
 

 
 
                                                                                                  Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
 На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 25.11.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общинската администрация се 
проведе заседание на Общински съвет Георги Дамяново свикано от Председателя на съвета.    
 

Д-р Мирослав Паньов откри заседанието. 
  

Отсъства: Цветелина Александрова 
 
 От поканените на заседанието присъстваха: Заместник-кмета на общината – г-н 
Радослав Найденов. 
  
 Във връзка с Решение № 147-МИ от 11.11.2020 г. и Удостоверение № 278 от 11.11.2020 
г. на Общинска избирателна комисия Георги Дамяново, д-р Мирослав Паньов - Председател 
на Общински съвет Георги Дамяново обяви за избран за общински съветник в Общински 
съвет Георги Дамяново Галин Христов Петров и му връчи удостоверението. Новоизбрания 
общински съветник положи клетва и подписа Клетвен лист.   

  
По предложение на д-р Мирослав Паньов - Председател на Общински съвет Георги 

Дамяново, във връзка с Решение № 147-МИ от 11.11.2020 г. и Удостоверение № 278 от 
11.11.2020 г. на Общинска избирателна комисия Георги Дамяново. 

 
Относно: Членуването на Галин Христов Петров – общински съветник в Общински 

съвет  Георги Дамяново в състава на постоянните комисии. 
 
 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да    
10. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 9 0 0 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 116 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, Глава четвърта, чл. 20, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 
– 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 

 
Галин Христов Петров – общински съветник в Общински съвет  Георги Дамяново да 

членува в ПК по „ Образование, младежки дейности, бюджет и финанси” и ПК по 

„Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. 

 
Приложение: 
Решение № 147-МИ от 11.11.2020 г. и Удостоверение № 278 от 11.11.2020 г. на 

Общинска избирателна комисия Георги Дамяново. 
 

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

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

общо 15 точки по поканата и 1 точка допълнителен материал. 
 
 След проведените процедурни обсъждания и след гласуване на предложението на д-р 
Паньов, с вот 10 гласа „за”, „против” и „въздаржал се” – няма, Общинския съвет прие 
заседанието да протече при 16 точки както следва: 
  

1. Докладна записка вх. № 266/12.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-
кмет на Община Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 27.11.2020 г. в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана и съгласуване на 
позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 
  
 2. Доклад вх. № 268/16.11.2020 г. от Временната комисия за провеждане на процедура 
по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Монтана, относно: Определяне на съдебен 
заседател за Районен съд – Монтана за следващия мандат. 
 

3. Докладна записка вх. № 269/16.11.2020 г. от д-р Мирослав Паньов – Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново, относно: Изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 
 

4. Докладна записка вх. № 270/16.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-
кмет на Община Георги Дамяново, относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, 
включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 година, собственост на община 
Георги Дамяново. 
 

5. Докладна записка вх. № 271/16.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-
кмет на Община Георги Дамяново, относно: Приемане на проект на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията 
на община Георги Дамяново. 
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6. Докладна записка вх. № 272/17.11.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на Годишна Програма за развитие на читалищната 
дейност в община Георги Дамяново за 2021 г.. 
 

7. Докладна записка вх. № 273/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет на 
Община Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за 
определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - 
частна общинска собственост, с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

8. Докладна записка вх. № 274/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет на 
Община Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за 
определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - 
частна общинска собственост, с. Видлица, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

9. Докладна записка вх. № 275/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-
кмет на Община Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на 
Доклада за определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на 
земя и сгради - частна общинска собственост, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. 
Монтана чрез публичен търг с явно наддаване. 

 
10. Докладна записка вх. № 276/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-

кмет на Община Георги Дамяново, относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска 
година на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. 
само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 

 
11. Докладна записка вх. № 277/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-

кмет на Община Георги Дамяново, относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска 
година на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. 
само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 

 
12. Докладна записка вх. № 278/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 

на Община Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за промяна от публична собственост в 
общинска собственост на три броя параклиси, собственост на Община Георги Дамвяново, 
намиращи се на територията на общината. 

13. Докладна записка вх. № 279/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново, относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ /Общински 
поземлен фонд/ на територията на община Георги Дамяново. 

 
14. Докладна записка вх. № 280/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-

кмет на Община Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за изразходване на 
натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията за 
осигуряване на собствен принос при финансиране на проект „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по 
Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020 г. 
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15. Докладна записка вх. № 282/23.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-
кмет на община Георги Дамяново, относно: Даване на разрешение и одобряване на задание  
по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен 
план на Община (ОУПО) и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за 
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38488.1.833 по кадастралната карта (КК) на с. 
Копиловци, общ. Георги Дамяново за промяна на предназначението на горска територия в „За 
ферма за аквакултури” и да се предвиди ниско застрояване.  
 

16. Разни. 
 
По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 266/12.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Упълномощаване за участие на 27.11.2020 г. в извънредно 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова      да 
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 9 0 1 

 
ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 117 
 

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 27.11.2020  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; 
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 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: 
Общото събрание на Асоциация по ВиК - Монтана приема решение, съгласно чл. 20, 

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и 
Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация 
по ВиК – Монтана за 2021 г. да бъде в размер на 15 000 лв., а размерът на общинските вноски 
се определя въз основа приетата препоръчителна вноска на държавата. 

 
По т. 2 от дневния ред: 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана одобрява предложение за подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична 
държавна и/или публична общинска собственост през 2021 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. 3 от дневния ред: 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема решение за сключване на 

Допълнително споразумение №I към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 
сключен на 31.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, 
гр. Монтана. 

Съгласно чл. 18.7 (а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 
сключен на 31.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, 
гр. Монтана: „Настоящият Договор може да бъде изменян само с писмено споразумение 
между Страните”. Необходимо е изменение в текста на чл. 17 „Прекратяване” от Договора 
както следва: 

„автоматично, ако физическо или юридическо лице е придобило акции или дялове в 
Оператора, освен ако се касае за българската държава и общини или юридическо лице със 
100% държавно участие на капитала”. 

Изменението е нужно за изпълнение на процедурата по т. 7 от Разпореждане №1 на 
Министерския съвет от 22.01.2020 г. и е подробно описано в писмо с изх. №70-00-857-
(2)/16.10.2020 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н 
Николай Нанков (приложение към докладна).  
 
По т. 2: 
 
 Доклад на Временната комисия с вх. № 268/16.11.2020 г. за провеждане на процедура 
по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Монтана.  
 
 Относно: Определяне на съдебен заседател за Районен съд – Монтана за следващия 
мандат. 
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 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 118 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 67б от ЗСВ, 
    

Определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Монтана, да 
избере за съдебен заседател за Районен съд – Монтана за следващия мандат, лицето Десислава 
Цветанова Рангелова. 
 
По т. 3: 

 
 Докладна записка вх. № 269/16.11.2020 г. от д-р Мирослав Паньов - Председател на  
Общински съвет Георги Дамяново.  
 
 Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация.     
  
 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    
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 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 119 
 

На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА, 
 

1. Отменя разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от сега действащия Правилник за организацията 
и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.  
 

2. Създава се нов чл. 31а със следния текст: 
  

(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на 
общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на 
условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез 
видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно 
предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни 
места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират 
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания 
на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският 
съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат 
решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на 
условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 
гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 
провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за 
ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на 
служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. 
В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на 
кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук 
и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага 
към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и 
пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно 
заседание или част от него да бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 
приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на 
формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. 
Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в 
електронно писмо на електронния адрес на общински съвет Георги Дамяново -  
gd3470_obs@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който 
гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на 
заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат 
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мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от 
общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се 
отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните 
писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по 
проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната 
комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на 
постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и 
протоколиста. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 
правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 
изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 
организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез 
публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината. 
 
            3. Създава се нов чл. 31б със следния текст: 
 

(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на 
общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 
гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез 
технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на 
образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят 
на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание 
от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика 
заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по 
друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира 
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 
провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за 
ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се 
изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на 
заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 
съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис 
върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на 
общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 
общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде 
закрито. 

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 
служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено 
гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен 
имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общински съвет – 
Георги Дамяново - gd3470_obs@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал 
се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в 
дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат 
мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от 
общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се 
отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните 
писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по 
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проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети 
неприсъствени решения.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 
правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 
изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 
организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично. 
 
Приложение:  

1. Мотиви за изготвянето на проекта на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация. 

2.  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, 
мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация. 
 
По т. 4: 
 
 Докладна записка вх. № 270/16.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване за 
стопанската 2020/2021 година, собственост на община Георги Дамяново. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 

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

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 120 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 
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1.  Дава съгласие да се предоставят общински имоти  –  полски пътища, попадащи в 
масиви за ползване, на ползвателите по сключени споразумения, описани в регистър на пътища 
по ползватели за стопанската 2020/2021 година, неразделна част от настоящето Решение и 
упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем при наемна цена в размер на 
средното годишно рентно плащане за обработваеми земи за съответното землище. 

 
1.1. Ползвателят, на който се предоставят полските пътища се задължава да 

осигури достъп до имотите,  декларирани и заявени за ползване в реални граници. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да уведоми Директора на ОД 

„Земеделие” - гр. Монтана за настоящето Решение.  
 
По т. 5: 
 
 Докладна записка вх. № 271/16.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Приемане на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги 
Дамяново. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
 

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

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 121 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 132, чл. 133, чл. 137, чл. 139, чл. 139а, чл. 139а ал. 2, от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4а, чл. 11 и чл. 19 от Наредба № 44 от 
20.04.2006 год. (изменена  и допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти, 
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І.  Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново  

 
II. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на Община Георги 

Дамяново. 
 
Приложения:  
 1. Мотиви за изготвянето на проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново 
 2. Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново. 

 
По т. 6: 
 
 Докладна записка вх. № 272/17.11.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
  
 Относно: Приемане на Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в 
община Георги Дамяново 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 122 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, 

 
 Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Георги 
Дамяново за 2021 година. 
 

Приложение:  
 Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Георги 
Дамяново за 2021 година. 
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По т. 7: 
 
 Докладна записка вх. № 273/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за определяне на 
пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - частна общинска 
собственост, с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 123 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 35 от НРПУРОИ, 

 
 1. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на: 

1.1. УПИ IV, квартал 20 по Кадастралния и регулационен план на с. Гаврил Геново, 
одобрен със Заповед № 287/03.03.1972 г. на ОНС - Михайловград и Заповед № 232/21.08.2020 г. 
на Кмета на Община Георги Дамяново за одобряване на ПУП. УПИ IV е с площ от 789 кв.м., 
находящо се в с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 
 2. Продажбата да се извърши при следните цени: 

2.1. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на 3790,00 (три хиляди 
седемстотин и деветдесет лева) лева. 
 2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 

2.3. Депозит - 20 % от НТЦ. 
 
3. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител - Георги Петров Георгиев през месец ноември 2020 г. 
 
4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение по реда на глава Седма от НРПУРОИ. 
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По т. 8: 
 
 Докладна записка вх. № 274/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за определяне на 
пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - частна общинска 
собственост, с. Видлица, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 

 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 124 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 35 от НРПУРОИ, 

 
1. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на: 
1.1 Имот с идентификатор № 10999.290.294 в местността „Брега”, с площ на имота 2471 

кв.м с трайно предназначение на територията - За друг вид застрояване в землището на с. 
Видлица, ЕКАТТЕ 10999, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 

2. Продажбата да се извърши при следните цени: 
2.1. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на 7410,00 (седем хиляди 

четиристотин и десет лева) лева. 
 2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 

2.3. Депозит - 20 % от НТЦ. 
 
3. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител - Георги Петров Георгиев през месец ноември 2020 г. 
 
4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение по реда на глава Седма от НРПУРОИ. 
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По т. 9: 
 Докладна записка вх. № 275/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за определяне на 
пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - частна общинска 
собственост, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 125 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 35 от НРПУРОИ, 

 
2. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на: 
1.1. Имот № 501.192, за който е образуван УПИ XII от 1,217 дка, отредено за 

Обществено застрояване, в едно с построените в него сгради: Сграда - бивше общежитие от 89 
кв.м. ЗП, Масивна, двуетажна; Сграда за обитаване от 22 кв.м. ЗП, Масивна, двуетажна и 
тоалетна от 7 кв.м. ЗП, намиращи се в с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново, обл. 
Монтана. 
 

2. Продажбата да се извърши при следните цени: 
2.1. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на 8500.00 (осем хиляди и 

петстотин лева) лева. 
 2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 

2.3. Депозит - 20 % от НТЦ. 
 
3. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител - Георги Петров Георгиев през месец ноември 2020 г. 
 
4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение по реда на глава Седма от НРПУРОИ. 
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По т. 10: 
 
 Докладна записка вх. № 276/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска година на пасища, мери и 
ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. само на собственици на 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 126 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ и чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 

 
 1. Дава съгласие за предоставяне на имоти от свободните пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване САМО на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ под наем чрез явен търг за срок от една стопанска година, 
считано от стопанската 2020 - 2021 година. 

В Приложение № 1, което е неразделна част от Решението е изложен СПИСЪК на 
свободни имоти - пасища, мери и ливади, общинска собственост за отдаване под наем само на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни 
през 2020 - 2021 стопанска година. 

2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението 
съгласно законовите разпоредби 
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Приложение № 1: 
 
СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ САМО НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ 
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2020-2021 СТОПАНСКА ГОДИНА. 
 

Землище с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

 
 
 

                                                                                     
 

Землище с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

№ по ред Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 47771.17.38 Свинако Ливада 4,869 4 
 
 

Землище с. Каменна Рикса, ЕКАТТЕ 35871, община Георги Дамяново - индивидуално 
ползване 

№ по ред Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 35871.290.16 Гладна падина Ливада 78,873 4 
 
 

Землище с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

№ по ред Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 38488.1.441 …………………
 

Пасище 13,704 9 
2. 38488.1.443 …………………

 

Ливада 17,834 9 
3. 38488.3.1187 …………………

 

Пасище 47,707 10 
 

 
По т. 11: 
 
 Докладна записка вх. № 277/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска година на пасища, мери и 
ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. само на собственици на 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ. 
 
  
 

№ по ред Имот № Местност НТП Плоиц/дка категория 

1. 15299.62.82 Широк дол Ливада 57,324 8 
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 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 127 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ и чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на имоти или част от тях от свободните пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване САМО на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ под наем чрез явен търг за срок от една 
стопанска година, считано от стопанската 2020 - 2021 година. 

В Приложение № 1, което е неразделна част от Решението е изложен СПИСЪК на 
свободни имоти - пасища, мери и ливади, общинска собственост за отдаване под наем само на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни 
през 2020 - 2021 стопанска година. 

2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението 
съгласно законовите разпоредби 

 
 
 
Приложение № 1: 
 
СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ САМО НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ 
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2020-2021 СТОПАНСКА ГОДИНА. 
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Землище с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

 
 
 
 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

Землище с. Каменна Рикса, ЕКАТТЕ 35871, община Георги Дамяново - индивидуално 
ползване 

№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 35871.290.16 Гладна падина Ливада 78,867 4 
 
 

Землище с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773, община Георги Дамяново - индивидуално 
ползване 

№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 14773.167.1 Дълбоки дол 

 
Пасище, 
мера 

 

 

55.107 9 

 
По т. 12: 
 
 Докладна записка вх. № 278/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за промяна от публична собственост в общинска 
собственост на три броя параклиси, собственост на Община Георги Дамяново, намиращи се на 
територията на общината. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Малин Станимиров Димитров да   
3. Милко Еделов Благоев да   
4. Цветелина Георгиева Александрова    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   

№ по ред Имот № Местност НТП Плоиц/дка категория 

1. 38488.3.1127 …………………
 
Ливада 77.042 9 

2. 38488.3.1408 ………………… Пасище 57.833 6 
3. 38488.4.1057 ………………… Пасище с 

храсти 
 

133,833 6 

4. 38488.3.1322 ………………… Пасище, 
мера 

27,385 9 

5. 38488.3.1323 …………………

 

Ливада 10,837 9 
6. 38488.4.1044 …………………

 

Ливада 7,805 7 
7. 38488.1.533 …………………

 

Ливада 18,637 9 
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6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
 

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 128 
 

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

 
 1. Дава съгласие за преминаване от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на следните имоти: 
 

1.1. УПИ I, кв. 37, образуван от имот № 501.305 по Кадастралния и регулационен план па с. 
Меляне, ЕКАТТЕ 47771, с площ на УПИ-то 522 кв.м. В УПИ I има една сграда - № 501.305.1 на 1 
етаж, Масивна, Култова религиозна сграда - 33 кв.м. Акт за ПОС № 1648/12.06.2019 г. 

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

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

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

Приложения: 

Копие от Акт за частна общинска собственост 3 броя - АОС № 1648/12.06.2019 г.; 
1649/12.06.2019 г. и 1650/12.06.2019 г.. 

 
По т. 13: 
 
 Докладна записка вх. № 279/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ /Общински поземлен фонд/ на 
територията на община Георги Дамяново. 
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 ПК „Териториално селищно устройство, общинска собственост и строителство, 
обществен ред и сигурност, транспорт и опазване на околната среда” установява, че е допусната 
техническа грешка в проекто - решението от докладната записка. В Приложение 1 в землището 
на с. Копиловци е записан имот № 38488.4.154, местност Аджин рът с площ 1137 кв.м. вместо с 
площ 2075 кв.м. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 129 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и във връзка с чл. 85 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 
 1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, считано от стопанската 2020/2021 година, земеделски земи от Общинския поземлен 
фонд в землищата на община Георги Дамяново, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
настоящето решение. 
 

2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на земеделски земи или части от тях от ОПФ по т. 1, за срок от 10 /десет/ 
години, съгласно разпоредбите на Глава седма, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество, при цени : 

2.1. От 15 /петнадесет/ лева за 1 /един/ декар - начална тръжна цена за имоти първа - 
четвърта категория и 7 /седем/ лева за 1 /един/ декар, за имоти пета - десета категория, съгласно 
Решение № 403/2014 г. 

2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 
2.3. Депозит - 20 % от началната тръжна цена. 
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Приложение: № 1 

1.  Списък на свободните общински земеделски имоти - с начин на трайно ползване 
нива, зеленчукова култура предназначени за отдаване под наем от стопанската 2020/2021 
година. 

 

Землище/ 

ЕКАТТЕ 

имот № местност начин на 
трайно 

ползване 

Кат. Площ/кв.м. 

Копиловци, 38488 38488.4.154 Аджин рът Лозови 
насаждения 

VII 2075 

Еловица, 27348 27348.22.20 Каменити рът Нива VII 2931 
 27348.22.8 Каменити рът Нива VI 99 
 27348.22.13 Каменити рът Нива VI 403 

 
 
 3. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
По т. 14: 
 
 Докладна записка вх. № 280/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на съгласие за изразходване  на натрупаните средства от 
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията за осигуряване на 
собствен принос при финансиране на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 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    
5. Пламка Илиева Бобойчева да   
6. Елена Алексеева Неделкова да   
7. Филип Иванов Борисов да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Галин Христов Петров да   
10. Пенка Александрова Петкова   да    
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 0 0 
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ВЗЕ: 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 130 
 

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

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава съгласието си Кмета на Община Георги 

Дамяново да използва натрупаните средства в размер на 117 459,98 лв. от отчисленията по чл. 
64 от Закона за управление на отпадъците за осигуряване на собствен принос при финансиране 
на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда” 2014-2020 г.. 
 
 2. Общински съвет Георги Дамяново упълномощава Кмета на Община Георги Дамяново 
да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

 
По т. 15 /допълнителен материал/: 

 
 Докладна записка вх. № 282/23.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
  
 Относно: Даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за 
изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 
(ОУПО) и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 
с идентификатор 38488.1.833 по кадастралната карта (КК) на с. Копиловци, общ. Георги 
Дамяново за промяна на предназначението на горска територия в „За ферма за аквакултури” и 
да се предвиди ниско застрояване. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 131 
 

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

 Отхвърля проекто – решението в докладната записка. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 12:15 
часа. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …/п./… 
/Елена Георгиева/ 
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ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

за развитие на читалищната дейност  
в Община Георги Дамяново 

за 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приета с Решение № 122 от 25.11.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 
 Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Георги 
Дамяново за 2021 година е в изпълнение на  чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 
читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Георги Дамяново 
предложения за дейността им през 2021 година . 

Предстоящата календарна година се очертава като време изпълнено с 
неизвестност и предизвикателства, предвид създалата се епидемиологична 
обстановка във връзка с КОВИД 19. 
  Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Георги Дамяново за 2021 година цели обединяване на усилията за 
понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни средища, 
реализиращи културната идентичност на Община Георги Дамяново. 
       Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на 
читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните 
дейности. 
 
 Народни читалища на територията на община Георги Дамяново  
 
 Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища са юридически лица с 
нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-
просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-
просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без 
оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и 
етническо самосъзнание.  
 Община Георги Дамяново има богато културно наследство и население, 
успяло да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията множество 
традиции, обичаи, песни и легенди, които се представят и интерпретират от 
читалищните танцови, певчески и театрални състави по време на регионални и 
национални фолклорни събори и конкурси.  
 До 2020 г. на територията на община Георги Дамяново функционират 8 
народни читалища:  
 1. Читалище „Цеко Тодоров – 1899 г. ” с. Гаврил Геново;  
 2. Народно читалище „Христо Ботев – 1939 г.” с. Меляне;  
 3. Народно читалище „Напредък – 1929 г .” с. Дълги Дел; 
 4. Народно читалище „Пробуда- 1927” с. Говежда;  
 5. Народно читалище „23-Септември” с. Д. Слатина;  
 6. Народно читалище „Просвета – 1928 г.” с.Каменна Рикса;  
 7. Народно читалище „Трудолюбие – 1899 г.” с. Георги Дамяново; 
 8. Народно читалище „Климент Охридски – 1928” с. Копиловци; 

До 30 юни 2020 г. читалищата, като НПО трябваше да представят в Агенцията 
по вписвания финансови отчети и доклад за дейността за изминалата 2019 г. Всички 
народни читалища на територията на община Георги Дамяново представиха 
горепосочените отчети и доклади с изключение на Народно читалище „Христо Ботев 
– 1939 г.” с. Меляне,за което не им бяха превеждани субсидиите. Читалището в с. 
Меляне не представи и предложение за дейността си за предстоящата 2021 г., както и 
културен календар за същата. 

Всички читалища в общината  са съдебно регистрирани. Същите са 
регистрирани и в Министерство на културата.  
 Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: 
  • членски внос,  
 • културно-просветна дейност,  
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 • субсидии от държавния и общинския бюджети,  
 • наем от недвижимо имущество,  
 • дарения,  
 • други приходи съгласно чл. 21 от ЗНЧ.  
 По силата на Чл. 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗНЧ на 
читалища е предоставен безвъзмездно за ползване и стопанисване сграден фонд. 
 Екипната работа в читалищата и техните управителни органи са на добро 
ниво, но винаги може да се желае повече в тази насока. Всеки член на УС на 
читалището има конкретни задължения, свързани с организацията на работа, с 
реализацията на културния годишен календар, връзки с обществеността и медиите, 
обучения, разработване на проекти. В ръководните органи на читалищата участват 
специалисти от всички сфери на обществения живот в общината. Наред със своите 
служебни ангажименти, членовете на читалищните ръководства са и участници в 
самодейните колективи и художествените състави към читалищата. Всяко читалище 
има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, 
бележити дати, национални празници, годишнини и участия в конкурси и фестивали. 
 Нормативните актове, които са пряко свързани с дейността на народните 
читалища са:  
 • Закон за народните читалища- Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г.,  изм. 
ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г. 
 • Закон за обществените библиотеки - Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. 
ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013г. 
  • Закон за културното наследство - Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.,  изм. и 
доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г. 
 • Закон за закрила и развитие на културата - Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., 
изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г. 
  
 1. ОСНОВНА ЦЕЛ  
 Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни   
центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции 
чрез:  
 • подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 
съвременни форми за тяхното развитие и предаване;  
 • участие при поддържането на традиционните форми на културата и 
фолклора и при предаването им на следващите поколения;  
 • превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 
информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността 
им на съвременните комуникационни и информационни технологии.  
 
 1.1. Визия: Читалищата да бъдат онези духовни огнища, които да запазят и 
доразвият българските традиции, да създадат привлекателни форми на работа, 
запознаващи хората с историческото наследство, да приобщят младежите за дейности 
и изяви, популяризиращи българското културно наследство.  
 1.2. Мисия: Читалището трябва всеотдайно да воюва за разпространяването на 
непреходните духовни ценности, чрез развиване на творчески способности на 
населението от общината ни, чрез формиране на културни потребности и траен 
интерес от страна най-вече на подрастващите поколения. Да изгради добри 
обществени партньорства, които да работят за обединяване на всички обществени 
институции.  
 1.3. Под цели:  
 1.3.1. Запазване и развитие на духовните и културни ценности на 
гражданското общество.  

 3 



 1.3.2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 
съвременни форми за тяхното развитие, утвърждаване и запазване.  
 1.3.3. Поддържане на автентичните форми на фолклора и осигуряване на 
възможности за продължаване на традицията.  
 1.3.4. Повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция 
на различните общности. 
 1.3.5. Утвърждаване мястото на читалището, като духовно средище и 
естествен център за формиране на гражданско общество.  
 1.3.6. Осъвременяване ролята на библиотеките при читалищата с цел 
приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество. 
 
 2. ДЕЙНОСТИ: 
  

Въз основа на получена информация за дейност през 2021 г. съгласно чл. 26а, ал.1 
от ЗНЧ., Община Георги Дамяново предлага за подкрепа следните дейности по читалища: 

 
Народно читалище „Пробуда -1927г.” с. Говежда 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

ЗА РАБОТАТА  НА НЧ „ПРОБУДА- 1927” г. С. Говежда през 2021 г. 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
1. Читалищното настоятелство редовно да провежда заседания за решаване на 

възникнали проблеми и подпомагане на дейността на секретаря на 
читалището ;  

2. Читалищното настоятелство да търси съдействие, както от кмета на 
общината, така и други форми за допълнителни дейности и мероприятия  ; 

II. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
1.   Читалищното настоятелство редовно да следи уреждането и поддържането 
на библиотечния фонд който се състои от 8010 тома ; 
2.    Увеличаване броя на читателите ; 

III. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ  
Читалищното настоятелство и членовете на читалището да организират и 
участват през 2021 г. в следните мероприятия: 
1. Празнуване на всички зимни празници – Йорданов ден, Иванов ден, Бабин ден 
и др. 
2. Празнуване на „Деня на Родилната помощ” с участието на доктора. 
3. Провеждане на празника „Сирни заговезни” 
4. Посрещане на „Баба Марта” 
5. Провеждане Деня на самодееца 1 Март със самодейците. 
6. Отпразнуване Деня на жената 8-ми март. 
7. Посрещане на Пролетта. 
8. „Лазаровден” – с участието на лазарки. 
9. Увеселително мероприятие по повод „Великден” 
10. Участието на самодейните колективи във фолклорния събор „Свидня” и 
фолклорните събори в други общини на страната по покана, заявка и участие. 
11. Участие на самодейните колективи при провеждане на „Общинския празник” 
12. Организиране и провеждане на Коледни и Новогодишни празници. 

  
През годината може да бъдат проведени и други незначителни мероприятия, 
които не са планувани в настоящото предложение. 
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Секретар:..................           Председател:.............        
            /И.Лазарова/                                                      /Д. Николова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ТРУДОЛЮБИЕ-1899г” 
с.ГЕОРГИ  ДАМЯНОВО, обл.МОНТАНА 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
ЗА ДЕЙНОСТТА  НА НЧ „ ТРУДОЛЮБИЕ - 1899 г.”  с. Георги Дамяново - 2021 г. 

 
     Читалищата са традиционни самоуправляващи се културно – просветни сдружения, 
които изпълняват и държавни задачи в своята област и са със специфична функция за 
съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, както и социални и 
информационни центрове за разпространение на знания, култура и духовност. Те носят в 
себе си нематериалното културно наследство, традициите, образование, възпитание и 
благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. 
Организират и участват в инициативи като : тържества, концерти, събори, фестивали и 
други на местно, регионално и национално ниво. Програмата ще подпомогне годишното 
планиране и финансиране на читалищните дейности и ще допринесе за по- голяма 
прозрачност на изпълняваните дейности. 

Изготвянето на Програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно 
развитие и утвърждаване на читалището като важно средище, съхраняващо културната 
идентичност на общината и региона. Настоящето предложение за развитие на 
читалищната дейност през 2021 год. в НЧ"Трудолюбие-1899г" е изготвено съгласно 
чл.26.ал.2 от Закона за народните читалища. 

Читалището е обществена институция, чиято основна цел е да запази не само 
идентичността си, но и жизнеността си, без да го превръщаме в музеен експонат да се 
развива като модерен - културен и информационен център. 

 
    І.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1.Търсене и прилагане на нови модерни форми на работа с потребителите  
2.Изработване на проекти с цел подобряване на работната атмосфера и на дейностите в 
читалището 
3.Опазване на традициите и обичайте в нашето село 
4.Търсене на нови методи за предизвикване на интерес и мотивация  за активност  в 
децата. 
5. Да се продължи партньорството на читалището с различните институции като : община, 
училища, детски градини, пенсионерски клубове и др. 
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
1.Провеждане на редовни заседания на настоятелството. 
2.Кандидатстване по проекти за неотложни ремонтни дейности в читалището, а най- вече 
ремонт на окаяното състояние на покрива, заради което салона на читалището  е 
неизползваем. 
 
ІІІ. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
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 Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалищата. Дейността на 
библиотеката и нейните клонове е с традиции, които продължават да се развиват и 
осъвременяват. Тя ще бъде насочена към: 
• превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен център, 
полезен ефективен участник в процесите на информационно осигуряване на гражданите 
на Общината; 
• попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни заглавия от 
различно области на знанието; 
• участие в проекти на Министерството на културата за попълване на книжния фонд 
по програма „Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност" 
и др. сходни програми; 
• популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител, включване на 
библиотеките към клоновете в Седмицата на детската книга и изкуствата за деца, 
разширяване на инициативата „Маратон на четенето" в кампания „Голямото четене"; 
• с помощта на Програма „Глобални библиотеки" на фондация Бил и Мелинда Гейтс 
и с подкрепата на Общината, до момента се предоставят безплатни услуги и информация 
чрез Интернет за местната общност. 
 
ІV. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 
Художествените изяви на сцената са важна част при формирането на културното 
пространство в обществото. При осъществяване на художествено - творческата дейност 
участват много любители на различните видове изкуства - деца, младежи и възрастни, 
които според своите предпочитания осмислят свободното си време и същевременно 
създават културен продукт, който се представя в общински, регионални, национални и 
международни събития. Активно е участието на художествените форми на читалището в 
местните празници и фестивали, което е още едно доказателство, че читалищата винаги са 
имали водещо място в съхранението и опазването на българските културни традиции. 
1. Подобряване на репертоара на двете групи към читалището, за да могат да участват 
във всякакъв вид местни, областни ,национални и международни прегледи и събори. 
2. Нови костюми на фолклорната група,чиито костюми са на 25 год. 
3.Организиране и участия в концерти на територията на общината , областта и страната. 
 
V.КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
 
1.Й0РДАН0ВДЕН- КЪПАНЕ ЗА ЗДРАВЕ 
2.ОРГАНИЗИРАНЕ СЪВМЕСТНО С ОБЩИНАТА ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
3. ДЕН НА САМОДЕЕЦА 
4. ЛАЗАРОВДЕН 
5. ДЕН НА ПРОЛЕТТА 
6. УЧАСТИЕ В XII ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО- 
КОПРИВЩИЦА 
7.ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ФОЛКЛОРНИЯ ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА „ 
СВИДНЯ" 
8. СЪВМЕСТНО СЪС ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ ИЗНАСЯНЕ НА КОНЦЕРТ И 
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДРУГИ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЛАСТТА. 
9. ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА 
10. КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА 
 
VІ.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ: 
1.Изготвяне на тримесечни отчети до общината за изразходваната субсидия 
2.Събиране на членски внос 
3.Търсене на спонсори  
 
VІІ.РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
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Читалището се нуждае от спешен ремонт на покрива, тъй като е от 
етернитови платна, които сега от студа и лятото от големите горещини е 
напукан и тече в залата,такива платна са канцерогенни и не се използват 
никъде. 
 
 
VIII. ПОВИ ШАВАНЕ КФАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ 
 
1.Участия в организираните обучения- семинари, кръгли маси, уеб Инари и работни 
срещи с цел повишаване на компетенциите и развитие на читалищните работници. 
 
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Да се подпомагат читалищата с финансови средства от общината за участия в 
проекти за ремонти на сградите, който са в окаяно състояние, да се подновят 
сценичните костюми и средства за пенсиониране на предстоящи пенсионирания на 
читалищни работници. 
 
 

СЕКРЕТАР:......................................... ПРЕДСЕДАТЕЛ...................... 
                        /М.КАМЕНОВА/                     /М.ДОБРИЛОВА/ 
 
 

Народно читалище „ Просвета – 1928 г.” с. Каменна Рикса 
 

 
ПЛАН - ПРОГРАМА 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА НЧ „ПРОСВЕТА- 1928” г. с. Каменна Рикса- 
2021г. 

 
1. ОСНОВНА  ЦЕЛ 
 

• Изготвянето на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2019 г. цели 
обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна 
обществена институция, реализираща културната , идентичност на село Каменна 
Рикса. Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и 
финансиране на читалищната дейност. 

• Развитие и институционално укрепване на читалището, като местен обществен 
център с културно-просветна, информационна, социална и гражданска функции. 
Превръщане на Читалището в съвременен ефективен център, предлагащ 
удовлетворяване на всички потребности и интереси, свързани с духовното и 
културно израстване на населението, с приобщаването им към световното културно 
наследство. 

• Частични ремонтни дейности по сградата на читалището и вътрешния интериор. 
• Художествено-творческа дейност. 
• Достъп на членовете на читалището до информация чрез интернет връзка. 
• Нови идеи за формиране за вътрешни подбуди и мотиви за активност на децата. 
• Опазване на 1радициите и обичаите в нашият край. 
• Финансовото подпомагане на читалището. 
• Довършителен ремонт на покрива на читалището. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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       -        Основната цел на програмата е, читалището да продължава партньорството си с 
Общината, НПО и предимно с местната власт и местната общност с цел финансиране и 
намиране на път към работещите хора за привличане в дейности.Разнообразяване и 
обогатяване живота на местното население. Запазване на родовата памет и съхраняване на 
традициите с цел предаване на нематериалното културно наследство на следващите 
поколения.Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 
съвременни форми за тяхното развитие и предаване.Необходима е подкрепа и насърчаване 
на любителското творчество, насочено към нематериалното културно наследство. 
Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите в 
културната институция. 
       -  Провеждане на редовни заседания на настоятелството, за решаване на целите, 
задачите и проблемите на читалището. 
       -     Ускорено решаване финансирането за неотложни ремонтни дейности: 
                 - дренаж на читалищната сграда; 
                 - довършителен ремонт на покрива на читалището; 
                 - демонтаж на прозорците на библиотеката и монтаж на дограма; 
                 - ремонт и обзавеждане на кухненски блок; 
                 - основен ремонт на гримьорната и смяна на дограмата; 
                 - закупуване на маси за увеселителният салон 
                 - смяна на входната врата на долния салон. 
       - закупуване на обувки и комплект носии на певческата група с мотиви на 
северозапада; 
                  - организиране на  походи сред природата; 
                  -  редовно провеждане на репетиции. 
                  -  поддържане и допълване на битовият кът. 
                  -  участие на самодейците ни в провеждащите се местни, общински, окръжни и 
национални традиционни фолклорни събори. 
 
3. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
   Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалището. Тя е насочена към: 
    -   Превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен център, 
полезен партньор и ефективен участник в процесите на информационно осигуряване на 
местното население; 
    -     Библиотечно обслужване на местните хора. 
Технологично обновяване на библиотечната дейност за предоставяне на информационно 
обслужване на читателите. Пълноценно използване на възможностите, които предоставя 
Фондация „ Глобални библиотеки  - България”, програми на Министерството на културата 
за читалищата и всички други възможни донори за финансиране на библиотечната 
дейност; 

-  Обновяване на библиотечния фонд, чрез участие с проекти в програми на 
Министерството на културата и други донори за нови библиотечни единици; 

- Експониране на изложби и кътове с литература, витрини. 
- Иновативни практики за стимулиране на четенето при децата и привличане на нови 

читатели. 
- Закупуване на детски книжки с възможност за увлекателни съвместни занимания и 

пълноценно общуване на възрастните с децата, светът на животните, история на 
света, история на селото. 
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- Комплектуване, регистрация и специфика на обслужване, съобразно новите 
нормативни документи в библиотеката. 

- Организиране на срещи с изявени творци; - „Лято в библиотеката” – „ С книга сред 
природата” Включване в плана на библиотеката на конкретни дейности за работа с 
подрастващите и приобщаването им към читателската аудитория. 
 

4. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Обогатяване на групата с нови идеи за любителско творчество, легенди, предания, 
поговорки, гатанки, и други жанрови форми на фолклорното словесно изкуство. 
Необходимост от финансови средства за хонорар на акордеонист, барабанист или 
съпровод на кавал или други духови инструменти. 
Разнообразяване на репертоара за участие с традиционни обреди и празници, 
традиционно пеене и свирене и други. 
Провеждане на репетиции и съвместно със самодейна група от друго читалище в 
общината и извън общината.  
 

5. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
-  Деня на Лозаря – Трифон Зарезан с конкурс „Цар на виното” и „Цар на лозята”; 
-  живота и делото, борбата срещу османското робство, идеолога, организатора 
Апостола на свободата Васил Левски – 19 февруари; 
- 1 Март – Ден на самодееца. Поднасяне на мартенички на жителите на селото. 
-  3 Март – десетки загинали за свободата на България. 
-  Честване на 8-ми март . Кулинарен конкурс. 
-  Посрещане на пролетта 22 Март. 
-  Съвместно с пенсионерския клуб организиране празника на „Бабин ден” . 
- Лазаровден – лазаруване. 
-  Великден – конкурс за най – хубаво изписано яйце и Великденско хоро. 
- 24-ти Май – доклад, изплитане на венец. 
- 1-ви Юни Деня на детето – детски песни, игри, моделиране с пластелин и др.  
-  2-ри Юни – революционера и творец Христо Ботев. 
- Еньовден – традиционното събиране на билки и изплитане на Еньовски венец. 
- Поддържане на традицията за откриване на жетвата от самодейната група. 
-  Организиране на традиционния събор на селото през месец август. 
- Празнуване деня на възрастните хора на 1-ви Октомври съвместно с 
пенсионерския клуб. 
- Ден на народните будители – 1-ви Ноември. 
- Традиционно отпразнуване на Коледно – Новогодишните празници. Детска 
програма от деца на близки, роднини и приятели на жители от селото. 
- Участие на самодейната група във фолклорните събори. 
 

5. ФИНАНСИРАНЕ   
Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона за народните 
читалища.Читалището финансира дейността си в рамките на държавната субсидия. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Изпълнението на програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните 

цели, задачите и основните дейности.Успешното им изпълнение ще спомогне за 
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опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на 
глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване 
нуждите на бъдещите поколения, да се запознаят с миналото на родния край; 

Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще 
стимулира младите талантливи хора; 

Уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне 
образователния процес в получаване на нови знания; 

 Реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот; 
 Усвояването на знания за нови информационни технологии ще отвори врата към 
необятното глобално пространство. 
 
 
 

 
Секретар-библиотекар:............           Председател:............... 
                                      /П. Крумова /                                       /И. Иванов/ 
 
 
 

Народно читалище „Напредък -1929г.” с. Дълги Дел 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
ЗА ДЕЙНОСТА  НА НЧ „НАПРЕДЪК- 1929” г. С. ДЪЛГИ ДЕЛ за 2021 г. 
 
Читалището е  обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски 

функции и самодейност. 
 Читалището се състои от библиотека и клубове по интереси, където се развиват 

най- различни дейности, отбелязване на обществено значими събития за селото и 
организиране на празници. 

 Читалището е институция   със специфична   мисия за съхранение и развитие на 
традиционните ценности на нацията. Уникален е неговия потенциал да насърчава 
социалната промяна и да укрепва гражданското общество. 

 
1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 
1.1 - Търсене  на нови форми на работа. 
1.2 - Изработване проекти с цел подобряване на дейността. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ 
           
 2.1 -  Ежегодно провеждане на Общо събрание. 
 2.2 -  Настоятелството редовно да провежда заседания. 
 
3. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 

           3.1 -  Библиотеката да работи за увеличаване на читателите. 
           3.2  - Ежегодно обновяване на книжният фонд.  

 
4. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 
 

Читалището си остава мястото, в което любителското творчество е най- силно застъпено. 
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                   4.1 -  Да се организират концерти със самодейните колективи към читалището 
или съвместно с друго читалище. 

           4.2 -  Колективите да участват в празници на общинско, областно и 
национално ниво. 
 

 
5. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
 
1. ЙОРДАНОВДЕН  
2. БАБИНДЕН 
3. ТРИФОН ЗАРЕЗАН или ДЕН НА ЛОЗАРЯ 
4. СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ / ПОКЛАДИ / 
5. БАБА МАРТА И ДЕН НА САМОДЕЕЦА 
6. ДЕН НА ЖЕНАТА 
7. ЛАЗАРУВАНЕ 
8. ИЗЛОЖБА НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА 
9. ЕНЬОВДЕН 
10. ДЕН НА ПЕНСИОНЕР, 
11. КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА 
 
6. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
 

6.1 - Проверителната комисия да следи финансовите дисциплина. 
6.2 - Ежегодно събиране на членски внос. 
6.3 - Ежегодно извършване инвентаризация на имуществото. 
 

7. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
 

7.1 - Ремонт на ВиК инсталацията. 
7.2 - Ремонт на увеселителния салон. 
7.3 – Ремонт на покривната конструкция на сградата. 
7.4 – Подновяване на дограмата и вратите на сградата. 
 

 Читалището е единствената културна и социална институция в селото, огнище 
на българщината, нека я запазим!!! 
 
 
 
Секретар : …………….                                                                     Председател :…………… 
    / Илонка Димитрова /                                                                                   /Стефан Митов / 

 
 

Народно читалище „ Климент Охридски - 1928 г.” с. Копиловци 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И  Е 
                   ЗА   ДЕЙНОСТТА   НА  НЧ „  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ – 1928 г.” 

с. КОПИЛОВЦИ  ЗА  2021г. 
 
   Читалището е обществена институция, която изпълнява учебно – просветителски 
функции и самодейност, институция разпространяваща знания и култура.То има 
специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. 
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    Читалището се състои от библиотека, клубове по интереси, и школи, където се развиват 
най – различни дейности. В читалището отбелязваме всички обществено значими събития 
в селото, и отбелязваме местните празници. Уникален е неговия потенциал да насърчава 
социалната промяна и да укрепва гражданското общество. 
 
 
I.ОРГАНИЗАЦИОННИ  ЗАДАЧИ 
 

1. Настоятелството   редовно  да  провежда  заседания  за разрешаване на 
задачите и проблемите на читалището. 

2. Ежегодно  провеждане  на  Общо  събрание. 
3. Опазване на традициите, обичаите в нашия край. 
4. Поддържане и допълване на етнографската сбирка. 
5. Кандидатстване пред общинското ръководство за отпускане на средства за 

закупуване на носии с мотиви от северозапада за жените от певческата 
група. 

6. Провеждане на отчетно – изборно събрание на читалището. 
 
 II.БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 

 
1. Библиотеката  да  работи  за  увеличаване  на  читателите. 
2. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайето 

на читалището. 
3. Да се следят посещенията в компютърната зала и да се оказва компетентна 

помощ на посетителите. 
4. Да продължим работата с децата през лятото при организиране и 

провеждане на инициативата” Детска работилница”. 
 

  III.ХУДОЖЕСТВЕНА  САМОДЕЙНОСТ 
 
     Читалището   си  остава  мястото,  в  което  любителското  творчество   е   най – силно  
застъпено. Тук  е  мястото,  където  човек  се  опитва  да  реализира онази  част  от  себе 
си,  която  поради  обстоятелства  на  живота  е  останала  в  сянка, но  търси  път за  
нейната  изява.   
    Постоянна  задача  на  колективите  е  участието  ни  във  всички  местни,  общински,  
регионални  и  национални  празници  и  фестивали.  
   Да продължим издирването и събирането на стари песни, гатанки, обичай, легенди от 
местния фолклор. 
 

IV. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
 

1. ИВАНОВДЕН 
2. БАБИНДЕН 
3. ТРИФОН  ЗАРЕЗАН 
4. ДЕН  НА  САМОДЕЕЦА 
5. ДЕН  НА  ЖЕНАТА 
6. ПОСРЕЩАНЕ НА ПРОЛЕТТА 
7. ЛАЗАРОВДЕН 
8. ВЕЛИКДЕН 
9. ЕНЬОВДЕН 
10. ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
11. АРХАНГЕЛОВДЕ, 
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12. КОЛЕДА и НОВА ГОДИНА 
 

     V. ФИНАНСОВА   ДЕЙНОСТ 
 
Проверителната  комисия  да  следи  за : 
1. Ежегодното   събиране  на  членски  внос. 
2. Ежегодното извършване  инвентаризация на  имуществото.  

 
Читалището  е  единствената  културна  и  социална  институция  в  селото,  огнище  на  
българщината,  нека  я  запазим!!!  
 
    Председател: ……………..                                                          Секретар:…………….. 

                   / Иван  Марков /                                                 /  Пенка  Манолова / 
                          
 

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦЕКО ТОДОРОВ-1899г.” 

п.к.3469 с. Гаврил Геново, ул.”Седемнадесета” №37, общ. Георги Дамяново, обл. 
Монтана 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 
за развитие на читалищните дейности в Народно читалище „Цеко Тодоров -1899г.”, 

с. Гаврил Геново през 2021г. 
 
 
 
 

            Предстоящата календарна година се очертава като време изпълнено с неизвестност 
и предизвикателства. 
Важно и определящо обстоятелство за бъдещата дейност ще е работата на новото лице , 
което ще заеме длъжността „секретар-библиотекар” на институцията. В голямата си част 
са променени и членовете на читалищното настоятелство. 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДАЧИ 
1.Наложително е основно почистване на всички помещения на сградата.Освобождаване от 
всевъзможно натрупаните боклуци и ненужни /физически амортизирани/ вещи, 
преподреждане съгласно изискванията и удобството за реализиране на специфичните 
дейности. Всичко това - след комисии, протоколи на настоятелството и подсигуряване на 
допълнителни работници или доброволци за изпълнението. 
2.Приспособяване на място и създаване на подходящи условия за съхранение на 
националните носии. 
3.Подобряване на материално-техническата база: набавяне на работещ 
компютър,интернет, и други по-дребни пособия за работа.Поставяне на противопожарни 
уреди. 
4.Обработка и архивиране на наличната документация за дейността на читалището през 
изминалите години.При възможност - представяне на необходимото в Държавен архив - 
Монтана. 
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
1.Методическо обучение на новото лице. 
2.Прочистване, почистване и подреждане на библиотечния фонд / съгласно всички стъпки 
и изисквания на нормативните документи/. 
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3.Създаване на условия за ползване на библиотеката от деца и ученици, които са най- 
вероятните читатели през летните месеци. Минимален абонамент за членовете на ’’клуба 
по интереси”/ пенсионерския клуб/. 
4.Оформяне на кът с литература за личности и събития от с.Г.Геново.  
5.Запознаване / чрез лекция, презентация и пр. / на децата от Центъра за настаняване от 
семеен тип в селото и местните жители със знания за природните дадености и културно-
историческо развитие на родния ни край. 
КУЛТУРНО-МАСОВА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
1.Отбелязване на официалните,традиционните /от народния календар/ и местните 
годишнини на личности и събития. 
2.Обединяване в певческа група на: самодейките от бившия женски състав за народно 
пеене с певческата група на децата от Центъра за настаняване от семеен тип с.Г.Геново. 
3.Участие на индивидуалните изпълнители /Вержинка Стоянова, Евгения Ангелова,.../ и 
певческата група в културно-масовите и тематични прояви в селото ни, община Георги 
Дамяново и страната. 
4.Издаване на брошура - разказ за историята на НЧ „Цеко Тодоров-1899г.” и важни 
моменти от съществуването на с.Г.Геново. 
5.Подреждане с материали на дарители на временна изложба „ Ученическата тетрадка в 
миналото и днес”. 
ФИНАНСИРАНЕ 
1.Въвеждане на дисциплина, промяна и находчивост с цел за разкриване на нови 
възможности при финансовото обезпечаване на читалищната дейност: събиране на 
членски внос след актуализация на 
читалищните членове, определяне на наеми и такси за ползване на читалищното 
имущество и площи и пр. 
2.Участие в проекти и програми. 
3.Печелене на повече симпатизанти и родолюбци за дарители и спонсори. 
 
 
                                                                    
                                                                                         Председател:   /У. Даракчийска/ 
 
 
Народно читалище „ 23 ТИ СЕПТЕМВРИ - 1928 г.” с. Дива Слатина 

общ. Георги Дамяново, обл. Монтана 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за работата на Народно читалище „23 ти Септември – 1928г.”, с. Дива Слатина 

2021 г.  

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1 .Читалищното настоятелство редовно да провежда заседания за решаване на 
възникнали проблеми и подпомагане на дейността на секретаря на 
читалището. 
2.Читалищното настоятелство да търси съдействие както от кмета на 
общината,така и други форми за допълнителни дейности и мероприятия. 

II.  БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

   1 .Читалищното настоятелство редовно да следи уреждането и поддържането на 
библиотечния фонд който се състой от 8010 тома. 
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2.Увеличаване броя на читателите. 
 

II. ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищното настоятелство и членовете на читалището да организират и участват 
през 2021 година в следните мероприятия. 
1.        Празнуване на всички зимни празници- Иордановден,Ивановден,Бабин ден 
и други. 
2. Празнуване на „Деня на родилната помощ” с участието на доктора. 
3. Посрещане на „Баба Марта” 
4. Провеждане на„Деня на самодееца”-1 март със самодейците. 
5. Отпразнуване на „Деня на жената”-8-ми март. 
6. Посрещане на Пролетта 
7. „Лазаровден”- с участието на лазарки. 
8. Увеселително мероприятие по повод „Великден” 
9. Участието на самодейните колективи във фолклорния събор „Свидня” и 
фолклорните събори в другите общини на страната по покана, заявка за участие.  

             10.Участие на самодейните колективи при провеждане на Общинския празник. 
11. Организиране и провеждане на празниците „Коледа” и „Нова година” 
През годината може да бъдат проведени и други по незначителни мероприятия, 
който не сме ги планували в настоящето предложение. 

 
 
 

  Секретар:……………….                                                           Председател……………….. 

                    /Л. Лилова /       / А. Александров / 

2.1. Библиотечно дело в община Георги Дамяново.  
 Във всяко читалище се поддържа библиотечен фонд. Библиотечната дейност е с 
традиции, които продължават да се развиват и осъвременяват.  
 Читалищата трябва да се превърнат в обществени центрове за библиотечно и 
информационно осигуряване на населението, чрез навлизане на съвременните 
комуникационни системи и информационни технологии в ежедневната им дейност.  
 Да продължават да обогатяват библиотечните си фондове и да създават архив за 
най-важните събития от живота на населените места.  
 
 Кандидатстване от страна на читалищните библиотеки за включване в програми и 
проекти, които имат за цел да се улесни достъпа до информация, знания, комуникации, 
електронно съдържание и услуги.  
 Организиране на литературни четения съвместно с училищата, по определени 
поводи и годишнини, с активното участие на ученици, учители и родители с цел създаване 
на траен интерес у децата да четат от хартиен носител, а не само от интернет.  
 Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на 
необходимата литература в библиотеките.  
 Работа и с най-малките деца от подготвителните групи към детските градини с цел 
зараждане на интерес към книгата преди постъпването им в първи клас.  
 
 2.2. Културен живот и дейности свързани с художествената самодейност 
 Поддържане на ежегодните културни календари с интересни мероприятия, които не 
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само да станат широко достояние на местната общественост, но и да я привлекат като 
активен участник в тях.  
 Продължаване на традицията да се организират местни празници характерни, за 
даденото населено място, възстановяване на забравени автентични обичаи.  
 Активно участие в проекти.  
  По-широка концертна дейност на фолклорните  състави, усъвършенстването им и 
включване в местните и национални тържества. 
 Организиране на краеведчески групи и местни музейни сбирки.  
 Създаване на клубове по интереси от деца и младежи.  
 Увеличаване на читалищните членове. 
 2.3. Иновативни политики на читалищата  
 Намиране на алтернативни източници на финансиране, активизиране на работата с 
фондации, неправителствени организации и бизнесмени.  
 Реклама на дейностите предлагани в читалището.  
 По-широко оповестяване на предлаганите от страна на читалищните ръководства, 
дейности и мероприятия, лични срещи с хората, с цел привличане на обществения 
интерес.  
 Търсене и насърчаване на интересни инициативи със социална и благотворителна 
насоченост, свързана с определени празнични събития от културния календар. 
 Организиране на обучителни семинари по теми, свързани с желанията на местното 
население.  
 Привличане на учениците в селата, където няма училища за работа през лятото в 
дейности, осмислящи свободното им време. Организиране на регулярни срещи между 
читалищата за споделяне на добри практики и иновативни идеи.  
 Използване на медиите за популяризиране на дейностите и постиженията на 
читалищата.  
 Изграждане на полезни партньорства.  
 Ангажиране на местното население в съживяването на добрата българска традиция 
за дарителска и благотворителна дейност.  
 2.4. Финансова обезпеченост  
 Субсидираната численост в бюджета за 2020 г. е 12 щатни бройки.  
 Държавната субсидия е на обща стойност от 125 280 лв., която се разпределя от 
комисия, съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ с участието на представител на общината и 
представители на всяко читалище, като субсидията се предоставя на читалищата за 
самостоятелно управление.Субсидията се използва предимно за ФРЗ, разходи и за 
дейности.  
  
 3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  
 3.1. Външна среда:  
 Възможности:  
 • Културно-етническо разнообразие;  
 • Добро сътрудничество с общинска администрация;  
 • Проекти за допълнителна целева субсидия от Министерство на културата и други 
донорски програми.  
 Заплахи:  
 • Недостатъчно развит икономически регион;  
 • Бизнесът е недостатъчно заинтересован и ангажиран към читалищната дейност;  
 3.2.Вътрешна среда 
  Силни страни: 
 • Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;  
 • Добре разпределена читалищна мрежа;  
 • Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;  
 • Умения за разработване и печелене на проекти;  
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 • Собствена материална база;  
 • Наличие на компютри и офис техника;  
 • Наличие на библиотеки в читалища;  
 • Обновяване на библиотечния фонд и МТБ чрез работа по програми и проекти;  
 • Дейност развиват всички читалища.  
 
 Слаби страни:  
 • Липса на интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност 
и предоставяне на алтернативни услуги;  
 • Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;  
 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност и поддръжка на 
сградния фонд.  
   
 
 
 
 
 4. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА 
ПРОГРАМАТА:  
 - брой нови книги;  
 - брой читатели;  
 - брой предоставени компютърни и интернет услуги;  
 - брой проведени празненства, концерти, чествания;  
 - брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;  
 - брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи  
 - брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси и награди. 
  

 5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ  
Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните 

целите, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за 
опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на 
глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване 
нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край; 
подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира 
младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на библиотечните 
колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови знания; 
реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот; 
усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към 
необятното глобално пространство. 

Изпълнението на тази програма  ще има съществен принос за постигане на 
интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на 
народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни центрове 
с привлекателно място за хората. Така   програмата ще разкрие традициите на миналото, 
предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще. 

 
Забележка: Програма за развитие на читалищната дейност е разработена и  изготвена 
на база внесени предложения на Председателите на народните читалища от Община 
Георги Дамяново до Кмета на Общината за 2021 г.  

Програмата е отворена за допълнения. Тя е визирала най-общите положения, 
залегнали в плановете на отделните читалища. 
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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 

 РАЗДЕЛ І 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Чл.1. (1) Тази наредба  урежда и определя обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места  на територията на 
община Георги Дамяново, регламентира отглеждането за лични нужди,       промишленото 
отглеждане на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането им,  и 
осъществяването на контрол върху санитарно-хигиенното състояние в населените места. 

 (2) В границите на регулация на населените места на територията на община Георги 
Дамяново е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди. 

  (3) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на 
община Георги Дамяново се извършва при спазване на следните нормативни актове: Закон 
за устройство на територията /ЗУТ/; Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/; 
Закон за животновъдството /ЗЖ/; Закон за защита на животните /ЗЗЖ/; Закон за храните 
/ЗХ/; Закон за опазване на околната среда /ЗООС/; Закон за управление на отпадъците / 
ЗУО/ и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове. Извън границите 
на регулация на населените места, съгласно разпоредбите на Наредбите № 44 от 20 април 
2006 год. ( изменена и допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти. 

(4) Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци, компаньони и 
лицензирани приюти за безстопанствени животни, както и кучета, които са обект на друга 
наредба. 

(5) Контролът се състои в: 
1. Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства; 
2. Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места; 
3. Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански 

животни; 
4. Осъществяване на превантивен контрол за не замърсяване на водите, въздуха, 

почвите и биоразнообразието; 
5. спазване на санитарно-хигиенните изисквания определени в държавните 

нормативни актове; 
6. Съблюдаване и дискомфорт на жителите на община Георги Дамяново. 
Чл. 2. Отглеждането на всички животни, за които се изисква специално разрешение 

от РИОСВ (охлюви, земноводни, влечуги, калифорнийски червеи и др.), се извършва след 
получаване на съответното разрешително. 

Чл. 3. (1) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пчеларство. 

(2) В населените места и в законно застроените имоти извън границите на 
урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границата на 
съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м. ако входовете не 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
         Област Монтана, село Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2, 
                     тел. 09551/2220, факс 09551/2340 e-mail: gd3470@mail.bg 



са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м. 
или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, 
пчелините може да се настаняват и до самата ограда. 

(3) Постоянните и временни пчелини не се устройват на : 
1. Разстояние, по-малко от 100 м. от административни сгради, училища, детски 

градини и болнични заведения; 
2. Разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани пчелини за производство 

на елитни пчелни майки и резерват на пчелини. 
3. Разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за 

производство на племенни пчелни майки; 
4. Територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността в страната. 
5. Разстояние, по малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с 

вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, складове за кожи и угоителни 
стопанства. 

6. Територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило. 
(4) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от 

съседни пчелини и на повече от 100 м. от републиканска пътна мрежа. 
 
Чл.4. Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на община Георги Дамяново, както и взаимоотношенията между 
общинската администрация, собствениците на животни и  институциите имащи отношение 
по отглеждането на животни в лични стопанства или промишлени животновъдни ферми.  

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 
  
Чл.5. Кмета на общината, ежегодно издава заповед с която определя местата за 

събиране на животните за временна паша и доене през летния сезон, както и маршрутите за 
движение на животните по улиците на селищата при изкарването им на паша. 

Чл. 6. Кметовете по населени места са длъжни да:  
                1. Съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, 
ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;  

    2. Организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите 
безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009; 

     3. Организират изпълнението на разпоредените от областна епизоотична комисия 
и от действащата общинска епизоотична комисия, създадена със заповед на кмета на 
Община Георги Дамяново, мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;  

     4. Организират ежегодно в срок до 20 октомври , извършването на 
инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства( чрез 
Приложение №1), и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на 
животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, като предават 
списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за община Георги Дамяново, и го 
поставят на видно място в кметството. 
   5. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по т.1- т.11, Кмета 
и кметовете на кметства оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните 
лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:  

 а/ актуализират списъка по т. 4;  
 б/ организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на 

наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД ;  
 в/ осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до 

терена за загробване; 
 г/ под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и 

поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на 
чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;  
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 д/ осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение 
на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната 
територия; 

  е/ съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до 
населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;  

  ж/ забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято 
територия е констатирано епизоотичното огнище; 

  з/ участват в комисиите, определени със заповед на директорът на ОДБХ за 
извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната 
наредба на министъра на земеделието, храните и горите; 
              6. Предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за 
водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на 
които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и 
ликвидиране на болести по животните и зоонози;  

  7. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по 
улиците на населените места; 
   8. Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а 

при необходимост - забраняват използването им;  
    9. Осъществяват контрол на допустимия брой животни, в населените места; 
   10. Контролират изграждането и разполагането на промишлени и лични стопанства 
в и извън регулацията на населените места; 
   11. Осъществяват контрол за спазване на тази наредба; 
              12.  Организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и 
предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти, 
извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а от ЗВМД, в случаите, 
определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;  
       

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 
       Чл.7. Физическите и юридическите лица имат право да отглеждат 
селскостопански животни на територията на Община Георги Дамяново при спазване на 
действащото законодателство на Република България и условията в тази наредба.    
         Чл.8. В границите на регулация на населените места на територията на Община 
Георги Дамяново е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични 
нужди. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва извън 
границите на регулация на населените места.  
      Чл.9. Съгласно чл. 132 от ЗВД, собствениците, съответно ползвателите, на 
животновъдни обекти, за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
Община Георги Дамяново, са длъжни да: 

- Осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, 
като сключват договори с ветеринарен лекар; 

- Спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 
транспортиране на животните, предвидени в Българското законодателство и в 
законодателството на Европейския съюз; 

- Осигуряват и спазват мерките за биосигурност на личните дворове и фермите; 
- Не допускат придвижването и транспортирането на животни без 

ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните 
животни – и без ветеринарномедицински паспорт; 

- В тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат 
на  идентификация; 
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- В 7 дневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане ушни марки; 

- В срок не по – късно от 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността 
или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, предназначени 
за лична консумация, писмено уведомяват, ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект; 

- Осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи от 
БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на 
проверката; 

- Изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с 
прилагане на ветеринарномедицински контрол върху животните в обекта/двора им. 

  Чл. 10. Съгласно чл. 137 от ЗВД Собствениците или ползвателите на животновъдни 
обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на 
регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. 
 За регистрация на обект лично стопанство (заден двор) собственикът на обекта 
подава заявление (Приложение №2), чрез кмета или кметския наместник до директора на 
ОДБХ, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или 
кметския наместник предоставя на ОДБХ всички постъпили за периода заявления – за 
регистрация.  
 За регистрация на животновъден обект – лично стопанство, и за въвеждане на 
данните от идентификация на животните в него в Информационната система на БАБХ не се 
събира такса. 
 Регистърът който поддържа БАБХ за животновъдните обекти – лични стопанства, 
съдържа: 
 1. номер и дата на издаденото удостоверение; 
 2. ветеринарен регистрационен номер на обекта; 
 3. име и постоянен адрес на собственика; 
 4. адрес/местонахождение на обекта; 
 5. вид и брой на животните в обекта; 
 6. промени във вписаните обстоятелства (движение на животни в обекта); 

Собствениците на регистрирани животновъдни обекти – лично стопанство, могат 
свободно да закупуват свине – до три броя, маркирани с индивидуална ушна марка 
(кастрирани мъжки и женски за угояване. Свинете задължително трябва да произлизат от 
регистрирани в БАБХ промишлени свиневъдни обекти или фамилни свинеферми (тип А). 
За придвижването на свинете от единия към другия регистриран обект се издава 
ветеринарно свидетелство от Регистриран ветеринарен лекар. Движението на животните се 
отразява в информационната система на БАБХ. 

Чл. 11. Всички продуктивни животни – говеда, овце, кози, коне и свине намерени на 
територията на страната, които  не са идентифицирани (нямат ушна марка ), отглеждат се в 
нерегистрирани животновъдни обекти, придвижват се с нерегистрирани транспортни 
средства и без ветеринарно свидетелство, се категоризират като животни без собственик и 
без установен произход, вследствие на което не може да се установи, дали върху тях са 
извършени задължителните ваксинации и изследвания до Държавната профилактична 
програма, което е доказателство, че не се разпространяват болести по животните и човека. 
 На собствениците на такива животни се съставя Акт за административно нарушение, 
като паричната глоба може да достигне до 2000 лв. От животните се вземат проби за 
изследване в държавна лаборатория, като пробите се заплащат от собственика. Ако 
животните са здрави, те се маркират (поставя им се идентификатор), вписват се в 
 Информационната система на БАБХ и върху тях се извършват задължителните 
ветеринарни, диагностични и профилактични мероприятия за текущата година. 
     Чл. 12. При възпрепятстване на достъпа до подлежащия на контрол животновъден 
обект или до животните в него, както и при транспорт на животни, при възпрепятстване на 
действията на ветеринарните лекари, по искане на ОДБХ, органите на Министерството на 
вътрешните работи (МВР) оказват необходимото съдействие и подкрепа. 
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  Чл. 13. В Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарните изисквания към 
животновъдните обекти (последна актуализация ДВ. бр. 5 от 17.01.2020 г.) личните 
стопанства (заден двор) на физически лица могат да  отглеждат за лични нужди до:  

а/ два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12- месечна възраст;  
б/ десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 
 в/ три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;  
г/ два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;  
д/ десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;  
е/ петдесет възрастни птици независимо от вида;  
ж/ сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.  
Животновъдните обекти – лични стопанства, за да отговарят на изискванията за 

регистрация, трябва да имат обособено циментирано място (торилник, торова площадка) за 
обеззаразяване на торовата постеля. 

Животновъдните обекти – лични стопанства, за да отговорят на изискванията за 
регистрация, трябва да имат обособено циментирано място (торилник, торова площадка) за 
обеззаразяване на торовата постеля. 
      Чл. 14. Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства да 
отговарят на следните изисквания: 
 1. имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, 
непозволяващ достъпа до други животни, и е осигурена защита от гризачи; 
 2. площа за отглеждане на едно животно е не по-малко от 1 кв. м; 
 3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са 
изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, 
дезинфекция, дезинсекция (летящи и пълзящи вредеители) и дератизация (унищожаване на 
гризачи). 
 4. разполагат с хранителни корита с размери от 30 см, до 35 см. дължина, от 30 см до 
35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки; 
 5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането 
да се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през мястото за 
дезинфекция; 
 6. имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, 
съобразено с броя на отглежданите животни, за не по – малко от 40 дни, а в нитратно 
уязвимите зони за не по – малко от 6 месеца. 
      Чл. 15. Постройките със селскостопанско предназначение да се изграждат при спазване 
на изискванията на ЗУТ с водонепромокаеми подове и стени, позволяващи лесно очистване, 
измиване и дезинфекция. Да са снабдени с електричество и вода, отговаряща на 
изискванията на „вода за пиене”. 
      Чл. 16.  Собственикът или ползвателят на животновъден обект, в т. ч и на лично 
стопанство е длъжен да: 

- осигурява редовното почистване и дезинфектирането по подходящ начин на всички 
сгради и оборудването им, използвани във връзка с основното производство и свързаните с 
него операции, включително помещенията за съхраняване на фуражите; 

- съхранява и борави с отпадъците и опасните вещества така, че да предотврати 
замърсяване на околната среда; 

- използва разрешени за употреба фуражни добавки и ветеринарномедицински 
продукти съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

- уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ обекта, при съмнение за заразна 
болест при животните или при поява на отклонения от общото им здравословно състояние; 

- води и съхранява документация за характера и произхода на фуража, с който се 
изхранват животните, за извършените проверки на животновъдните обекти, животните 
или продуктите от животински произход, както и за извършената дезинфекция на 
транспортните средства и на обекта; 
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- осигурява извършването на редовно механично почистване и дезинфекция на 
транспортните средства, които влизат и излизат от територията на обекта; 
- спазва задължително изискванията за отглеждане на животните, мерките, 
предвидени в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 
болести по животните, включително зоонозите, и предписанията на контролните органи с 
цел да се сведе до минимум рискът от възникване на заразни болести; 
 Чл. 17 (1)  Стопанските постройки, предназначени за отглеждане на животни да са 
разположени , както следва: 

 1. На най – малко 3 /три/ метра от оградата на съседен имот или улица; 
 2. На най – малко 10 /десет/ метра от друга стопанска сграда, склад или друга сграда 
разположени в съседен имот; 
 3. На най – малко 20 /двадесет/ метра от жилищна сграда, намираща се в съседен 
имот; 
 4. На най – малко 50 /петдесет/ метра от оградата на административни сгради, детски 
градини и ясли, болнични заведения и др.  
       Чл.18. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 
селскостопански животни са длъжни:  

1. Да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които 
отглеждат, като сключват, с регистрирани ветеринарни лекари, договори за профилактика, 
лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по 
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по 
животните и зоонозите в България;  

2. Да спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в 
българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз;  

3. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 
транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в 
законодателството на Европейския съюз;  

4. Да не допускат придвижването и транспортирането на животни без 
ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – 
и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на: 

 а) придвижването на животните с цел ежедневна паша;  
 б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните 

животни – собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират 
само с ветеринарномедицински паспорт;  

5. Да осигуряват и спазват мерките за биосигурност:  
а/ животновъдните обекти да са изградени съгласно изискванията на нормативните 

документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;  
б/ да са снабдени  постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници;  
в/ да имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на 

хора и транспортни средства; 
 г/ да са оградени по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни;  
д/да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване 

на животните и постеля; 
 е/да  имат осигурен санитарен възел;  
ж/ да има поставен контейнер/ съд за съхранение на специфично рисковите 

материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 
999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), 

 з/ да имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от 
умрели животни; 

 6. Да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват 
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новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадените и придобитите 
животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване;  

7. Да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни 
и ги представят при поискване на контролните органи;  

 8. Да отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на 
мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по 
животните и зоонози;  

9. Да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ 
животновъдния обект, записва проведените лечебно профилактични мероприятия;  

10. Да предават в обект, регистрирани в ОДБХ по реда на чл. 262 от ЗВМД умрелите 
животни, техните паспорти и страничните животински продукти;  

11. Да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи 
от БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на 
проверката;  

12. Да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, 
свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;  

13. Да уведомяват официалния ветеринарния лекар на Община Георги Дамяново , не 
по-късно от 24 часа при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта;    

14. Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените 
нужди на селскостопанските животни, според вида и породата им, а именно:  
             а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и 
поведенческите особености на животните; 

 б) подходящ микроклимат - помещенията да са с подходяща температура, влажност 
и движение на въздуха, проветряване и осветление;  

в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в добро 
здравословно състояние;  

 г) свободен достъп до местата за хранене и поене; 
 д) необходимото пространство и свобода на движение;  
е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява 

замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните.  
15. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за временно 

съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на нормативните изисквания, съобразено с 
капацитета и технологията на отглеждане, като: 

 а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и 
околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, 
отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и от 
поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните 
граници; 

 б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на 
животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса 
ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се почистват.  

 
РАЗДЕЛ IV 

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 
Чл. 19. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., собственик на селскостопански животни, 

който не ги извежда и прибира до и от събирателните пунктове, определени със заповед на 
кмета на населеното място.  

Чл. 20. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, 
който:  

1. не поддържа помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в 
добро хигиенно състояние;  

2. натрупва оборска тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към 
тях свободна дворна площ;   
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3. допуска замърсяване на улици и обществени терени при прехода на животни. 
Направените замърсявания се почистват със собствени средства от собственика на 
животните.  

Чл.21. Наказва се с глоба от 50 до 400 лв., собственик на селскостопански животни, 
който:  

1. изхвърля отпадъци от животновъдната дейност на неразрешени за това места- 
контейнери за битови отпадъци, кофи за смет и др.  

2. изхвърля оборска тор на неразрешени за това места.  
Чл.22. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, 

който:  
1. оставя селскостопанските животни без надзор в населените места;  
2. пуска животните на паша в паркове, училища, детски градини, културни и здравни 

заведения и зелените площи в границите на населените места;  
3. допуска достъпа на селскостопански животни до сметища.  
Чл.23. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, 

който:  
1. извършва клане на животни извън имотите - на уличните платна, тротоари, зелени 

площи;  
2. отглежда селскостопански животни в жилищни сгради.  
Чл.24. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, 

който:  
1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол 

обекти;  
2. не представя при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на 

проверката.  
Чл.25. (1) Когато нарушението по чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 е извършено повторно, 

глобата е от 200 до 1000 лв.  
 (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила 

на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия 
вид.  

Чл. 26. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 2000 лв., а при повторно 
нарушение- от 1000 лв. до 4000 лв. 

 
РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
 
 Чл. 27. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

упълномощени от Кмета на общината и кметовете на населени места, длъжностни лица.                               
 Чл.28. (1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими 
имоти, в които се отглеждат животни. В случаите на отказ от страна на собственика на 
имота за извършване на проверка, се изисква съдействие на органите на ПУ- Георги 
Дамяново към РУ на МВР- Монтана. 

 (2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи съставят 
актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се 
издават наказателни постановления от Кмета на община Георги Дамяново.  

(4) Административно - наказателното производство се осъществява по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни 
постановления се обжалват по реда на същия закон.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 § 1. По смисъла на наредбата:  
1."Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на 

суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, 
или за работа. 

2. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел 
добив на суровини и храни за лична употреба.  

3. „Отглеждане за лични нужди” е отглеждането на селскостопански животни в 
лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба, в обем съгласно чл. 
1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти  

4. „Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е 
отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 1, ал. 2, т. 1 от 
Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти.  

5."Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се 
отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или 
амбулатории. 

 6. "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец 
или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и правото на 
ползване върху обекта.  

7. "Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, 
паспортни и регистрационни данни;  

8.  „ Лично стопанство” е животновъден обект, който съгласно Закона за 
животновъдството – Заключителни разпоредби – т. 47 е обект, в който се отглеждат 
животни с цел добив на суровини и храни само за лична консумация” 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 § 1. Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 132, чл. 133, чл. 137, чл. 139, 
чл. 139 а, чл. 139 а ал.2, от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4а, чл. 11 и чл. 
19 от Наредба № 44 от 20.04.2006 год. (изменена  и допълнена на 21.01.2020 година) за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

§2. Настоящата наредба отменя Наредбата за реда и минималните изисквания за 
отглеждането на продуктивни животни на територията на Община Георги Дамяново, 
приета с Решение № 113 от Протокол № 12/16.08.2012  г. на Общински съвет – Георги 
Дамяново.  

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината и кметовете на 
населените места. 

§ 4. Тази Наредба се приема с РЕШЕНИЕ № 121 по Протокол № 18 от 25.11.2020 г. 
на Общински съвет Георги Дамяново. 

§ 5. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази 
Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

 СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО:            

   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
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П Р А В И Л Н И К 

 

за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, 

мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация 

 

Глава първа 

Общи положения 

 

 Чл.1. (1) Този Правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет Георги 

Дамяново, отношенията му с органите на Общината и с общинската администрация, статута на 

общинските съветници и условията за сдружаване на Община Георги Дамяново с други общини за 

решаване на проблеми и задачи от обществен интерес. 

 (2) Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват, съгласно 

Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите 

на този правилник. 

Чл. 2. Общински съвет Георги Дамяново е орган на местното самоуправление, избран от 

жителите на Община Георги Дамяново при условия и по ред, определени от закона. 

Чл. 3. (1) Общински съвет Георги Дамяново изпълнява функциите по чл. 21 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и други задачи от местно 

значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват 

изпълнителна дейност. 

(2) В изпълнение на своите функции Общински съвет Георги Дамяново приема правилници, 

наредби, инструкции, декларации, обръщения  и решения. Те се публикуват на Интернет страницата 

на Община Георги Дамяново. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
OБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ  МОНТАНА 
с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2 
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(3) В своята дейност Общински съвет Георги Дамяново се ръководи от следните общи 

принципи: 

 а) Законност; 

 б) Самостоятелност при вземане на решения; 

 в) Гарантиране и закрила интересите на жителите на Община Георги Дамяново; 

 г) Публичност и прозрачност. 

Чл. 4. (1) Общински съвет Георги Дамяново се състои от 11 /единадесет/ съветници и заседава 

в сградата на общинската администрация. 

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на 

председателския съвет или на Общинския съвет. 

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън 

територията на общината. 

(4) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от 

половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

(5) Решенията на Общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 

21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

(6) Решенията на Общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се 

приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 

 

Глава втора 

Конституиране на общинския съвет 

   

Чл. 5. (1) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния 

управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. 

(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове 

полагат устно клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на 

общината, на Областния управител или на негов представител и на Председателя или член на ОИК. 

Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той 

полага клетва преди началото на следващо заседание на Общинския съвет.  

(3) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист. Поисканите 

клетвени листове на Общински съвет. 

Чл. 6. Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-

възрастния общински съветник. На първото заседание на Общинския съвет се избира Председател на 

съвета. 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 

2 

 



Чл. 7. (1) Общинският съвет избира Председател с тайно гласуване. 

(2) За провеждането на избора Общинския съвет утвърждава комисия, която да проведе 

процедурата по избора, състояща се от 3 души – председател и двама членове. 

Чл. 8. Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в 

общинския съвет, може да издига кандидатури за Председател на Общинския съвет. 

Чл. 9 (1) Изборът на Председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите 

кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетината и пуска плика в изборната урна. 

(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една 

различна бюлетина се смята за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднаква бюлетина 

се броят за един действителен глас. 

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой 

на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се 

повтаря, като в него участват двама кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран 

се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. 

Чл. 10. (1) Председателят на Общински съвет Георги Дамяново може да бъде предсрочно 

освободен: 

1. По негово искане. 

2. По писмено искане най-малко на една трета от всички общински съветници, когато е 

налице трайна невъзможност за изпълнение на задълженията му за непрекъснат период от 

3 месеца или при системно нарушение на Закона или на този Правилник. 

3. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за   

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и 

гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет. 

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание на 

съвета след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от 

половината от общия брой на общинските съветници. 

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията, нов избор се произвежда в 14-дневен 

срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор на председател заседанията на 

съвета се председателстват от  зам.-председателя, ако има такъв или избран съветник. 

Чл. 11. Всички последващи промени в ръководството на Общински съвет Георги Дамяново се 

извършват по реда на тази глава от Правилника. 

Чл. 12. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател: 

1. По негова инициатива. 
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2. По искане на една трета от общинските съветници. 

3. По искане на една пета от избирателите на общината. 

4. По искане на Областния управител. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което 

се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието 

не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен 

срок от свикването. 

(3) Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на 

новоизбрания Общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на ОИК за 

резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, 

срокът на пълномощията на Общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането 

на клетва от новоизбрания Общински съвет. 

 

Глава трета 

Органи на управление 

 

Чл. 13. (1) Председателят на Общинския съвет, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА: 

1. Разпределя работните материали по дейността на съвета между неговите комисии, според 

компетентността им; 

2. Осигурява необходимите условия за работа на комисиите и на общинските съветници; 

3. Упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета за издръжка 

на Общинския съвет; 

4. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет; 

5. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участниците с право на 

съвещателен глас и на гостите; 

6. Следи за спазването на този Правилник; 

7. Изпраща за обнародване преписи от приетите от Общинския съвет актове в официалния  

информационен сайт на Община Георги Дамяново; 

8. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, общинския съвет и 

този правилник. 

(2) Председателят на Общинския съвет не може да участва при вземане на решения, които се 

отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по 

съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. В 
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този случай заседанието се ръководи от избран съветник или от заместник-председател, ако има 

избран такъв. 

(3) Председателят на ОбС има право на: 

1. Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда 

на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване, при условията и по реда на 

Закона за здравното осигуряване. 

2. Отпуски и обезщетения за неползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови 

възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда. 

3. Общинският съвет определя размера на възнаграждението на Председателя на съвета в 

зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на 

възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата 

продължителност, определена от Общинския съвет. Размерът на възнаграждението на 

Председателя на ОбС не може да бъде по-голям от 90 на сто от размера на 

възнаграждението на Кмета на общината. 

 

Глава четвърта 

Комисии  
 

Чл. 14. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по 

предложение на своя Председател или на общинските съветници. 

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата 

на постоянните комисии. 

Чл. 15. (1) Всеки общински съветник се избира в състава на не повече от три постоянни 

комисии. 

(2)  Председателят на Общинския съвет не може да бъде избиран в комисии. 

(3) Всеки общински съветник може да бъде избиран като Председател само на една постоянна 

комисия. 

Чл. 16. (1) При определяне състава на постоянните комисии се гарантира правото на участие 

на всички представени в Общински съвет партийни листи. 

(2) Всяка постоянна комисия се състои от председател и членове. Председателят на 

комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с Председателя на 

Общинския съвет. 

(3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските 

съветници с явно гласуване. 
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Чл. 17. (1) Председател на комисията се освобождава предсрочно: 

1. По негово искане; 

2. С решение на общинския съвет. 

(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея, прекратяването на пълномощията се приема, без 

да се обсъжда и гласува. 

(3) При трайна невъзможност на Председател на постоянна комисия да изпълнява своите 

задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник 

права или задължения, 1/3 от членовете на комисията или Председателя на съвета могат да 

предложат този Председател да се освободи предсрочно. Общинският съвет приема такова решение с 

мнозинство повече от половината от състава си. 

Чл. 18. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с 

разпоредбите на този Правилник. 

(2) Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на Общински съвет Георги 

Дамяново, се утвърждават от Председателя на Общинския съвет по предложение на ръководствата 

на съответните комисии и в рамките на приетия бюджет на Общински съвет Георги Дамяново. 

Чл. 19. (1) В работата си постоянните комисии могат чрез Председателя на Общинския съвет 

да привличат външни лица, като експерти и консултанти и лица извън състава на Общинска 

администрация. 

Чл. 20. (1) Постоянните комисии на Общинския съвет са: 

1. ПК по „Образование, младежки дейности, бюджет и финанси”; 

2. ПК по „Териториално селищно устройство, общинска собственост и строителство, 

обществен ред и сигурност, транспорт и опазване на околната среда“; 

3. ПК по „Култура, социални грижи, здравеопазване, спорт и туризъм”; 

4. ПК „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. 

(2) Общинският съвет може да извърши промени във вида, броя, състава и ръководствата на 

постоянните комисии. 

(3) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА постоянните комисии имат за задача: 

1. Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения 

за решаване на проблемите; 

2. Да подпомагат Общинският съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за 

обсъждане и решаване; 

3. Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 
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(4) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им 

от Председателя на Общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по 

тях, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица. 

Чл. 21. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите 

се определят от тях по предложение на техните председатели. 

(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния Председател, по искане най-малко 

на 1/3 от членовете й, или от Председателя на Общинския съвет. 

Чл. 22. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на 

Председателя на комисията или на нейни членове. 

(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и Кметът, 

Заместник-кметът и Секретарят на община Георги Дамяново могат да участват във всички нейни 

заседания с право на съвещателен глас. 

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с 

опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и 

доброто име на гражданите. 

(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, вносителят или 

негов представител присъства на заседанията на комисиите. 

Чл. 23. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните 

членове. При редовно заседание на комисията, ако до 30 минути след обявеното време за започване 

на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той 

е не по-малко от една трета от всичките й членове. 

(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно 

гласуване. 

Чл. 24. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи 

въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите. 

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания 

въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което 

представя на Общинския съвет. 

Чл. 25. Становищата на постоянните комисии се докладват от Председателите на постоянните 

комисии или от определен от тях член. 

Чл. 26. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни 

въпроси и за провеждане на анкети. 

(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните 

комисии се определят от общинския съвет. 
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(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните 

комисии. 

(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на 

Общинския съвет. 

Глава пета 

Заседания 

 

Чл. 27. Общинският съвет заседава в сградата на Общинска администрация Георги Дамяново 

или на друго място, определено от неговия Председател. 

Чл. 28. (1) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако 

в продължение на три месеца Общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се 

прекратяват с решение на ОИК и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за Общински съвет. 

(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател: 

1. По негова инициатива; 

2. По искане на 1/3 от общинските съветници; 

3. По искане на 1/5 от избирателите в общината; 

4. По искане на Областния управител; 

5. По предложение на Кмета чрез Председателя на ОбС. 

(3) В случаите по т. 2-5 на предходната алинея, исканията следва да бъдат мотивирани, като се 

предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да проведе заседание в седемдневен срок 

от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде проведено от 

председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от 

свикването. 

(4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията се извършва с покана 5 дни преди 

заседанието. Поканата с дневния ред, деня, часа, мястото и материалите за общинската сесия се 

изпращат по електронната пощата на всеки един общински съветник. Ако общинския съветник няма 

такава и не желае по електронен път, ще ги получава на хартиен носител.  

Чл. 29. (1) Конкретните дати на заседанията се определят от Председателя на Общинския 

съвет, за което уведомява съветниците чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, както и Кмета на 

общината. 

(2) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, Председателят 

насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда 

заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на самото 

заседание. 
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Чл. 30. (1) Председателят на Общинският съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 7 

дни преди датата на заседанието. 

(2) При приемането на дневния ред на заседание на съвета, могат да бъдат включени само 

материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. 

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на 

съвета включва отделна точка „други въпроси - изказвания, питания, становища и предложения на 

общински съветници и граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно 

заседание. 

(4) Председателят на съвета разглежда по реда на постъпването им в деловодството на 

Общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, 

които са по обществено значими въпроси.  

(5) Питания, предложения и становища на общински съветници и гражданите, които не са по 

обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл. 29, ал. 2 от ЗМСМА  в 5-

дневен срок.  

Чл. 31. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на 

неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 30, ал. 1, ако се регистрират в деловодството на 

Общинския съвет, не по-късно от началото на заседанията на комисиите на Общинския съвет.  

(2) Неотложни въпроси се включват в дневния ред при гласуването му  на заседанието на 

Общинския съвет. 

(3) (Отменя с Решение № 119/25.11.2020 г.) 
 
Чл. 31а. (Нов с Решение № 119/25.11.2020 г.)  
(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския 

съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум 

и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез 

технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и 

звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и 

начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на 

постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет 

може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения 

чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и 

лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 
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(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване 

на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на 

служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В 

началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез 

поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За 

заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на 

интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да 

бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на 

решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински 

съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на 

електронния адрес на общински съвет Георги Дамяново -  gd3470_obs@abv.bg, в което посочва 

начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по 

въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските 

съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите 

електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя 

протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от 

електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по 

проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с 

взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните 

комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 

организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на 

протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината. 

Чл. 31б. (Нов с Решение № 119/25.11.2020 г.)  
(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския 

съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като 
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се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските 

съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и 

информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на 

всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от 

разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от 

разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който 

осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване 

на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се 

изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се 

извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен 

носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет 

осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако 

общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния 

имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по 

дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен 

формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общински съвет – Георги Дамяново - 

gd3470_obs@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по 

предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В 

електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. 

Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на 

гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските 

съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, 

по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието 

с взети неприсъствени решения.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 

11 

 



изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 

организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично. 

Чл. 32. (1) Заседанията на Общинския съвет са публични. Съветът може да реши някои от  

заседанията да се проведат при закрити врати. 

(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от 

Председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са 

длъжни да спазват установения ред. 

(3) При безредие сред публиката, Председателя въдворява ред и може да разпореди да бъдат 

отстранени отделни граждани или всички външни лица. 

(4) Кметът на общината, Зам.-кметът и Секретарят, когато са вносители, участват в 

заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. 

(5) На заседанията на ОбС не се допускат въоръжени лица. 

Чл. 33. (1) Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или 

обществени интереси налагат това. 

(2) Предложението за закрито заседание могат да направят Председателят на Общинския 

съвет, общинските съветници или Кмета на общината. 

(3) При постъпило предложение за закрито заседание Председателят поканва всички външни 

лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският 

съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като 

закрито или открито. 

(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно служебна 

тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които 

имат достъп до тях. 

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред. 

Чл. 34. (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от Председателя на 

Общинския съвет. 

(2) При отсъствие на Председателя на Общинския съвет заседанията се откриват и ръководят 

от избран съветник или от Заместник-председател, ако има избран такъв. 

Чл. 35. (1) Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината 

от общия брой на съветниците. Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако 

присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. 

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка 

или прекъсване на заседанието. 
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(3) По преценка на Председателя или по искане на група общински съветници проверка на 

кворума може да се извърши и в процеса на заседанието. 

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез 

поименно прочитане на имената им от Председателя. 

Чл. 36. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред. 

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване 

само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието. 

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в 

гласувания дневен ред. 

Чл. 37. (1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските 

съветници.  

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от Председателя.  

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.  

(4) При предварителна писмена заявка, председателят съставя списък на желаещите за 

изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.  

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при 

тяхното отсъствие на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по 

въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.  

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински 

съветници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 5 минути. Такова 

право имат и съветниците, които не членуват в група.  

Чл. 38. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания 

за реплика, дуплика или обяснение на отрицателен вот.  

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за 

провеждане на заседанията, предвиден в този Правилник, или съдържат предложения за изменение и 

допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:  

1. Прекратяване на заседанието; 

2. Отлагане на заседанието; 

3. Прекратяване на разискванията; 

4. Отлагане на разискванията; 

5. Отлагане на гласуването; 

6. Проверка на кворума. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга 

същността на главния въпрос. 
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Чл. 39. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, Председателят го 

предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата. 

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи 

въпрос. 

Чл. 40. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред 

като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути. 

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по 

предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това. 

Чл. 41. (1) Общинският съветник има право на реплика. 

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага 

след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.  

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики. 

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на 

отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите. 

Чл. 42. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в 

изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на 

заседанието.  

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в 

рамките на 3 минути след гласуването.  

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при 

обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал. 

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3-ма общински съветници.  

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на 

процедурни въпроси. 

Чл. 43. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, Председателят обявява 

разискванията за приключени. 

Чл. 44. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински 

съветник, който не е съгласен с него. Предложението се подлага веднага на гласуване, без да се 

обсъжда.  

Чл. 45. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да 

присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на Кмета на общината по 

негово искане. 
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(3) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и 

кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните 

кметства или населени места. 

Чл. 46. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и 

предположения от компетентността на Общинския съвет, Кмета или общинската администрация, 

представляващи обществен интерес, и да получават отговори. Всеки гражданин може да се изкаже в 

рамките на 5 минути. 

(2) На питанията на гражданите, включени в дневния ред се отговаря устно на същото 

заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. 

(3) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или 

проучвания отговорът се отлага за следващото заседание. 

(4) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговаря в зависимост от характера и 

съдържанието на поставения въпрос. 

Чл. 47. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския 

съвет по предложение на Председателя на Общинския съвет или на група общински съветници.  

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, 

първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието. 

Чл. 48. (1) Гласуването е лично. Гласува се „за”. „против” и „въздържал се”. Гласуването се 

извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници 

Общинският съвет може да реши отделно гласуването да бъде тайно.  

(2) Явно гласуване се извършва чрез: 

1. Вдигане на ръка,  

2. Ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против”, 

„въздържал се”, 

3. Саморъчно подписване. 

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетина по утвърден образец. 

Чл. 49. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания. 

Чл. 50. (1) Гласуването се извършва по следния ред: 

1. Предложения за отхвърляне; 

2. Предложения за отлагане на следващо заседание; 

3. Предложения за заместване; 

4. Предложения за поправки; 

5. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 

6. Предложения за допълнения; 
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7. Основно предложение. 

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на 

постъпването им.  

Чл. 51. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от 

присъстващите общински съветници, освен ако в закона е предвидено друго. 

Чл. 52. (1) Председателят на Общинския съвет обявява резултатите от гласуването веднага. 

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след 

приключването му, Председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът 

от повторното гласуване е окончателен. 

Чл. 53. (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол, който се подписва от 

протоколиста и от Председателя на съвета най-късно 7 дни след заседанието, и се прави запис. 

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на 

комисиите, декларации, питания на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях. 

Чл. 54. Общинските съветници могат да преглеждат стенографските протоколи от 

заседанията и да искат поправянето на грешки в тях в 7-дневен срок от деня на заседанието. При 

спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание. 

Чл. 55. (1) Поправки на фактически грешки в приетите от Общинския съвет актове се 

извършват по нареждане на Председателя до подписване на протокола, след като се изслушат 

вносителят и докладчикът на съответната комисия. 

(2) Председателят на Общинския съвет обявява поправките на следващото заседание. 

 

Глава шеста 

Общински съветник 

  

Чл. 56. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по 

чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

Чл. 57. (1) Общинският съветник има право: 

1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета: 

2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет 

разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения; 

3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета; 

4. Да отправя питания към кмета, като на питането се отговаря устно или писмено на 

следващото заседание, освен ако съветът реши друго. 
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(2) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват 

съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му 

необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана 

информация, представляваща държавна или служебна тайна. 

(3) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва 

неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общински 

съветник е заемал длъжността Председател на Общинския съвет, се признава за трудов стаж. 

(4) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в 

съвета, се поемат от общинския бюджет. 

(5) За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто 

размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от 

общия брой на съветниците. 

(6) Размера на възнаграждението на общинския съветник по ал. 5 се определя за всяко участие 

в заседание на Общинския съвет и на неговите комисии. 

(7) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е в зависимост 

от броя на заседанията проведени през съответния месец и участието му в тях. Общата сума е равна 

на възнаграждението за едно заседание умножена по броя на проведените заседания, но не може да 

надвишава 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния 

месец от предходното тримесечие. 

(8) Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен 

съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик 

или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие 

по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или 

подобна длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз. 

(9) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за 

общински съветник заема длъжност по ал. 8, подава молба за освобождаването му от заеманата 

длъжност и уведомява писмено за това Председателя на Общинския съвет и ОИК. 

(10) Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на 

управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала или на 

юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение. 

(11) Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през 

времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда. 

Чл. 58. (1) Общинският съветник е длъжен: 
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1. Да присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да 

участва в решаването на разглежданите въпроси; 

2. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на 

Общинския съвет; 

3. Да следи местните печати и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на 

Общинския съвет и Общинска администрация; 

4. Да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление; 

5. Да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на 

неговите комисии. 

6. Да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на 

обсъждане материали; 

7. Да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и на неговите 

комисии. 

(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 общинския съветник не получава 

възнаграждения за заседанията от които отсъства. Възнаграждение за заседание не получава и 

общински съветник, който е бил отстранен от съответното заседание по чл. 35 от този правилник.  

(3) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до 

негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена 

линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.                

(4) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински 

съветник и не може да бъде приет за член на друга група. 

(5) По решение на общото събрание на населението в кметствата могат да бъдат избирани 

кметски съветници. Те подпомагат кмета при изпълнение на функциите му по чл. 46 от ЗМСМА. 

Длъжността на кметските съветници е почетна, за която същите не получават възнаграждение. 

Чл. 59. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно: 

1. При поставяне под запрещение; 

2. Когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер; 

3. При подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна 

комисия; 

4. При избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при 

назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, 

кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация; 
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5. Когато, без да е уведомил писмено Председателя на Общинския съвет за неучастието си в 

заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, 

заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на Общинския съвет през 

годината; 

6. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече 

от 6 месеца; 

7. При извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния 

му адрес извън територията на общината; 

8. При извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината; 

9. При избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, 

съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или 

ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие 

по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински 

съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз; 

10. При неизпълнение на задължението по чл.19, ал. 9 от Правилника; 

11. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

12. При установяване на неизбираемост; 

13. При смърт. 

 (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, 

които се изпращат на ОИК в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен 

срок от подаването на оставката Председателят на Общинския съвет я изпраща на ОИК. 

(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, 

т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да 

направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен 

срок от изтичането на срока за възражение ОИК приема решение. Когато установи, че 

обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, ОИК прекратява пълномощията на 

общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. 

 (4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, 

т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, ОИК обявява за избран за общински съветник следващия в листата 

кандидат. 

(5) Решенията и отказите на ОИК по ал. 3, както и отказите по ал. 4 могат да се оспорват пред 

съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на 

партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни 
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съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от 

упълномощени от тях лица, по реда на чл. 267 от Изборния кодекс. Препис от решението на 

общинската избирателна комисия се изпраща на Председателя на Общинския съвет в тридневен срок 

от влизането му в сила. 

 (6) Преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-късно 

от един месец след влизането в сила на решението на ОИК по ал. 3, съответно - след постановяването 

на решението по ал. 4, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1. 

 (7) Ако в срока по ал. 6 Председателят на Общинския съвет не свика заседание на съвета или 

заседанието не бъде проведено, то се свиква от Областния управител и се провежда в 7-дневен срок 

от изтичане на срока по ал. 6. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният 

общински съветник полага клетвата пред Областния управител в присъствието на представител на 

ОИК, общински съветници и граждани. 

 

Глава седма 

Поведение на общинския съветник. Конфликт на интереси. Налагане на мерки 

на общински съветник. 
 

Чл. 60. (1) Общинският съветник по време на заседанието няма право: 

1. Да прекъсва изказващия се; 

2. Да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 

3. Да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на 

гражданите; 

4. На непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.  

(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, 

който допълва тази глава. 

Чл. 61. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския 

съвет, които се отнасят до неговите имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и 

роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до 

втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в 

особени отношения (пример – фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които 

пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален 

интерес. 
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(2) Ако са налице обстоятелства по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам, преди 

Общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не 

участва в гласуването. 

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, 

на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1. 

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може да 

отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните 

обстоятелства. 

Чл. 62. (1) Общинският съветник не може да използва положението си в лична изгода. Той не 

може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския 

съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес. 

(2) Общинският съветник не може да използва общинското имущество за лична изгода. 

Чл. 63. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при 

или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да 

набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда. 

Чл. 64. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на 

специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на 

последствията от свои или на другиго незаконни действия. 

Чл. 65. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с 

безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на 

общността. 

Чл. 66. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна 

облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на 

общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите когато 

деянието не е престъпление по Наказателния кодекс. 

Чл. 67. Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници 

следните дисциплинарни мерки: 

1. Напомняне; 

2. Забележка; 

3. Порицание; 

4. Отнемане на думата; 

5. Отстраняване от заседание. 

Чл. 68. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на 

разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин. 
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Чл. 69. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на 

същото заседание, но продължава да нарушава реда. 

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или 

колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. 

Чл. 69. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или 

забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие, както и при 

нарушение на правилата, предвидени по чл. 25-29 от този правилник, освен ако не подлежи на 

наказание по друг ред. 

Чл. 70. Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който: 

1. По време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 30, т. 1-3 от 

правилника дисциплинарни мерки; 

2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на 

председателя да го прекрати. 

Чл. 71. Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински 

съветник, който: 

1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин; 

2. Продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на 

заседание. 

Чл. 72. (1) Отстранения от заседанието общински съветник по чл. 71 от този правилник не 

получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен. 

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка 

“отстраняване от заседание” пред общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени. 

 

Глава осма 

Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на 

общинския съвет.  
 

Чл. 73. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, 

заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и Кмета на общината. Проектът за 

годишния бюджет на общината се внася от Кмета на общината.  

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на 

проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение. 

Чл. 74. (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните 

комисии.  
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(2) Председателят на Общинския съвет определя водещата постоянна комисия за всеки проект 

за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.  

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите 

на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по 

направените възражения в същия срок. 

Чл. 75. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 дни от 

предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на Председателя на 

Общинския съвет, на Председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение 

мотивирано становище.  

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общинския съвет от водещите 

комисии не по-късно от 15 минути преди началото на заседанието на Общинския съвет.  

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, 

изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на 

гласуване независимо от становището на водещата комисия.  

Чл. 76. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, 

с мотивите към тях и със становищата на комисиите, се предоставят на общинските съветници не по-

късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. 

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша 

становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на 

които той е бил разпределен.  

Чл. 77. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред 

на заседанието. 

Чл. 78. Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския 

съвет решения до Кмета на общината и Областния управител в 7-дневен срок от приемането им, 

освен ако в закон не е предвидено друго.  

Чл. 79. (1) Актовете на Общинския съвет могат да се оспорват пред съответния 

Административен съд. 

(2) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните 

актове за ново обсъждане в Общинския съвет или да ги оспорва пред съответния Административен 

съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и 

действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго. 

(3) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или 

нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред 
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съответния Административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни 

актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за 

ново обсъждане по целесъобразност вътрешно-служебни актове, свързани с организацията и 

дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. 

(4) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на 

Председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му. 

(5) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-

дневен срок от получаването му. 

(6) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния Административен 

съд от Кмета на общината, съответно от Областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока 

по ал. 5, ако в този срок Общинският съвет не се произнесе по него.  

(7) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново 

обсъждане акт.  

(8) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, 

но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

(9) Измененият или повторно приетият акт на Общинския съвет може да бъде оспорван пред 

съответния Административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс.  

(10) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на 

общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, 

установени със закон. 

Чл. 80. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен обществен съвет, 

който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, Общинският съвет приема 

правила за функционирането и участието в консултативен обществен съвет. 

Чл. 81. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за 

решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на 

общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения. 

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема 

решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, 

мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането. 

(3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява 

заинтересованите лица и оповестява на интернет страницата на общината или на информационно 

табло на сградата на общината решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.  
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(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или граждани се 

съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общинския съвет заедно с проекта за решение и 

становищата на постоянните комисии.  

Чл. 82. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от Кмета на общината и се разпределя за 

становище на всички постоянни комисии.  

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета.  

Чл. 83. Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в 7-дневен 

срок чрез интернет страницата на общината или на информационно табло на сградата на общината. 

Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет 

се разгласява по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", 

когато това е предвидено със закон.  

 

Глава девета 

Контрол върху актовете на кмета на общината, издадени в изпълнение на 

актовете на общинския съвет 

 

Чл. 84. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския 

съвет в писмена или устна форма. Питането в писмена форма се изготвя и подписва от общинския 

съветник, и се завежда в деловодството на общината. Питанията трябва да бъдат ясно и точно 

формулирани и да не съдържат обвинения и лични нападки. 

Чл. 85. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако Общинският 

съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, 

когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.  

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно 

заседание. 

Чл. 86. (1) Председателят на Общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на 

всяко заседание. 

(2) Председателят на Общинският съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 7-дневен 

срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което 

трябва да отговори. 

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от 

заседанието.  
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Чл. 87. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на 

отговор, за което Председателят на Общинския съвет уведомява Кмета на общината и съобщава в 

началото на заседанието. 

Чл. 88. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути, а кметът да 

отговори – в рамките на 5 минути.  

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. 

Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение 

към отговора.  

Чл. 89. (1) При писмен отговор на питане, Председателят съобщава за това в началото на 

заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.  

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилага към протокола.  

Чл. 90. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.  

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва 

отговора на кмета.  

Чл. 91. (1) Общинският съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.  

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, 

председателят уведомява общинския съветник да отстрани в 3-дневен срок несъответствията. 

Чл. 92. (1) Когато пълномощията на Кмета на общината или кметове на кметства са 

прекратени предсрочно по реда на чл.42, ал. 4, 5 и 6 от ЗМСМА, Общинският съвет избира временно 

изпълняващ длъжността Кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

(2) Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на съветниците.  

(3) Временно изпълняващ длъжността Кмет на община или кмет на кметство се назначава от 

Областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в 7-дневен срок преди края на 

мандата.  

Чл. 93. Председателят на Общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочно 

прекратяване на пълномощията на Кмета на общината и на кмет на кметство когато са налице 

обстоятелствата по чл.42, ал.1 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в тези случаи не 

подлежи на гласуване.  

Глава десета 

Взаимодействие между общинския съвет и общинската администрация 

 

Чл. 94. (1) Пълномощията на Кмета на общината и на кмета на кметството са регламентирани 

в глава пета на ЗМСМА. На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със 
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закон или друг нормативен акт, както и с този правилник в зависимост от конкретните особености на 

общината или кметствата.  

(2) Кметът на общината, кметовете на кметствата и кметските наместници могат да внасят 

предложения, да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на 

съвещателен глас, при условията и по реда, определени в този правилник. Същите се изслушват 

задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметствата и населените места. 

(3) Кметът на общината подписва и внася в Общинския съвет проекти на решения за 

разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.  

(4) Проекти за решения, внесени от кметовете на кметствата и кметските наместници се 

придружават задължително със становище на Кмета на общината, освен ако не касаят 

организационната работа на съвета. 

Чл. 95. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез 

кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на 

всеки 6 месеца. 

Чл. 96. (1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, 

където се съхраняват копия от актовете на Общинския съвет от последните 10 години на хартиен 

носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово 

работно време във всеки работен ден.  

(2) На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет, се 

осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредба на 

Общинския съвет. 

Чл. 97. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на 

общината и за довеждането им до знание на населението. 

Чл. 98. (1) Кметът на общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на отпуск 

или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на 

отсъствието му.  

(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено Кмета на общината за времето на 

отсъствие, както и за лицето, което ще го замества. 

(3) Кметът на общината, определя със заповед Заместник-кмета, който го замества при 

отсъствието му от общината. 

(4) В случаите по предходната алинея, когато не е издадена заповед от Кмета на общината, 

Общинският съвет определя Заместник-кмета, който да замества кмета на общината, до неговото 

завръщане. 
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Чл. 99. (1) Общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждения на Кмета на 

общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на 

Кмета на общината.  

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по 

трудовото правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна 

компетентност на други органи. 

Чл. 100. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и 

определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по 

предложение на Кмета на общината.  

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни 

кметства, населени места или в части от тях по предложение на Кмета на общината и определя 

функциите им. 

Чл. 101. (1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и 

осигурява от общинската администрация. 

(2) Кметът на общината осигурява експертното, организационното и техническото 

обслужване на Общинския съвет, като определя в устройствения Правилник на общинската 

администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни 

служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в 

длъжностните им характеристики от Кмета на общината. 

Чл. 102. (1) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и 

осигурява работата на Общинския съвет.  

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от Кмета на общината по 

предложение на Председателя на Общинския съвет.  

Чл. 103. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:  

1. Осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;  

2. Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за 

заседания на съвета и неговите комисии;  

3. Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и 

на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и на становищата на 

комисиите;  

4. Осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, 

преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;  

5. Изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската 

администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.  
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Чл. 104. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да участват в заседанията на 

Общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на 

въпроси, отнасящи се до съответното населено място.  

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния 

ред на заседанията на Общинския съвет чрез Кмета на общината.  

(3) Правоотношенията на кметските наместници по ал. 1, 2 и 3 от чл. 46а от ЗМСМА  се 

уреждат с Устройствения правилник на общинската администрация.  

 

Глава единадесета 

Преходни и заключителни разпоредби 

                                                        

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация.  

§ 2. За неуредените в този Правилник общи положения и въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и други действащи законови актове.  

§ 3. Този Правилник е приет с Решение № 3, Протокол № 3 от 26.11.2015 г. на Общински 

съвет Г. Дамяново и влиза в сила от датата на приемането му. 

 § 4. Този Правилник е изменен с Решение № 2, Протокол № 2 от 27.11.2019 г. на Общински 

съвет Г. Дамяново и влиза в сила от датата на приемането му. 

 § 5. Този Правилник е изменен и допълнен с Решение № 119, Протокол № 18 от 25.11.2020 г. 

на Общински съвет Г. Дамяново и влиза в сила от датата на приемането му. 

  

 

 

 

      

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                                /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 

 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По предложение на д-р Мирослав Паньов - Председател на Общински съвет Георги 
Дамяново, във връзка с Решение № 147-МИ от 11.11.2020 г. и Удостоверение № 278 от 11.11.2020 г. 
на Общинска избирателна комисия Георги Дамяново.  
 

Относно: Членуването на Галин Христов Петров – общински съветник в Общински съвет  
Георги Дамяново в състава на постоянните комисии.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 116 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, Глава четвърта, чл. 20, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 
година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 

Галин Христов Петров – общински съветник в Общински съвет  Георги Дамяново да 

членува в ПК по „ Образование, младежки дейности, бюджет и финанси” и ПК по „Комисия по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. 

 
Приложение: 
Решение № 147-МИ от 11.11.2020 г. и Удостоверение № 278 от 11.11.2020 г. на Общинска 

избирателна комисия Георги Дамяново. 
 
 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

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

 

 

 

Решение № 116/25.11.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 1 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 1 от дневния ред – докладна записка вх. № 266/12.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – 
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Упълномощаване за участие на 27.11.2020 г. в извънредно 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 

№ 117 
  

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 извънредно Общо събрание на 27.11.2020  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: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК - Монтана приема решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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2021 г. да бъде в размер на 15 000 лв., а размерът на общинските вноски се определя въз основа 

приетата препоръчителна вноска на държавата. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана одобрява предложение за подробна 

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

и/или публична общинска собственост през 2021 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. 3 от дневния ред: 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема решение за сключване на 

Допълнително споразумение №I към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен 

на 31.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана. 

Съгласно чл. 18.7 (а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен 

на 31.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Монтана: „Настоящият Договор може да бъде изменян само с писмено споразумение между 

Страните”. Необходимо е изменение в текста на чл. 17 „Прекратяване” от Договора както следва: 

„автоматично, ако физическо или юридическо лице е придобило акции или дялове в 

Оператора, освен ако се касае за българската държава и общини или юридическо лице със 100% 

държавно участие на капитала”. 

Изменението е нужно за изпълнение на процедурата по т. 7 от Разпореждане №1 на 

Министерския съвет от 22.01.2020 г. и е подробно описано в писмо с изх. №70-00-857-(2)/16.10.2020 

г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков 

(приложение към докладна).  

 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 2 от дневния ред - доклад на Временната комисия с вх. № 268/16.11.2020 г. за 
провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Монтана. 
 
 Относно: Определяне на съдебен заседател за Районен съд – Монтана за следващия мандат.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 118 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 67б от ЗСВ,  
      
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 

Определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Монтана, да избере 
за съдебен заседател за Районен съд – Монтана за следващия мандат, лицето Десислава Цветанова 
Рангелова. 
 
 
 
 
                                                                                    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 № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 3 от дневния ред – докладна записка вх. № 269/16.11.2020 г. от д-р Мирослав Паньов - 

Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  

 
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация.  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 119 
  

На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от сега действащия Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация.  

 
2. Създава се нов чл. 31а със следния текст: 

  
(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на 

общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на 

условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез 

видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно 

предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни 

места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет 

може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения 

чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум 

и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за 

ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на 

служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В 

началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, 

чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За 

заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на 

интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него 

да бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на 

решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински 

съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на 

електронния адрес на общински съвет Георги Дамяново -  gd3470_obs@abv.bg, в което посочва 

начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по 

въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо 

общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на 

постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се 

съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. 

Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който 

са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на 

постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените 

заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни 

комисии и протоколиста. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 

организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 
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(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване 

на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината. 

 
3. Създава се нов чл. 31б със следния текст: 
 
(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на 

общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 

гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически 

средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за 

мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от 

разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание 

от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, 

който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за 

ползване на служебен имейл.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се 

изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието 

се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен 

носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет 

осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако 

общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния 

имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по 

дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен 

формуляр в електронно писмо на електронния адрес на общински съвет – Георги Дамяново - 

gd3470_obs@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по 

предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В 

електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. 

Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин 

на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските 
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съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили 

начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на 

заседанието с взети неприсъствени решения.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 

организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично. 

 

Приложение:  
1. Мотиви за изготвянето на проекта на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. 

2.  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, 

мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация. 

 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 4 от дневния ред – докладна записка вх. № 270/16.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – 
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване за 
стопанската 2020/2021 година, собственост на община Георги Дамяново.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 120 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 

1.  Дава съгласие да се предоставят общински имоти  –  полски пътища, попадащи в масиви 
за ползване, на ползвателите по сключени споразумения, описани в регистър на пътища по 
ползватели за стопанската 2020/2021 година, неразделна част от настоящето Решение и 
упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем при наемна цена в размер на 
средното годишно рентно плащане за обработваеми земи за съответното землище. 

 
1.1. Ползвателят, на който се предоставят полските пътища се задължава да осигури 

достъп до имотите,  декларирани и заявени за ползване в реални граници. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да уведоми Директора на ОД „Земеделие” - 

гр. Монтана за настоящето Решение.  
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 5 от дневния ред – докладна записка вх. № 271/16.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – 
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 121 
  

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 132, чл. 133, чл. 137, чл. 139, чл. 139а, чл. 139а ал. 2, от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и чл. 4а, чл. 11 и чл. 19 от Наредба № 44 от 20.04.2006 год. 
(изменена  и допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 

І.  Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново  

 
II. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на Община Георги Дамяново. 

 
Приложения:  
 1. Мотиви за изготвянето на проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново 
 2. Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на община Георги Дамяново. 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 6 от дневния ред – докладна записка вх. № 272/17.11.2020 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Приемане на Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Георги Дамяново за 2021 г.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 122 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 
 
 Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Георги 
Дамяново за 2021 година. 
 

Приложение:  
 Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в община Георги 
Дамяново за 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 № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 7 от дневния ред – докладна записка вх. № 273/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – 
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за определяне на пазарна 
стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - частна общинска собственост, с . 
Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана чрез публичен търг с явно наддаване.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 123 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 35 от НРПУРОИ, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 1. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на: 

1.1. УПИ IV, квартал 20 по Кадастралния и регулационен план на с. Гаврил Геново, одобрен 
със Заповед № 287/03.03.1972 г. на ОНС - Михайловград и Заповед № 232/21.08.2020 г. на Кмета на 
Община Георги Дамяново за одобряване на ПУП. УПИ IV е с площ от 789 кв.м., находящо се в с. 
Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 
 2. Продажбата да се извърши при следните цени: 

2.1. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на 3790,00 (три хиляди седемстотин и 
деветдесет лева) лева. 
 2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 

2.3. Депозит - 20 % от НТЦ. 
 
3. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител - Георги Петров Георгиев през месец ноември 2020 г. 
 
4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение по реда на глава Седма от НРПУРОИ. 
 
                                                                                    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 №123 /25.11.2020 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 1 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 8 от дневния ред – докладна записка вх. № 274/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – 
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за определяне на пазарна 
стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - частна общинска собственост, с . 
Видлица, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана чрез публичен търг с явно наддаване.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 124 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 35 от НРПУРОИ, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на: 
1.1 Имот с идентификатор № 10999.290.294 в местността „Брега”, с площ на имота 2471 кв.м 

с трайно предназначение на територията - За друг вид застрояване в землището на с. Видлица, 
ЕКАТТЕ 10999, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 

2. Продажбата да се извърши при следните цени: 
2.1. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на 7410,00 (седем хиляди четиристотин 

и десет лева) лева. 
 2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 

2.3. Депозит - 20 % от НТЦ. 
 
3. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител - Георги Петров Георгиев през месец ноември 2020 г. 
 
4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение по реда на глава Седма от НРПУРОИ. 
 
 
                                                                                    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 № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 9 от дневния ред – докладна записка вх. № 275/17.11.2020 г. от г-н Радослав Найденов – 
Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за определяне на пазарна 
стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя - частна общинска собственост, с . 
Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана чрез публичен търг с явно наддаване.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 125 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 35 от НРПУРОИ, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на: 
1.1. Имот № 501.192, за който е образуван УПИ XII от 1,217 дка, отредено за Обществено 

застрояване, в едно с построените в него сгради: Сграда - бивше общежитие от 89 кв.м. ЗП, 
Масивна, двуетажна; Сграда за обитаване от 22 кв.м. ЗП, Масивна, двуетажна и тоалетна от 7 кв.м. 
ЗП, намиращи се в с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 

2. Продажбата да се извърши при следните цени: 
2.1. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на 8500.00 (осем хиляди и петстотин 

лева) лева. 
 2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 

2.3. Депозит - 20 % от НТЦ. 
 
3. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител - Георги Петров Георгиев през месец ноември 2020 г. 
 
4. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнението на настоящото решение по реда на глава Седма от НРПУРОИ. 
 
                                                                                    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 № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 10 от дневния ред – докладна записка вх. № 276/17.11.2020 г. от г-н Радослав 
Найденов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска година на пасища, мери и ливади 
от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. само на собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 126 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ и чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 1. Дава съгласие за предоставяне на имоти от свободните пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване САМО на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ под наем чрез явен търг за срок от една стопанска година, 
считано от стопанската 2020 - 2021 година. 

В Приложение № 1, което е неразделна част от Решението е изложен СПИСЪК на 
свободни имоти - пасища, мери и ливади, общинска собственост за отдаване под наем само на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни 
през 2020 - 2021 стопанска година. 

2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението 
съгласно законовите разпоредби 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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Приложение № 1: 
 
СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ САМО НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ 
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2020-2021 СТОПАНСКА ГОДИНА. 
 

Землище с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

 
 
 

                                                                                     
 

Землище с. Меляне, ЕКАТТЕ 47771, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

№ по ред Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 47771.17.38 Свинако Ливада 4,869 4 
 
 

Землище с. Каменна Рикса, ЕКАТТЕ 35871, община Георги Дамяново - индивидуално 
ползване 

№ по ред Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 35871.290.16 Гладна падина Ливада 78,873 4 
 
 

Землище с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

№ по ред Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 38488.1.441 …………………
 

Пасище 13,704 9 
2. 38488.1.443 …………………

 

Ливада 17,834 9 
3. 38488.3.1187 …………………

 

Пасище 47,707 10 
 
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                    /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
 

№ по ред Имот № Местност НТП Плоиц/дка категория 

1. 15299.62.82 Широк дол Ливада 57,324 8 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 11 от дневния ред – докладна записка вх. № 277/17.11.2020 г. от г-н Радослав 
Найденов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска година на пасища, мери и ливади от 
Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. само на собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 127 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ и чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 1. Дава съгласие за предоставяне на имоти или част от тях от свободните пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване САМО на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ под наем чрез явен търг за срок от една 
стопанска година, считано от стопанската 2020 - 2021 година. 

В Приложение № 1, което е неразделна част от Решението е изложен СПИСЪК на 
свободни имоти - пасища, мери и ливади, общинска собственост за отдаване под наем само на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни през 
2020 - 2021 стопанска година. 

2. Възлага на кмета на община Георги Дамяново изпълнението на Решението 
съгласно законовите разпоредби 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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Приложение № 1: 
 

СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ САМО НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2020-2021 СТОПАНСКА ГОДИНА. 

 
Землище с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново - индивидуално ползване 

 
 
 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

Землище с. Каменна Рикса, ЕКАТТЕ 35871, община Георги Дамяново - индивидуално 
ползване 

№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 35871.290.16 Гладна падина Ливада 78,867 4 
 
 

Землище с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773, община Георги Дамяново - индивидуално 
ползване 

№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Площ/дка категория 

1. 14773.167.1 Дълбоки дол 

 
Пасище, 
мера 

 

 

55.107 9 

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

№ по ред Имот № Местност НТП Плоиц/дка категория 

1. 38488.3.1127 …………………
 
Ливада 77.042 9 

2. 38488.3.1408 ………………… Пасище 57.833 6 
3. 38488.4.1057 ………………… Пасище с 

храсти 
 

133,833 6 

4. 38488.3.1322 ………………… Пасище, 
мера 

27,385 9 

5. 38488.3.1323 …………………

 

Ливада 10,837 9 
6. 38488.4.1044 …………………

 

Ливада 7,805 7 
7. 38488.1.533 …………………

 

Ливада 18,637 9 
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 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
  

По т. 12 от дневния ред – докладна записка вх. № 278/17.11.2020 г. от г-н Радослав 
Найденов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на съгласие за промяна от публична собственост в общинска собственост 
на три броя параклиси, собственост на Община Георги Дамяново, намиращи се на територията на 
общината.  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 128 
  
 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 1. Дава съгласие за преминаване от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на следните имоти: 
 

1.1. УПИ I, кв. 37, образуван от имот № 501.305 по Кадастралния и регулационен план па с. 
Меляне, ЕКАТТЕ 47771, с площ на УПИ-то 522 кв.м. В УПИ I има една сграда - № 501.305.1 на 1 
етаж, Масивна, Култова религиозна сграда - 33 кв.м. Акт за ПОС № 1648/12.06.2019 г. 

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

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

  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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 2.Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и фактически действия 
по изпълнението на настоящето решение. 

Приложения: 

Копие от Акт за частна общинска собственост 3 броя - АОС № 1648/12.06.2019 г.; 
1649/12.06.2019 г. и 1650/12.06.2019 г.. 

 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                    /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 13 от дневния ред – докладна записка вх. № 279/17.11.2020 г. от г-н Радослав 
Найденов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ /Общински поземлен фонд/ на 
територията на община Георги Дамяново. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 129 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и във връзка с чл. 85 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, считано от стопанската 2020/2021 година, земеделски земи от Общинския поземлен 
фонд в землищата на община Георги Дамяново, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
настоящето решение. 
 

2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на земеделски земи или части от тях от ОПФ по т. 1, за срок от 10 /десет/ 
години, съгласно разпоредбите на Глава седма, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество, при цени : 

2.1. От 15 /петнадесет/ лева за 1 /един/ декар - начална тръжна цена за имоти първа - 
четвърта категория и 7 /седем/ лева за 1 /един/ декар, за имоти пета - десета категория, съгласно 
Решение № 403/2014 г. 

2.2. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена. 
2.3. Депозит - 20 % от началната тръжна цена. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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Приложение: № 1 

1.  Списък на свободните общински земеделски имоти - с начин на трайно ползване нива, 
зеленчукова култура предназначени за отдаване под наем от стопанската 2020/2021 година. 

 

Землище/ 

ЕКАТТЕ 

имот № местност начин на 
трайно 

ползване 

Кат. Площ/кв.м. 

Копиловци, 38488 38488.4.154 Аджин рът Лозови 
насаждения 

VII 2075 

Еловица, 27348 27348.22.20 Каменити рът Нива VII 2931 
 27348.22.8 Каменити рът Нива VI 99 
 27348.22.13 Каменити рът Нива VI 403 

 
 
 3. Възлага на кмета на община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 14 от дневния ред – докладна записка вх. № 280/17.11.2020 г. от г-н Радослав 
Найденов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на съгласие за изразходване  на натрупаните средства от отчисленията по 
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията за осигуряване на собствен принос при финансиране на 
проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда” 2014 - 2020 г.. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 130 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет Георги Дамяново дава съгласието си Кмета на Община Георги 

Дамяново да използва натрупаните средства в размер на 117 459,98 лв. от отчисленията по чл. 64 
от Закона за управление на отпадъците за осигуряване на собствен принос при финансиране на 
проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда” 2014-2020 г.. 
 
 2. Общински съвет Георги Дамяново упълномощава Кмета на Община Георги Дамяново да 
извърши всички правни и фактически 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 № 18/25.11.2020 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 15 допълнителен материал – докладна записка вх. № 282/23.11.2020 г. от г-н Радослав 
Найденов – Заместник-кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на разрешение и одобряване на задание  по чл. 125 от ЗУТ за изработване 
на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) и Подробен 
устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
38488.1.833 по кадастралната карта (КК) на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново за промяна на 
предназначението на горска територия в „За ферма за аквакултури” и да се предвиди ниско 
застрояване.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 131 
  
 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
   

Р Е Ш И: 
 

 
Отхвърля проекто – решението в докладната записка. 

 
 

 
                                                                                    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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