/11 от Закона за публичното финансиране), 
във връзка с чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 г. и т 1,4 и 13 от РМС № 790/30.10.2020 г  за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейност с натурални стойностни показатели през 2021 г., 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Общински съвет – Георги Дамяново дава съгласие за разкриване  на специализирана 
социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Георги Дамяново, като делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.. 

  
2. Социалната услуга да се администрира и управлява от Общинска администрация Георги 

Дамяново. 
 
3. Да утвърди една щатна бройка за администриране и управление на услугата „Асистентска 

подкрепа“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в делегираната от 
държавата дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“.  

 
4. Брой на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Георги 

Дамяново е 17 потребителя. 
 
5. Брой асистенти, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ в Община Георги Дамяново - 6 лични асистенти. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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6. Мястото на предоставяне на социалната услуга е на територията на Община Георги 
Дамяново в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната 
домашна среда. 

 
7. Адрес на управление на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ – с. Георги Дамяново, 

ул. „Единадесет” № 2. 
 
8. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващи дейности по изпълнение на 

решението, включително да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във 
връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата 
„Асистентска подкрепа”, считано от 01 януари 2021 г.. 
 
 Приложение: 

1. Процедура за кандидатстване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и 
подбор на кандидат - потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа” 

2. Приложение 1 
3. Приложение 2 
4. Приложение 3 
5. Приложение 3-А 
6. Приложение 4 
7. Приложение 5 

 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 8 от дневния ред – докладна записка вх. № 314/25.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново  пред Фонд „Социална закрила” 
към Министерство на труда и социалната политика   с проектно предложение „Модернизиране на  
кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. Георги Дамяново”, и осигуряване на 
съфинансиране по проекта. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 145 
  
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно 
предложение „Модернизиране на  кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. 
Георги Дамяново” пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната 
политика. 
 

2. В качеството си на собственик на сграда, находяща се в с. Георги Дамяново, общ. 
Георги Дамяново, обл. Монтана  ул.”Шестнадесета” № 4 разположена в поземлен имот с 
идентификатор 14773.501.650 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-25 от 21.05.2010 г. на кмета на Община Георги Дамяново. Застроената  площ на 
сградата е 844 кв. м. Същата е построена през 1995 г. и е въведена в експлоатация през 2005 г. За 
сградата е издаден акт за  частна общинска собственост с  № 510 от 29.06.2011 г. Община Георги 
Дамяново се задължава да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото 
оборудване за срок от 3 (три) години считано от датата на приключване изпълнението на 
договора. 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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3. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 12% от 
бюджета на одобрения проект, или  3724,32 лв., за сметка на бюджета на Община Георги 
Дамяново. 

 
4. Упълномощава Кмета на Община Георги Дамяново да внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”  към 
Министерство на труда и социалната политика. 
 

 Приложение: 
Техническа спецификация за оборудване/обзавеждане. 

 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 9 от дневния ред – докладна записка вх. № 316/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Изграждане на нов военен паметник на загиналите във воините жители на село 
Каменна Рикса. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 146 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 4, ал. 1 от 
Закона за военните паметници, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие в част от площадно пространство по кадастралния и регулационен план на 

с. Каменна Рикса - публична общинска собственост,  да бъде изграден нов военен паметник на 
загиналите във воините жители на село Каменна Рикса. 
 

2. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Георги Дамяново. 
 

 Приложение: 
1. Списък с имената на загиналите във войните жители на с. Каменна Рикса. 
2. Извадка от кадастралния и регулационен план на с. Каменна Рикса. 
 

 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 10 от дневния ред – докладна записка вх. № 317/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 
Относно: Съфинансиране на проектно предложение на „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – 
Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 147 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да предостави съфинансиране в размер до 1560 

лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) на „Местна инициативна група – Западна Стара 
планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” преди подаване 
на проектното предложение „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на 
територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, 
Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности в 
частта малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.    
          

2. При не одобрение на проектното предложение, сумата от 1560 лв. (хиляда петстотин и  
шестдесет лева) да бъде върната по сметка на Община Георги Дамяново. 
 

3. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 
 
МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и 

традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - 
Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този начин ще се популяризират 
местните традиции и обичаи.“. Целта е създаване на постоянна музейна експозиция  
”Лопушанското поречие от древността до наши дни” в с. Георги Дамяново и представяне на 
местния обред от с. Копиловци -„Гонене на змей”. Експозицията ще представя културата, 
историята, бита и традициите на община Георги Дамяново, чрез снимков и документален 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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материал, както и автентични веществени експонати. Обредът „Гонене на змей” пресъздава как 
някога местното население се опитвало да въздейства на природата и да умилостиви силите, които 
задържат дъжда, толкова необходим за посевите и насажденията. В традиционния календарен 
цикъл на българите, се правят обреди за измолване на дъжд, против суша и градушка, които са 
характерни за летния период. Намеренията на проектното предложение с  представянето на този 
древен обред, е да се събуди интересът към позабравените ритуали, белег на българската обредна 
традиция.  

Предложението за предварително изпълнение се налага с оглед крайния срок за 
кандидатстване по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки пилотни 
проекти на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на 
подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 

 
 

 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 11 от дневния ред – докладна записка вх. № 318/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 
Относно: Безвъзмездно отдаване за ползване сграда в полза на „МИГ – Западна Стара планина – 
Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 12, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Предоставя безвъзмездно право на ползване, за срок от 7 години,  на сграда за култура и 

изкуство – публична  общинска собственост, както следва: едноетажна масивна сграда с приземно 
мазе – родната къща на Георги Дамянов, намираща се на адрес: с.Георги Дамяново, ул. ”Трета” № 
9, актувана с Акт за публична общинска собственост № 949/23.12.2014г.  и идентификатор на имот 
– № 14773.501.109.2 на „Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур 
- Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”, за целите на проект „Съхраняване и 
популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА 
СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", 
код на процедурата: BG06RDNP001-19.476,  подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности в 
частта малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с цел реализиране на подготвения 
проект, с който се цели подреждането на музейна сбирка в с. Георги Дамяново за 
популяризирането на местния бит,  традиции и обичаи. 
 

2. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 
 

МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и 
традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - 
Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този начин ще се популяризират 
местните традиции и обичаи.  Целта е създаване на постоянна музейна експозиция  
”Лопушанското поречие от древността до наши дни” в с. Георги Дамяново. Експозицията ще 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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представя културата, историята, бита и традициите на населението в община Георги Дамяново, 
чрез снимков и документален материал, както и автентични веществени експонати. 
Предложението за предварително изпълнение се налага с оглед крайния срок за кандидатстване по 
подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „ 
Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 
г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за 
подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 

 
Приложение: 
1. Акт № 949/23.12.2014 г. за публична общинска собственост. 
2. Скица на сграда № 15-438264-28.11.2014 г.;  
 
 

 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 12 от дневния ред – докладна записка вх. № 319/26.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Георги 
Дамяново за 2021 год.. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 37о, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), 
  
    

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 
ползване на стопани отглеждащи пасищни животни. 

 
2. Общински съвет – Георги Дамяново приема Годишен план за паша за 2021 г., съгласно 

Приложение № 1. 
 
3. Общински съвет – Георги Дамяново определя мерите, пасищата и ливадите  на 

територията на община Георги Дамяново за общо и индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ, 
съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б. 

 
4. Общински съвет Георги Дамяново задължава общината  и ползвателите да опазват, 

поддържат и подобряват мерите, пасищата и ливадите, като ги почистват от храсти и друга 
нежелана растителност и предприемат противоерозионни мероприятия. 

 
5. Общински съвет – Георги Дамяново приема Правила за ползването на мерите, пасищата 

и ливадите  на територията на община Георги Дамяново, съгласно Приложение № 2. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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6. Списък на земеделските стопани, които могат да сключат договори за индивидуално 

ползване на общински пасища, мери и ливади на територията на населените места в община 
Георги Дамяново през 2021/2022 г., съгласно Приложение № 3 /три/. 

 
7. Възлага на Кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението съгласно 

законовите разпоредби. 
 

 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 13 от дневния ред – докладна записка вх. № 322/28.01.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно предложение пред 
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет – Георги Дамяново дава съгласие за кандидатстване на община Георги 

Дамяново с проектно предложение „Патронажна грижа + в община Георги Дамяново” по 
Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. 

 
2. Социалната услуга да се администрира и управлява от Общинска администрация Георги 

Дамяново. 
 

3. Мястото  на предоставяне на социалната услуга е на територията на Община Георги 
Дамяново в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната 
домашна среда. 
 

4. Адрес на управление на социалната услуга „Патронажна грижа +“ – с. Георги Дамяново, ул. 
„Единадесет” № 2, община Георги Дамяново. 
 

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващи дейности по изпълнение на 
решението, включително да утвърди правилата, процедурите и образците на документите във 
връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата 
„Патронажна грижа +”. 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 14 от дневния ред – докладна записка вх. № 323/28.01.2021 г. от Д-р Мирослав Ценков 
Паньов – Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии за 
периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 151 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии 
за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година. 
 
 
 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 15 от дневния ред – докладна записка вх. № 325/01.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Упълномощаване за участие на 26.02.2021 г. в извънредно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана и съгласуване на позицията на Община 
Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 152 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. За насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев” гр. Монтана на 26.02.2021 г. (петък) от 11.00 ч. в административната сграда на болницата, 
дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново Д-р Мирослав Паньов - 
Председател на Общински съвет Георги Дамяново. 

 
2. При невъзможност за участие на Председателя на Общински съвет Георги Дамяново в 

Общото събрание, дава мандат и упълномощава за свой представител г-жа Нина Петкова – Кмет 
на Община Георги Дамяново. 

 
            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: 

ЗА Решение: Приема предложените правила за избор на регистриран одитор за заверка 
на годишния финансов отчет на дружеството. 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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По т. 2 от дневния ред: 

ЗА Решение: Приема предложения начин на определяне възнагражденията на членовете 
на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13, т. 8 от Забележките към Приложение 2 – 
„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 
56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне 
стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от същия правилник и 
замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение 2 към чл. 56, ал. 2 от същия правилник. 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 16 от дневния ред – докладна записка вх. № 328/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Упълномощаване за участие на 26.02.2021 г. в редовно неприсъствено заседание 
на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана и съгласуване на позицията на Община 
Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 153 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за 
водите, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
            1. За насроченото редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на 26.02.2021  

година (петък) от 11,00 часа на Асоциация по ВиК - 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 – г-жа Анжелина Дилова – ст. експерт „Екология“; 

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: - „ЗА” 

Общото събрание приема отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2020 г.  

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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По т. 2 от дневния ред: - „ЗА” 

Общото събрание приема отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 

2020 г. 

 
По т. 3 от дневния ред: - „ЗА” 

Общото събрание приема бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия,  

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2021 г. 

 

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

Решение № 153/17.02.2021 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 2 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 17 от дневния ред – докладна записка вх. № 329/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на МКБППМН при Община Георги 
Дамяново през 2020 г. и приемане План-програма за дейността на МКБППМН – Община Георги 
Дамяново за 2021 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 154 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги Дамяново за 
2020 година. 

 
2. Приема План-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Георги Дамяново за 
2021 г.  
 
 Приложение: 

1. Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги Дамяново за 2020 година. 
 2. План-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Георги 
Дамяново за 2021 г. 
 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 18 от дневния ред – докладна записка вх. № 330/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на пазарни оценки за продажба на 
движимо имущество-частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 2 от НРПУРОИ, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  за разпореждане чрез публичен 

явен търг на движимо имущество – два броя гаражни клетки с размери 500/335/220 см със железни 
врати  при начална тръжна цена, без ДДС, както следва: 

• 1.1. Два броя гаражни клетки с размери 500/335/220 см със железни врати, начална 
тръжна цена, без ДДС – 840,00 (осемстотин и четиридесет лева) лева за 1 брой 
гаражна клетка, или 1008 (хиляда и осем) лева с ДДС;  

• 1.2. Депозит за участие – 20% от началната тръжна цена (НТЦ) 
• 1.3. Стъпка за наддаване -2%. 

 
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  

изпълнение на решението и сключи договор  за покупко-продажба. 
  

          Приложение: 
1. Копие от АОС № 160/19-11.2001 г.. 

 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 19 от дневния ред – докладна записка вх. № 332/04.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Приемане доклад за 2020 г. за изпълнението на националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. в Община Георги Дамяново. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема Отчетен доклад за 2020 г. за изпълнение на  Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ в Община Георги  Дамяново. 

Приложение: 
 Отчетен доклад за 2020 г. за изпълнение на  Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ в 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 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 20 от дневния ред – докладна записка вх. № 336/09.02.2021 г. от Д-р Мирослав 
Паньов, Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и 
кметовете на кметства  на територията на община Георги Дамяново. 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Георги Дамяново в 

размер на 47,06 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 
2 800,00 лева, считано от 01.02.2021 г.; 

 
2. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на кметство Копиловци и Кмета на 

кметство Говежда в размер на 21,85 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 
67/2010 г. или 1 300,00 лева, считано от 01.02.2021 г.; 

 
3. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 и т. 2, да се начислят 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 /едно/ 
на сто за всяка прослужена година, съгласно чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на 
работната заплата; 

 
4. Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските на кмета 

на общината и кметовете на кметствата в община Георги Дамяново се определя редовен платен 
годишен отпуск в размер на 30 работни дни; 
 

5. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 21 от дневния ред – докладна записка вх. № 337/09.02.2021 г. от Д-р Мирослав 
Паньов, Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници за участие в 
заседанията на общински съвет и неговите комисии. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158 
  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Определя възнаграждението на общински съветник за участието му в заседание на 

Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии да бъде в размер на 50 % от минималната 
работна заплата за страната, считано от 01.02.2021 г.; 

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

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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 22 от дневния ред – докладна записка вх. № 338/10.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметските наместници на 
населените места в община Георги Дамяново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 159  
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Определя основна месечна заплата на кметските наместници в населените места на 

община Георги Дамяново, считано от 01.02.2021 г., както следва: 
 

Кметски наместник с. Гаврил Геново   950,00 лева 
Кметски наместник с. Меляне    950,00 лева  
Кметски наместник с. Дълги Дел   870,00 лева  
Кметски наместник с. Каменна Рикса   870,00 лева 
Кметски наместник с. Видлица   820,00 лева     
Кметски наместник с. Дива Слатина   800,00 лева 
Кметски наместник с. Главановци   800,00 лева 
Кметски наместник с. Чемиш    800,00 лева 
Кметски наместник с. Еловица  - 1/2 щ. бр.  350,00 лева 
Кметски наместник с. Помеждин - 1/2 щ. бр.  350,00 лева 
 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 да се начислят допълнителни 
месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 /едно/ на сто за всяка 
прослужена година, съгласно чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата; 

 
 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 23 от дневния ред – докладна записка вх. № 339/10.02.2021 г. от г-жа Нина Петкова - 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Одобряване структурата и числеността на Общинската администрация Георги 
Дамяново. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Закона за администрацията, чл. 15, ал. 2 от 
ЗМСМА и §10, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за прилагане на 
Класификатора на длъжностите в администрацията /обн.ДВ, бр.49 от 29.06.2012 г./, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Одобрява структурата и числеността на Общинската администрация Георги Дамяново, 
съгласно Приложение 1 и Приложение 2.  

 
 2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 24 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 340/15.02.2021 г. от г-жа Нина 
Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под  наем на общински имоти – частна и публична 
общинска собственост за срок от 10 години. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 161 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  отдаване под наем за срок от 10 години  
на следните обекти, като във всеки имот застроената площ ще е до 300 кв.м.(покривна конструкция на 
сграда и/или прилежащ терен): 

• 1.1. Имот № 500.156 с площ на имота 803 кв.м., в едно с построените сгради – сграда за 
култура и изкуство, с площ 341 кв.м.ЗП и сграда за култура и изкуство със ЗП 225 кв.м. в с. 
Каменна Рикса. АОС № 578/23.01.2013 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.2. Имот № 502.35 – Футболно игрище с площ от 16,549 дка в с. Говежда.АОС № 
228/14.08.2007 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.3. На имот 500.467, за който е образуван УПИ II, квартал 16 с площ на имота 3074 кв.м., в 
едно с прилежащите сгради - № 500.467.1 Масивна, стоманобетонна, жилищна сграда от 191 
кв.м ЗП; - № 500.467.2 – Масивна, селскостопанска сграда от 57 вк.м. ЗП; - № 500.467.3- 
Масивна, селскостопанска сграда от 183 вк.м. ЗП; - № 500.467.4- Масивна, Хангар, депо от 
37 вк.м. ЗП; - № 500.467.5-Паянтова, селскостопанска сграда от 9 вк.м. ЗП; в с. Гаврил 
Геново. АОС № 1642/19.12.2018 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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• 1.4. На УПИ II, квартал 29, образуван от имот № 500.1112 с площ на имота 1,047 дка, в едно 
с построените в него сгради - № 500.1112.1 – Административна делова сграда с площ 310 
кв.м. ЗП; - № 500.1112.2 – Административна делова сграда с площ 68 кв.м. ЗП. В с. Чемиш. 
АОС № 1650/12.06.2019 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.5. Имот № 502.243, за който е образуван УПИ I, с площ 2050 кв.м., в едно с построената в 
него сграда – Читалище с площ 443 кв.м. ЗП. АОС № 504/28.02.2011 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

• 1.6. Поземлен имот с идентификатор № 14773.501.634 с площ на имота 8304 кв.м., в едно с 
построените в него сгради - № 14773.501.634.1 – сграда за образование с площ на сградата 
671 кв.м.ЗП; - № 14773.501.634.3 – сграда за образование с площ на сградата 798 кв.м.ЗП. 
АОС № 512/21.07.2011 г. 

• Месечен наем 90 лв. без ДДС. 
 

Началната сума за годишен наем на всички обекти  ще възлиза на 6480,00 лв. без ДДС. 
 

2. Стъпка за наддаване - 10% 
 
3. Депозит - 20% 
 
4. В договора за наем да бъде упоменато, че месечния наем да е индексиран с процента на 

инфлацията.  
 
5. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  

изпълнение на решението и сключването на договор с инвеститора. 
 
          Приложение: 

1. Копие от АОС №578/23.01.2013 г.  
2. Копие от АОС № 228/14.08.2007 г.  
3. Копие от АОС № 1642/19.12.2018 г.  
4. Копие от АОС № 1650/12.06.2019 г.  
5. Копие от АОС № 504/28.02.2011 г.  
6. Копие от АОС № 512/21.07.2011 г.  

 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 25 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 341/15.02.2021 г. от г-жа Нина 
Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на 
Община Георги Дамяново в периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162 
  

На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната 
и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община 
Георги Дамяново за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 в размер на - 0.00 лв.. 

 
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община 

Георги Дамяново за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 в размер на - 0.00 лв.. 
 

 
 
 
 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 26 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 342/15.02.2021 г. от г-жа Нина 
Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Учредяване правото на прокарване на отклонение от общата водопроводна 
мрежа, заедно със сервитута в границите на имот – публична общинска собственост. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 163 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 2, ал. 4 и чл. 210, ал. 2 от Закона за 
устройство но територията,  чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Наредба 
за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Георги 
Дамяново, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  за: 
1.1. Учредяване право на прокарване на отклонение от общата водопроводна мрежа, заедно 

със сервитута в границите на имот – публична общинска собственост, представляващ улица с о.т. 
161 и 162. Дължината на трасето е 2,90 м, а сервитута е 1,74 кв.м. до имот – УПИ III427, кв. № 77 по 
Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана за 
сумата от 40.00 лв. без ДДС, съгласно Протокол № 1/15.02.2021 г. 

1.2. Възлага на Кмета на Общината при сключване на договор за учредяване право на 
прокарване да начисли 2% режийни разноски и 2,5% данък придобиване, които заедно със сумата 
по т.1.1 да постъпят в касата преди подписване на договора. 
 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  
изпълнение на решението и сключването на договора. 

 
          Приложение: 

1. Заповед № 13/20.01.2021 г. 
2. Протокол № 1/15.02.2021 г. 
3. Доклад за определяне на пазарна оценка 

 
                                                                                    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 № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 27 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 344/16.02.2021 г. от г-жа Нина 
Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за продажба на дървесина от земеделски имот – публична 
общинска собственост. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 164 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 46, т. 2  и чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от 
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава своето съгласие  за продажба на дървесина от имот с 

идентификатор № 24534.92.1 – пасище с площ 299 695 кв.м. в местността „Змиянец” в землището на с. 
Дълги Дел, категория на земята 10. 

 
2. Условията и начина на продажба са по чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като началната тръжна цена няма да е по-малка от 
утвърдения с Решение № 375 от Протокол № 49/21.05.2019 година ценоразпис. Офертата с най- висока цена 
печели. 
 

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  
изпълнение на решението и сключването на договора с купувача. 
 
          Приложение: 

1. Копие от Протокол №1/26.01.2021 г. 
2. Решение № 375 от Протокол № 49/21.05.2019 г на ОбС Г.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 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 20/17.02.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 28 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 345/16.02.2021 г. от г-жа Нина 
Петкова - Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 
/2010-2020/ за 2021 г.. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема План за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 
2021 г. 
           

Приложение: 
1. План за изпълнението на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2021 г. 

 
 
 
 
 
                                                                                    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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ПРОГРАМА 
 

ЗА 
 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
 
 

С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 
 

ЗА 2021  ГОДИНА НА 
 

ОБЩИНА  ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 
 
 

„Имотите и вещите – общинска собственост се 
управляват в интерес на населението на общината, 

съобразно разпоредбите на закона и с грижата на 
добър стопанин” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

ОБЩИНА ГЕОРГИ  ДАМЯНОВО, ОБЛ.  МОНТАНА 
 
 

ПРОГРАМА 
 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И 

ВЕЩИ  –  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ  В  ОБЩИНА ГЕОРГИ   ДАМЯНОВО,  ОБЛАСТ   МОНТАНА   

ПРЕЗ 

2021г. 

 

      І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

                      Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска 
собственост е разработена на основание на разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/. 

                     Програмата има отворен  характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при 
неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните 
условия и нормативна уредба. 

                    Основния принцип при управлението и разпореждането с имоти – общинска 
собственост е съобразен с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово 
са регламентирани принципите на нейното управление, а именно „в интерес на населението 
на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. 

                  Придобиването, контрола и управлението  с недвижими и движими имоти и вещи – 
общинска собственост се извършва под контрола на Общинския съвет, съобразено с 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Георги Дамяново. 

Настоящата Програма отразява намеренията на Община Георги Дамяново, област 
Монтана за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през 2021 
година.  Програмата  съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска 
собственост; 

2. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 
на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 
предоставяне на концесия; 

3. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да предложи за 
замяна срещу имоти  на граждани или юридически лица; 

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 
способите за тяхното придобиване. 

 
II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
№  Прогнозен 



по ред Вид дейност резултат в лева  
 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
1. Отдаване под наем на помещения 6500,00 
2. Отдаване под наем на терени   
3. Отдаване под наем на язовири и микроязовири 5 280,00 
4. Отдаване под наем  на земеделска земя 80 000,00 
5.   
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 91780,00 
 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
1. Продажба на имоти - Общинска собственост 40 000,00 
2. Учредени вещни права 1 000,00 
3. Ползване на дървесина от общински горски фонд, в т.ч. и 

маркиране 
 

            15 000,00 
4. Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти – 
общинска собственост 

 
1 000,00 

5. Продажба на движими вещи  
 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 57 000,00 
 ВСИЧКО ПРИХОДИ  148 780,00 
 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на 

имоти, заснемане на имоти и др.) 
 

2 000,00 
2. За оценки  2 000,00 
3. За обявления 1 000,00 
4.  За маркиране на корен при ползване на дървесина от общинския 

горски фонд 
 

2 000,00 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 000,00 
 

                                          
 
 

 III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В 

КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 
ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ 

 
№ 
по 
ред 

 
 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 
1. Помещение от 52 кв.м. площ, находящо се на първия етаж на сграда – Кметство с. 

Чемиш (АОС № 321/30.06.2008 г.) за нуждите на магазин. 
2. Сграда – казан от 59 кв.м. застроена площ, описана в АОС № 338/16.02.2009 г.в с. 

Чемиш. 
3. Земеделска земя от общински остатъчен фонд по землища – имоти с НТП – ниви, 

трайни насаждения, лозе, и други и пасища, мери и ливади. 
 

5   Преносими гаражни клетки от стоманобетон, - частна общинска собственост. 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ГЕОРГИ  ДАМЯНОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 



 
1. УПИ III /три/, в кв. 49 /четиридесет и девет/, образуван от имот № 502.653 по 

изменение на ПУП – ПР на с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново 
2. Спортна зала, имот № 502.230, в едно със сгради № 502.230.1 и № 502.230.2, находящи 

се в УПИ I – ви , кв. 16 по действащия РП на с. Говежда 
3. Имот № 14773.501.649 в едно с построената в него сграда № 14773.501.649.1, на два 

етажа – Младежки дом, с. Георги Дамяново. 
4.  Имот № 501.131 – старо училище, УПИ VІ, кв. 21 по РП на с. Георги Дамяново 
5.  Рибарник, част от имот № 000008, извън регулацията в с. Говежда 
6.  УПИ ІІ, УПИ ІІІ,  УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, кв. 35 в с. Камена Рикса 
7. УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х в квартал 34 в 

село Чемиш; 
8. УПИ I, кв. 16 по ПУП – ПР с. Гаврил Геново;  
9. УПИ III, кв. 16 по ПУП – ПР с. Гаврил Геново; 

10. УПИ  VII /седем/, в кв. 17 по Кадастралния и регулационен план на с. Гаврил Геново; 
11. УПИ ХII /дванадесет/, в кв. 44 /четиридесет и четири/, образуван от имот № 500.441  по 

Кадастралния и регулационен план на с. Гаврил Геново 
12. Свободни недвижими имоти, попадащи в ПИ № 500.221, по Кад. И РП на с. Гаврил 

Геново – сгради. 
13. УПИ  III, кв. 60 по Кадастралния и РП на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново; 
14.  УПИ  VII, в кв. 34 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
15. УПИ  VI, в кв. 34 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
16. УПИ  V, в кв. 34 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
17.  УПИ  IV, в кв. 34 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
18. УПИ  VI, в кв. 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
19. УПИ  VII, в кв. 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
20. УПИ  I, в кв. 80  по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
21. УПИ  I, в кв. 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
22. УПИ  II, в кв. 3  по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
23. УПИ  III, кв. 3 по Кадастралния и РП на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново; 
24. УПИ  IV, в кв. 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
25. УПИ  V, в кв. 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
26. УПИ  II, в кв. 34  по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
27. УПИ  I, в кв. 34  по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел; 
28. УПИ  III, кв. 34  по Кадастралния и РП на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново; 
29. Незастроени парцели УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ в квартал 20 в село  

Говежда 
30. УПИ  I, УПИ  II, УПИ  III в кв. 5  по Кадастралния и регулационен план на с. Говежда; 
31. УПИ  I, УПИ  II, УПИ  III, УПИ  IV в кв. 6  по Кадастралния и регулационен план на с. 

Говежда; 
32. УПИ  III, кв. 10  по Кадастралния и РП на с. Говежда, общ. Георги Дамяново; 
33. УПИ  I, УПИ  II, УПИ  III, УПИ  IV, УПИ  V, УПИ  VI в кв. 2  по Кадастралния и регулационен 

план на с. Говежда; 
34. УПИ  I, УПИ  II, УПИ  III, УПИ  IV, УПИ  V, УПИ  VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, 

УПИ XII в кв. 4  по Кадастралния и регулационен план на с. Говежда; 
35. УПИ II, кв. 20, по РП на с. Говежда; 
36. УПИ  II, УПИ  III, УПИ  IV, УПИ  V, УПИ  VI, кв. 81 по Кадастралния и регулационен план на 

с. Каменна Рикса; 
37. УПИ ХI, кв. 44 по Кадастралния и регулационен план на с. Гаврил Геново; /за имота има 

учредено право на строеж/ 
38. УПИ  I,  кв. 46 по Кадастралния и регулационен план на с. Гаврил Геново; 



39. В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА 
ПОЛЗВАНЕ 

 
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

През 2021 година Община Георги Дамяново няма намерение да предлага имоти – 
общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 

При постъпване до кмета на община Георги Дамяново на предложения за замяна на 
имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или 
юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл. 40 от Закона за общинската 
собственост.  
 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И 
СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

 

През 2021 година Община Георги Дамяново има право да придобие следните имоти: 

 

№ по 
ред 

Наименование на обекта 

1. Имот № 500.110, за който е образуван УПИ I, в квартал 27 по Кадастралния и 
регулационен план на с. Помеждин, ЕКАТТЕ 57474, с площ на имота 5223 кв.м. и 
НТП – рибарници. 

2. Два броя помещения, находящи се на първи етаж, част от административна 
сграда, намиращи се в УПИ I, образуван от имот № 501.170 по Кадастралния и 
регулационен план на с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771.  

3. Два броя помещения, находящина първи етаж в сграда с идентификатор № 
10999.500.139.1 по кадастрална карта на с. Видлица, ЕКАТТЕ 10999. 

 

  

Забележка:   При проявен интерес към общински имоти, невключени в настоящата 
програма, както и възникнала необходимост от придобиване /отчуждаване/ на 
недвижими имоти, ще се предприемат необходимите законови действия, съгласно 
наредбите на Общината.         

 
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
                Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост в Община Георги Дамяново през 2021 година се приема на основание Чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на 
общинската собственост. 
                По своята същност Програмата е отворен документ и може да се актуализира през 
годината. 
               Настоящата програма е приета с Решение № 142 от Протокол № 20 от 17.02.2021 
 година на Общинския съвет Георги Дамяново, област Монтана. 
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