
 

 
 
                                                                                                            
 Препис – извлечение  
 От Протокол № 6/13.02.2020 г. 
 На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 13.02.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Общинската администрация се 
проведе заседание на Общински съвет Георги Дамяново свикано от Председателя на съвета. 
 
 Д-р Мирослав Паньов, откри и ръководи заседанието като законно с кворум 10 общински 
съветници.    
 
 Отсъства: Георги Маринов 
 
 От поканените на заседанието присъстваха Кмета на общината – г-жа Нина Петкова,  
Секретаря на общината – Иван Пешунов, Гергана Филипова – гл. счетоводител, кметове и кметски 
наместници на селата:Чемиш,  Г. Геново, Меляне, Говежда, Главановци и Копиловци. 
  
 Отсъстват кметове и кметски наместници на селата: Помеждин, Д. Дел, Д. Слатина, 
Видлица, К. Рикса. 
 
 Председателя на Общинския съвет Д-р Паньов предложи за дневен ред на сесията общо 11 
точки по поканата, 1 точка допълнителен материал,  1 точка разни. 
 
 След проведените процедурни обсъждания и след гласуване на предложението на Д-р 
Паньов, с вот 10 гласа „за”, „против” и „въздаржал се” – няма, Общинския съвет прие 
заседанието да протече при 13 точки както следва: 
 
 1. Докладна записка вх. № 98/06.02.2020 г. от Д-р Мирослав Паньов - Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново, относно: Отменяна на Решение № 15 по Протокол № 2 от 
27.11.2019 г.. 
 
 2. Докладна записка вх. № 99/06.02.2020 г. Д-р Мирослав Паньов - Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново , относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен 
заседател за Окръжен съд – Монтана, с мандат 2020 г. - 2024 г..  
  
 3. Докладна записка вх. № 89/23.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново, относно: Бюджет на Община Георги Дамяново за 2020 г.. 
  
 4. Докладна записка вх. № 94/30.01.2020 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  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. Георги Дамяново”, и осигуряване на 
съфинансиране по проекта. 
 
 5. Докладна записка вх. № 101/06.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Изготвяне на Общинска програма за предоставяне на социални услуги 
и полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 
от ППЗСП. 
 
 6. Докладна записка вх. № 102/06.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на разрешение от Общинския съвет за възлагане изработването 
на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на 
третокласен път III-1024 (идентификатор 14773.391.2 по КК на с.Г.Дамяново) от републиканската 
пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с.Г.Дамяново и разклона за с. 
Помеждин. 
  
 7. Докладна записка вх. № 103/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчет за 2019 година по изпълнение на „Общинска 
програма за управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново” за периода 
2016 -2020 г.. 
  
 8. Докладна записка вх. № 104/07.02.2020 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. 
 
 9. Докладна записка вх. № 105/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Общински план за младежта 2020 г. и Аналитична 
справка на Годишен доклад за младежта за 2019 г. 
           
 10. Докладна записка вх. № 106/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо 
лице – Петкана Нисторова Димитрова, жител на с. Чемиш, ул. „Шеста” № 2. 
 
 11. Докладна записка вх. № 107/07.02.2020 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 2020 год.. 
 
 12. Докладна записка вх. № 110/11.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 28.02.2020 г. в редовно заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана и съгласуване на позицията на Община Георги 
Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 
 13. Писмо вх. № 112/11.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново, относно: Излъчване на представители в постоянна комисия, съгласно Наредба за реда, 
критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на 
Община Георги Дамяново. 
  
По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 98/06.02.2020 г. от Д-р Мирослав Паньов - Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново. 
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 Относно:  Отменяна на Решение № 15 по Протокол № 2 от 27.11.2019 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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 
 

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

 Отменя Решение № 15 по Протокол № 2 от 27.11.2019 г.. 
 
По т. 2: 

 
 Докладна записка вх. № 99/06.02.2020 г. от Д-р Мирослав Паньов - Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново. 
 
 Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – 
Монтана, с мандат 2020 г. - 2024 г..     
  
 Предложение от Красимир Иванов – общински съветник, докладните да бъдат съгласувани 
от юриста на общината с оглед предотвратяване на подобни грешки.        
 
 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   
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5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 47 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 68 от Закона за съдебната 
власт и чл. 8 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен 
съвет, 
   
   1. Открива процедура по реда на Раздел II от Закона за съдебната власт за определяне на 
кандидати от съдебния район на Община Георги Дамяново за съдебни заседатели в Окръжен съд - 
Монтана. 
  
 2. Избира тричленна Временна комисия в състав: 
  Председател: Милко Благоев – Общински съветник при Общински съвет – Георги 
Дамяново. 
   
 Членове:   
  1. Малин Димитров – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново. 
  2. Пламка Бобойчева – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново, 
 които да извършат проверка на документите, да изслушат кандидатите за съдебни 
заседатели и изготвят доклад до Общински съвет – Георги Дамяново. 
  
 3. Утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на кандидати за 
съдебни заседатели в Окръжен съд - Монтана, както следва: 
 
 3.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

 3.1.1. е на възраст от 21 до 68 години; 

 3.1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район, за който 

кандидатстват; 

 3.1.3. има завършено най-малко средно образование; 

 3.1.4 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

 3.1.5. не страда от психически заболявания. 

 3.1.6. не е съдебен заседател в друг съд; 
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 3.1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват; 

 3.1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 
политически цели; 

 3.1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 
работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, 
за който е избран. 

 3.1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към 
същия съд. 
 
 3.2. Кандидатите следва в срок до 27.02.2020 г. да предоставят документите по чл. 68, ал. 3 
от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, в сградата на Община 
Георги Дамяново. 
 
 3.3. Утвърждава образец на: 
  3.3.1 Заявление /Приложение № 1/; 
  3.3.2 Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7/ Приложение № 2/; 
  3.3.3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / Приложение №1. 
Открива процедура по реда на Раздел II от Закона за съдебната власт за определяне на кандидати 
от съдебния район на Община Георги Дамяново за съдебни заседатели в Окръжен съд - Монтана. 
  
 2. Избира тричленна Временна комисия в състав: 
  Председател: Милко Благоев – Общински съветник при Общински съвет – Георги 
Дамяново. 
    
 Членове:   
  1. Малин Димитров – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново. 
  2. Пламка Бобойчева – Общински съветник при Общински съвет – Георги Дамяново, 
 които да извършат проверка на документите, да изслушат кандидатите за съдебни 
заседатели и изготвят доклад до Общински съвет – Георги Дамяново. 
  
 3. Утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на кандидати за 
съдебни заседатели в Окръжен съд - Монтана, както следва: 
 
 3.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

 3.1.1. е на възраст от 21 до 68 години; 

 3.1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район, за който 

кандидатстват; 

 3.1.3. има завършено най-малко средно образование; 

3.1.4 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

 3.1.5. не страда от психически заболявания. 

 3.1.6. не е съдебен заседател в друг съд; 
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 3.1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват; 

 3.1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 
политически цели; 

 3.1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 
работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, 
за който е избран. 

 3.1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към 
същия съд. 
 
 3.2. Кандидатите следва в срок до 27.02.2020 г. да предоставят документите по чл. 68, ал. 3 
от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, в сградата на Община 
Георги Дамяново. 
 
 3.3. Утвърждава образец на: 
  3.3.1 Заявление /Приложение № 1/; 
  3.3.2 Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7/ Приложение № 2/; 
  3.3.3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / Приложение № 
3/. 
/Същите могат да се получат и на хартиен носител от деловодството ОбС Георги Дамяново/. 
 
 3.4. Комисията извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя списък на 
допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и 
препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на 
общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ. 
  
 3.5. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, което ще 
се проведе на 13.03.2020 г. в сградата на Община Георги Дамяново. 
 
           3.6. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска 
цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския 
съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни 
становища и сигнали не се разглеждат. 
        
 3.7. Комисията съставя доклад за проверката на подадените от кандидатите документи и 
протичането на изслушването, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди 
гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от 
изслушването. 
 
 3.8. Решението за откриване на процедурата се обявява на интернет страницата на Община 
Георги Дамяново – http://georgidamyanovo.com/ и на таблото на първия етаж на Общинска 
администрация Георги Дамяново. 
 3/. 
/Същите могат да се получат и на хартиен носител от деловодството ОбС Георги Дамяново/. 
 
 3.4. Комисията извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя списък на 
допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и 
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препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на 
общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ. 
  
 3.5. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, което ще 
се проведе на 13.03.2020 г. в сградата на Община Георги Дамяново. 
 
           3.6. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска 
цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския 
съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни 
становища и сигнали не се разглеждат. 
        
 3.7. Комисията съставя доклад за проверката на подадените от кандидатите документи и 
протичането на изслушването, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди 
гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от 
изслушването. 
 
 3.8. Решението за откриване на процедурата се обявява на интернет страницата на Община 
Георги Дамяново – http://georgidamyanovo.com/ и на таблото на първия етаж на Общинска 
администрация Георги Дамяново. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 Приложение № 1 

  Приложение № 2 
  Приложение № 3 
 
По т. 3: 
 
 Докладна записка  вх. № 89/23.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново.  
 
 Относно: Бюджет  на Община Георги Дамяново за  2020 година.  
 
Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с 
вот както следва: 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 48 
 

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 
2020 година  и Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности, 
 
 1. Приема бюджета на Община Георги Дамяново за 2020 година съгласно Приложение 
№ 1, както следва : 
  1.2. Приходна част на бюджета - в размер на  6 685 779 лв. 

 
  1.2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 2 712 247 лв., в 
т.ч. 
   - Обща субсидия  от ЦБ – 2 534 187 лв. 
   - Собствени приходи – 15 000 лв. 
   - Временни безлихвени заеми от/за сметки за средства от ЕС – 12 584 лв. 
   - Преходен остатък от 2019 г.– 150 476 лв. 

 
  1.2.2.Приходи за местни дейности в размер на 3 973 532 лв. 
   - Обща изравнителна субсидия  - 338 400 лв. 
   - Целева субсидия за КР – 393 200 лв. 
   - Целева субсидия зимно поддържане и снегопочистване  – 63 400 лв. 
   - Данъчни приходи  - 108 100 лв. 
   - Неданъчни приходи – 574 730 лв. 
   - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС – 16 776 лв. 
   - Трансфери между бюджети – предоставени трансфери - /-/ 45 000 лв. 
   - Преходен остатък от 2019 г. – 2 523 926 лв. 

 
 1.3. Разходна част на бюджета – в размер на 6 685 779 лв. , разпределени по функции, 
дейности, параграфи  съгласно Приложение № 1. 

 
  1.3.1. За делегираните от държавата дейности  - в размер на 2 712 247 лв., съгласно 
Приложение № 1. 
  1.3.2. За местни дейности –  3 972 220 лв., съгласно Приложение № 1. 

 
  1.3.3. За дофинансиране на държавни дейности –1 312 лв., съгласно Приложение № 
1. 
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 2. Приема и одобрява Поименен списък за капиталовите разходи за 2020 г.  в размер на 
2 990 591 лв. съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 
  2.1. от целевата субсидия за капиталови разходи – 393 200 лв.. 
  2.2. от собствени приходи – 64 716 лв.. 
  2.3 от целеви средства за капиталови разходи, от преходен остатък от 2019г. – 2 532 
675 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. 89, ал. 1 от ЗДБРБ 
за 2020 г. в размер не по-голям от 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-
00 „Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ – 3 000 лв.. 

  
  3.3. Представителни разходи на Председателя на Общинския съвет съгласно чл. 89, 
ал. 2 от ЗДБРБ за 2020 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 1 500 лв.. 
 
  3.4. Утвърждава разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 2 500 
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 2020 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 
8 200 лв., в т.ч.:    
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              - за футболен клуб ”Шурданица” – 4 000 лв. 
              - за футболен клуб „Балкан“ -  2 200 лв. 
              - за клуб по джудо „ИПОН 2019“ – 1 000 лв. 
     - за спортен клуб по танци „Огоста данс” – 1 000 лв. 
 

 6. Утвърждава  преходният остатък  в размер на 2 674 402 лв. съгласно  Приложение № 5. 
 

 7. Утвърждава поименен списък на длъжностите и лицата, които имат право на 
транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 
Приложение № 6. Средствата за пътни разходи се определят в рамките на 100% от действителните 
разходи, които да бъдат изплащани съгласно последваща заповед за конкретно определения 
размер от съответния ръководител на бюджетното звено, с изключение на педагогическия 
персонал. 

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

 
 9. Утвърждава разчета за субсидиите на организациите с нестопанска цел /Читалища/  в 
размер на 125 280 лв., със средствата от общата годишна субсидия за делегираните от държавата 
дейности /Приложение № 8/  за разпределение на държавната субсидия по читалища. 

 
 10. Приема числеността на персонала и средствата за работна заплата съгласно 
Приложение №  7. 
 
 11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз 
в размер на 221 676 лв., съгласно Приложение № 9. 

 
 12. Определя размера и погасителния план на просрочените задължения от минали години 
в размер на 42 436.80 лв., които ще бъдат разплатени през 2020 г., Приложение № 3. 

 
 13. Приема План-графика за разплащане на отчетените просрочени задължения, съгласно 
Приложение № 3. 

 
 14. Определя лимит за поемане на нов общински дълг за 2020 г. в размер до 85 000 лв. 

 
 15. Определя максималния размер на наличните към края на 2020 г. нови задължения за 
разходи в размер на 553 000 лв. /Приложение № 10 /. 

 
 16. Определя максималният размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети в края на 2020 г. в размер на 1 844 000 лв. /Приложение № 10 /. 

 
 17. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., съгласно 
Приложение № 11. 
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 18. 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 

 
 19. Упълномощава и задължава кмета на общината да организира разпределението на 
бюджета по тримесечия и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация. 

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

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

 
 22. Задължава кмета на общината и ръководителите на бюджетните звена да изразходват  
бюджетните средства при спазване на следните приоритети: 
  22.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти; 
  22.2. Храна, отопление и осветление; 
  22.3. Издръжка на социалните, здравните и образователните заведения. 

 
 23. Упълномощава  кмета  на общината да извършва   компенсирани промени : 
  23.1. 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. 
  23.2. 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. 

 
 24. Възлага на кмета на общината: 
  24.1. 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; 
  24.2. 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; 
  24.3. 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; 
  24.4. Да информира Общинския съвет за вида, размера и причините за просрочените 
задължения  и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране; 
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  24.5. 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; 
  24.6. 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; 
  24.7. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях; 
  24.8. Да информира Общинския съвет, когато са на лице условия по чл. 130е от 
ЗПФ; 
  24.9. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 
  
 25. Упълномощава кмета на общината: 
  25.1. 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; 
  25.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински проекти и програми; 
  25.3. 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; 
  25.4. 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; 
  25.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и съфинансиране на  общински проекти и програми; 
  25.6. 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; 
  25.7. За всеки  отделен  случай кметът на общината  определя или договаря срока на 
погасяване на заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма; 
  25.8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ; 
  25.9. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 
 
 26. 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. 
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 27. Възлага на кмета на общината  изпълнението на бюджета за  2020 година. 
 
 28. Приема за сведение приложеният протокол от публичното обсъждане на бюджета и 
присъствен списък, съгласно Приложение № 12. 

 
Приложения: 
 1. Бюджет на община Георги Дамяново по единна бюджетна класификация за 2020 г.. 
 2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г.. 
 3. Справка и план-график за обслужване на просрочените задължения за към 31.12.2019 г.. 
 4. План- сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2020 г.. 
 5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019 г. по бюджета на 
общината за 2020 г..  
 6. Списък на лицата и длъжностите имащи право на безплатно пътуване. 
 7. Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2020г.. 
 8. Справка за разпределението на субсидиите по читалища за 2020 г.. 
 9. Индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз. 
 10. Справка за максималния размер на новите задължения за разход и ангажиментите за 
разход, които могат да  бъдат натрупани през 2020 г.. 
 11. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.. 
 12. Протокол от публично обсъждане на проект за бюджета на община Георги Дамяново за 
2020г.. 
 13. Обяснителна записка по изготвянето на бюджета. 

 

По т. 4: 
 
 Докладна записка  вх. № 94/30.01.2020 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. 
  
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот както 
следва: 
 

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

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 49 
 

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 най-малко 
10% от бюджета на одобрения проект или  2 987,60 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..   
 
По т. 5: 
  Докладна записка вх. № 101/06.02.2020 г. от Нина Петкова, Кмет на Община Георги 
Дамяново. 
  
 Относно: Изготвяне на Общинска програма за предоставяне на социални услуги и полагане 
на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП. 
 
 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   
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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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10   
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 3, чл. 12б, ал. 3, от ЗСП, чл. 12, ал. 1 от 
ППЗСП и рамково споразумение между Агенцията за социално подпомагане, Националното 
сдружение на общините в Република България и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда” от 22.11.2011 г., 

 1. Приема Общинска програма за предоставяне на социални услуги и полагане на 
обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, със 
срок на действие от влизане в сила на настоящето решение до 31.01.2024 г.. 

 Приложение: 
 Общинска програма за предоставяне на социални услуги и полагане на обществено полезен 
труд от лица, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП. 
 
По т. 6: 

 
 Докладна записка вх. № 102/06.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Даване на разрешение от Общинския съвет за възлагане изработването на 
подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на 
третокласен път III-1024 (идентификатор 14773.391.2 по КК на с. Г. Дамяново) от републиканската 
пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с. Г. Дамяново и разклона за с. 
Помеждин.          
 
 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    
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6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов  да  
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 9 1 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 51 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ, 
 

 Разрешава на Нина Петкова – Кмет на община Георги Дамяново, да възложи изработването 
на Подробен устройствен план - парцеларен план за велосипедно трасе в обхвата на третокласен 
път III-1024 (идентификатор 14773.391.2 по КК на с. Г. Дамяново) от републиканската пътна 
мрежа в участъка между регулационната граница на с. Г. Дамяново и разклона за с. Помеждин, 
съгласно скица-предложение  и одобрява Задание по чл.125 от ЗУТ.  

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.    
 
По т. 7: 
 
 Докладна записка вх. № 103/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Приемане на Отчет за 2019 година по изпълнение на „Общинска програма за 
управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново” за периода 2016 -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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
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ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 52 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, 

 
 Приема Отчета за 2019 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на 
отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2016 – 2020 г.. 

 
  Приложение:           
 Отчет за 2019 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на отпадъците 
на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2016 – 2020 г.. 
 
 
По т. 8: 
 
 Докладна записка вх. № 104/07.02.2020 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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 53 
 
 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, 
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 Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 
управление за 2019 година.   

 
 Приложение: 
 Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 
управление за 2019 год.. 
 
По т. 9: 
 
 Докладна записка вх. № 105/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Приемане на Общински план за младежта 2020 г. и Аналитична справка на 
Годишен доклад за младежта за 2019 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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 54 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, 
 

 Приема Общински план за младежта за 2020 г. и Аналитична справка за изготвяне на 
проект на Годишен доклад за младежта за 2019 г.. 
 
 Приложение:  
 1. Общински План за младежта за 2020 г. 
 2. Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2019 г.. 
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По т. 10: 
 
 Докладна записка вх. № 106/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – 
Петкана Нисторова Димитрова, жител на с. Чемиш, ул. „Шеста” № 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   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова да   
5. Пламка Илиева Бобойчева да    
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 55 
 

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

 1. Да се предостави еднократно сумата от 100.00 (сто) лева на Петкана Нисторова 
Димитрова, жител на с. Чемиш, ул. „Шеста” № 2.  
 2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
По т. 11: 
 
 Докладна записка вх. № 107/07.02.2020 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 2020 год.. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, 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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 56 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА 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 2020 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 2020/2021 г., съгласно Приложение № 3 /три/. 
 
 7. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново изпълнението на Решението съгласно 
законовите разпоредби. 
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По т. 12 /допълнителен материал/: 
 
 Докладна записка вх. № 110/11.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги 
Дамяново. 
 
 Относно: Упълномощаване за участие на 28.02.2020 г. в редовно заседание на Общото 
събрание на Асоциация по ВиК – Монтана и съгласуване на позицията на Община Георги 
Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
 

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

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 57 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за 

водите, 
 

 1. За насроченото извънредно Общо събрание на 28.02.2020 година на АВиК-Монтана дава 
мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново г-жа Нина Петкова – Кмет 
на Община Георги Дамяново, съгласно чл.198е, ал. 3 от Закона за водите; 
 

            2. При невъзможност за участие на кмета на общината в Общото събрание, дава мандат и 

упълномощава за свой представител г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община Георги 

Дамяново, а в негово отсъствие – 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: 
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Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема отчет за дейността на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 

Монтана за 2019 г.; 

 

По т. 2 от дневния ред: 

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

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, град Монтана за 2019 г.; 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема Годишен финансов отчет на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, град Монтана за 2019 г.; 

 

По т. 4 от дневния ред: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана приема бюджет на Асоциация по ВиК на 

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

2020 г.; 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК Монтана одобрява на проект на подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична 

държавна и/или общинска собственост през 2020 г., които са договорени като част от 

задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и 

дължима престация от оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана. 

 
 
По т. 13 /разни/: 
 
 Писмо с вх. № 112/11.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново. 
 
 Относно: Излъчване на представители в постоянна комисия, съгласно Наредба за реда, 
критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на 
Община Георги Дамяново. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 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. Георги Руменов Маринов      
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 58 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 12, Раздел II от Наредба за реда, критериите 
и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община 
Георги Дамяново, 

 
 Определя Д-р Пенка Петкова и Филип Борисов за членове на постоянната комисия за 
разглеждане на заявленията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 
бюджета на Община Георги Дамяново. 
  
 Съставът на комисията е: 
  Председател:  
   Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново 
  Заместник-председател: 
   Красимир Иванов – Председател на ПК по „Култура, социални грижи, 
здравеопазване, спорт и туризъм” 
  Членове: 
                Д-р Пенка Петкова – общински съветник, член на ПК по „Култура, социални 
грижи, здравеопазване, спорт и туризъм” 
    Филип Борисов  –  общински съветник, член на ПК по „Култура, социални 
грижи, здравеопазване, спорт и туризъм” 
    Десислава Рангелова  –  Гл. експерт „Хуманитарни дейности“. 
  
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 12:25 часа. 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …/п./… 
/Елена Георгиева/ 
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