
 

 
 
                                                                                                   Препис – извлечение  
 От Протокол № 25/22.09.2021 г. 
 На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 

 На 22.09.2021 г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Георги 

Дамяново, се проведе тържествено заседание на Общински съвет Георги Дамяново по случай 

празника на община Георги Дамяново, който по традиция се отбелязва на 22 септември – деня на 

Независимостта на България.  

 От поканените на заседанието присъстваха, кметове и кметски наместници в Община 

Георги Дамяново. 

Председателя на Общинския съвет Д-р М. Паньов откри втората тържествена сесия за този 

мандат на ОбС Георги Дамяново, за да се изпълни взето Решение № 208 от 29.07.2021г., с което се  

удостояват граждани с Почетното звание и Почетния знак на Община Георги Дамяново, които в 

даден етап от своята професионална и творческа дейност са дали своя принос за развитието и 

просперитета на нашата община в областите: здравеопазване, местен фолклор и социални услуги. 

Г-н Радослав Найденов - зам.-кмет на Община Георги Дамяново връчи званието Почетен 

гражданин и Почетния знак на Община Георги Дамяново, като запозна присъстващите със 

заслугите и достиженията на удостоените граждани, а именно: 

Д-р София Ангелова,  д-р Мариета Райкова, д-р Николай Марков  и  д-р Мирослав Паньов 

за цялостен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община 

Георги Дамяново. 

Цветан Цветанов (посмъртно) - за творческия му принос към българския фолклор и култура, 

и популяризиране на местния фолклор и традиции. 

Д-р Александър Свиларов (посмъртно) - за цялостен принос в сферата на социалните услуги 

и здравеопазването на територията на община Георги Дамяново. 

По повод празника, Община Георги Дамяново получи поздравителни адреси от областния 

управител на Монтана Валери Димитров, Росица Кирова - зам. председател на 46-то Народно 

събрание, Ирена Димова – народен представител в 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание и 

Асоциация на българските градове и региони. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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Д-р Мирослав Паньов закри тържествената сесия в 11:30 часа. 

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