
 

 
 
                                                                                                   

Препис – извлечение  
От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 
 На 11.04.2022 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. 
  

Отсъстващи: НЯМА. 
 
 От поканените на заседанието присъстваха: г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново. 
   

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

Председателя на Общинския съвет Д-р М. Паньов предложи за дневен ред на сесията 
общо 14 точки по поканата и 5 точки допълнителен материал. 
 
 След проведените процедурни обсъждания и след гласуване на предложението на Д-р 
Паньов, с вот 11 гласа „за”, „против” и „въздържал се” – няма, Общинския съвет прие 
заседанието да протече с 19 точки дневен ред, както следва: 
 

1. Докладна записка вх. № 588/31.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на бюджета на Община Георги Дамяново за 

2022 г.”. 

2. Докладна записка вх. № 589/01.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане от Общински съвет –Георги Дамяново на 

Годишен отчет на Кмета на Община Георги Дамяново за изпълнение на „Програма за 

управление на община Георги Дамяново за мандат 2019-2023 г.” за 2021 г.  

3. Докладна записка вх. № 578/28.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане 

изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail: gd3470_obs@abv.bg 
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регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) 

VI в кв.12 по плана на с. Георги Дамяново, представляващ поземлен имот с 

идентификатор14773.501.634 по кадастралната карта на с. Георги Дамяново, общ. 

Георги Дамяново, обл. Монтана. 

4. Докладна записка вх. № 584/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане 

изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП – ПР) за УПИ VI и УПИ V в кв.20 по плана на с.Гаврил Геново, община 

Георги Дамяново, обл.Монтана. 

5. Докладна записка вх. № 585/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане 

изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и план за улична регулация (ПУП – ПР и ПУР) за УПИ I17, в кв.14 и за част 

от уличното пространство в обхват ОТ 2÷ОТ 4 по плана на с.Дива Слатина, община 

Георги Дамяново, обл. Монтана. 

6. Докладна записка вх. № 579/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Отмяна на решение № 261 от Протокол № 30, прието на 

заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 10.03.2022 г. като 

незаконосъобразно. 

7. Докладна записка вх. № 586/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение от 

60 кв.м. в имот общинска публична собственост за ползване от Народно читалище 

„Христо Ботев -1939” с. Меляне за срок от 10 години.  

8. Докладна записка вх. № 580/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Учредяване правото на прокарване на отклонение от 

общата водопроводна мрежа, ведно със сервитута в границите на имот – публична 

общинска собственост. 

9. Докладна записка вх. № 581/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Промяна на общинска публична собственост в общинска 

частна – 55 кв.м. бивша част от уличното пространство, включено в границите на 

УПИ III29. 

10. Докладна записка вх. № 582/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада 
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за определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба 

на земя и сгради- частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.  

11. Докладна записка вх. № 583/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчет за 2021 година по изпълнение на 

„Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община 

Георги Дамяново”. 

12. Докладна записка вх. № 590/01.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от  Закона за 

народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2021 г. 

13. Докладна записка вх. № 591/01.04.2022 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 

Председател на Общински съвет Георги Дамяново, относно: Определяне 

възнаграждението на общинските съветници за участие в заседанията на общински 

съвет и неговите комисии. 

14. Докладна записка вх. № 592/01.04.2022 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 

Председател на Общински съвет Георги Дамяново, относно: Определяне размера на 

трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства на 

територията на община Георги Дамяново. 

15. Разни. 

По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 588/31.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново. 
 

Относно: Приемане на бюджета  на Община Георги Дамяново за 2022 година. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 

На основание чл. 21 ал.1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 и във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94 ал. 2 и ал. 3, чл. 84, ал. 4 и чл. 39 
от Закона за публичните финанси, Постановление № 31 на Министерски съвет от 17 март 
2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и 
Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности на 
Община Георги Дамяново, 

 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 

 1. Приема бюджета на Община Георги Дамяново за 2022 година съгласно Приложение 
№ 1, както следва: 

1.2. Приходна част на бюджета  - в размер на  5 606 583 лв. 
 
1.2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 550 445 лв., в т.ч. 

 - Обща субсидия  от ЦБ – 3 225 521 лв. 
- Собствени приходи – 15 000 лв. 
- Получени трансфери между бюджети и сметки от ЕС – 9 551 лв. 
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС - /-/ 5 953 лв. 
- Преходен остатък от 2021 г.– 306 326 лв. 

  
 1.2.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 056 138лв. 
 - Обща изравнителна субсидия  - 528 000 лв. 
 - Целева субсидия за КР – 572 900 лв. 

- Целева субсидия зимно поддържане и снегопочистване  – 69 300 лв. 
- Данъчни приходи  - 140 100 лв. 
- Неданъчни приходи – 496 200 лв. 
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС – 25 219 лв. 

 - Временни безлихвени заеми от/за сметките за чужди средства – /-/ 5 000 лв. 
 - Трансфери между бюджети – предоставени трансфери - /-/ 55 167 лв. 

- Трансфери между бюджети и сметки от ЕС - /-/ 12 522 лв. 
- Участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности - /-/ 5 000 лв. 
- Преходен остатък от 2021 г. – 302 108 лв. 

 
 1.3. Разходна част на бюджета – в размер на 5 606 583 лв., разпределени по функции, 
дейности, параграфи съгласно Приложение № 1: 

1.3.1. За делегираните от държавата дейности - в размер на 3 550 445 лв., съгласно 
Приложение № 1 
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1.3.2. За местни дейности –  2 034 138 лв., съгласно Приложение № 1  
1.3.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 22 000 лв., съгласно 

Приложение 1. 
 
 2. Приема и одобрява Поименен списък за капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 
456 521 лв. съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 
 2.1. от целевата субсидия за капиталови разходи – 266 946 лв. 
  
 2.2. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, преходен остатък от 2021 г. 
– 29 000 лв. 
 
 2.3 от целеви средства за капиталови разходи, от преходен остатък от 2021 г. – 153 851 
лв. 
 
 2.4. от собствени средства – 6 724 лв. 
  
 3. Приема следните лимити за разходи: 
 3.1. Средства за СБКО на персонала в размер до 3 % от плановите разходи на лицата 
назначени по трудови правоотношения, които се разходват на база начислените средства за 
заплати. 
 3.2. Представителни разходи на кмета на общината съгласно чл. 94, ал.1 от ЗДБРБ за 
2022 г. в размер не по-голям от 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка по 
§10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“ – 4 676 лв. 
 3.3. Представителни разходи на  председателя на Общинския съвет съгласно чл. 94, ал. 
2 от ЗДБРБ за 2022 г. в размер не по-голям от 1% от общия годишен размер на разходите за 
издръжка по §10-00 „Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ в размер на 2 338 лв. 
 3.4. Утвърждава разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 2 000 лв. 
 3.5. Помощи за погребение в размер на 1 000 лв., в помощта се включват разходите за 
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и 
заравяне на гроба. Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица. 
 3.6. Помощи за социално подпомагане на  самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица в размер на 6 000 лв. 
 3.7. Дарение за нуждите на Лопушански манастир „Свети Йоан Предтеча“ – в размер 
на 5 000 лв. 
 3.8. Утвърждава средства за работно облекло на човек от персонала нает по трудови 
правоотношения, в размер по преценка на кмета на общината, по реда на Наредбата за 
безплатното работно облекло, а за лицата по служебно правоотношение – по Закона за 
държавния служител. 
 
 4. Утвърждава план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2022 г. 
в размер на 243 282 лв. - съгласно Приложение  № 4. 
  
 5. Утвърждава разчета за подпомагане на спортни прояви на регистрирани спортни 
клубове и дружества, чиято дейност и седалище е на територията на Община Георги 
Дамяново в размер на 6 000 лв., в т.ч.     
              - за футболен клуб ”Шурданица” – 4 000 лв. 
              - за футболен клуб „Балкан“ - 2 000лв. 
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 6. Утвърждава  преходният остатък  в размер на 608 434 лв. съгласно  Приложение № 5. 
  
 7. Определя лимит за възстановяване на превозните разходи на педагогическия 
персонал до размера на постъпилите средства от МФ. 
 
 8. Утвърждава разчета за субсидиите на организациите с нестопанска цел /Читалища/ в 
размер на 148 482 лв., със средствата от общата годишна субсидия за делегираните от 
държавата дейности /Приложение № 10/  за разпределение на държавната субсидия по 
читалища. 
 
 9. Приема числеността на персонала и средствата за работна заплата съгласно 
Приложение № 6. 
 
 10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския 
съюз в размер на 1 436 416 лв., съгласно Приложение № 8. 
 
 11. Дава съгласие по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства 
от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни и текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична 
общинска собственост  в размер на 305 954 лв., поименно определени като обекти съгласно 
приложение Приложение № 14 и въз основа на изготвения доклад от кмета на общината – 
Приложение № 13. 
 
 12. Упълномощава кмета на общината да направи предложение до министъра на 
финансите, сумата от 305 954 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от 
ЗДБРБ за 2022 г. да бъде трансформирана в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни и текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична 
общинска собственост.  
 
 13. Община Георги Дамяново няма просрочените задължения от минали години,  които 
да бъдат разплащани през 2022 г. 
 
 14. Определя лимит за поемане на нов общински дълг за 2022 г. в размер до 100 000 лв. 
 
 15. Определя максималния размер на наличните към края на 2022 г. нови задължения 
за разходи в размер на 779 257 лв.  /Приложение № 9/. 
 
 16. Определя максималният размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети в края на 2022 г. в размер на 2 597 522 лв. /Приложение № 9/. 
 
 17. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г., съгласно 
Приложение № 7. 
 
 18. Утвърждава размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 
възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2022 г., съгласно 
Приложение № 3.  
 
 19. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както следва:  
 ДГ ”Детелина” – делегиран бюджет 
 ОУ ”Отец Паисий” – делегиран бюджет 
 ПГСС ”Марко Марков” – делегиран бюджет 
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 ЦНСТДБУ  с.Гаврил Геново – делегиран бюджет 
 ДПЛПР с.Говежда – делегиран бюджет 
 
 20. Упълномощава и задължава кмета на общината   да  организира разпределението на 
бюджета по тримесечия и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация. 
 
 21. Трансферите за делегираните от държавата дейности ще се предоставят  на 
второстепенните разпоредители до размера на получените от първостепенния разпоредител 
средства. 
 
 22. Разходите за местни дейности ще се извършват до размера на постъпленията от 
собствени  приходи и изравнителната субсидия. 
 
 23. Задължава кмета на общината  и  ръководителите на бюджетните звена да 
изразходват  бюджетните средства при спазване на следните приоритети: 
 23.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти; 
 23.2. Храна, отопление и осветление; 
 23.3. Издръжка на социалните, здравните и  образователните заведения. 
 
 24. Упълномощава  кмета  на общината да извършва   компенсирани промени : 
 24.1. В частта за делегирани от държавата дейности  - между утвърдените показатели за 
разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
 24.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност, или от една дейност в друга, без  да изменя общият размер на разходите. 
 
 25. Възлага на Кмета на общината: 
 25.1. Да определи и утвърди  бюджетите на второстепенните разпоредители с  бюджет 
и да определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити; 
 25.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за 
финансово управление и контрол; 
 25.3. Да отразява служебно промените  по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на 
дарителя; 
 25.4. Да информира  Общинския съвет за вида, размера и причините за просрочените 
задължения  и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране; 
 25.5. Да предлага на Общинския съвет да се прехвърлят разходи от един вид разходи в 
друг вид разходи в рамките на бюджетната година за делегираните от държавата дейности, с 
изключение на разходите  по функция ”Образование” и функция ”Социално 
осигуряване,подпомагане и грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност. 
 25.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средният темп на  
нарастване на разходи за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличение на конкретните приходи и /или трайно намаляване на конкретните  разходи; 
 25.7. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях; 
 25.8. Да информира Общинския съвет, когато са на лице условия по чл.130а от ЗПФ; 
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 25.9. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 
 
 26. Упълномощава кмета на общината: 
 26.1. Да кандидатства за средства от Европейския съюз, по национални програми и 
други източници за реализиране годишните цели на общината по изпълнение на общинския 
план за развитие; 
 26.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински проекти и програми; 
 26.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти, и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план  за развитие; 
 26.4. Да разработва детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по отделни 
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на 
Министерство на финансите; 
 26.5.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и съфинансиране на  общински проекти и програми; 
 26.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 
средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни 
организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет; 
 26.7. За всеки  отделен  случай кметът на общината  определя или договаря срока на 
погасяване на заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма; 
 26.8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
по общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ; 
 26.9. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ; 
 
 27. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът да внесе предложение за предоставянето им по решение 
на общинският съвет. 
  
 28. Възлага на Кмета на общината  изпълнението на бюджета за  2022 година. 
  
 29. Приема за сведение приложеният протокол от публичното обсъждане на бюджета 
съгласно Приложение № 11. 
 

Приложения: 
1. Бюджет на Община Георги Дамяново по единна бюджетна класификация за 2022 г. 
2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2022 г. 

 3. Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 
възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2022.  
 4. План- сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2022 г. 

5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета 
на общината за 2022 г.  

6. Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2022 г. 
7. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г. 
8. Индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз. 
9. Справка за максималния размер на новите задължения за разход и ангажиментите за 

разход, които могат да  бъдат натрупани през 2022 г. 
10. Справка за разпределението на субсидиите по читалища за 2022 г. 
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11. Протокол от публично обсъждане на проект за бюджета на Община Георги 
Дамяново за 2022 г. 

12. Обяснителна записка по изготвянето на бюджета. 
13. Доклад от кмета на общината за трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи. 
14. Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева 

субсидия за капиталови разходи. 
 

По т. 2: 
 
 Докладна записка вх. № 589/01.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  
 
 Относно: Приемане от Общински съвет –Георги Дамяново на Годишен отчет на Кмета 
на Община Георги Дамяново за изпълнение на „Програма за управление на община Георги 
Дамяново за мандат 2019-2023 г.” 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 268 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
  Приема Годишен отчет на Кмета на Община Георги Дамяново за изпълнение на 

„Програма за управление на община Георги Дамяново за мандат 2019-2023 г.” за 2021 г.. 
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По т. 3: 
 
 Докладна записка вх. № 578/28.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  
 
          Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на проект 
за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – 
ПР и ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв.12 по плана на с. Г. Дамяново, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 14773.501.634 по кадастралната карта на с Г. 
Дамяново, община Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 269 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ 
 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
Разрешава на Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново, на основание 

правомощията си по чл. 135, ал.3 от ЗУТ от ЗУТ да допусне със своя заповед изработването на 
проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VI в кв.12 по 
плана на с. Г.Дамяново, представляващ поземлен имот с идентификатор 14773.501.634 по 
кадастралната карта на с Г.Дамяново, община Георги Дамяново, обл. Монтана, след 
получаване на писмено съгласие от Министъра на образованието и науката, съгласно чл.134, 
ал 9 от ЗУТ. 
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С изменение на план за регулация УПИ IV да се раздели на два самостоятелни УПИ: 
УПИ VI с отреждане „За училище” и УПИ XI с отреждане „За обществено обслужване и 
социални дейности”. 
 С план за застрояване да се запазят съществуващите сгради в новообразуваните УПИ 
VI и УПИ XI и да се предвиди ново застрояване, показано на скица-предложение с 
ограничителни линии на застрояване. 
 

По т. 4: 
 
 Докладна записка вх. № 584/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  
 
 Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на 
проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за 
УПИ VI и УПИ V в кв. 20 по плана на с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново, 
обл. Монтана. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 4 и т. 6 от ЗУТ, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
Разрешава на Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново, на основание 

правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, да допусне със своя заповед изработването 
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на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ VI и 
УПИ V в кв. 20 по плана на с. Гаврил Геново, с който част от УПИ VI да се придаде 
към УПИ V, а от останалата част на УПИ VI да се образува нов УПИ I, в 
новообразувания кв. 48. 
  
 Новообразуваният УПИ I в кв. 48 да се отреди „За фотоволтаици”, съгласно 
приложената скица-предложение. 
 
По т. 5: 

 
Докладна записка вх. № 585/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново  
 
Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на 

проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за 
улична регулация (ПУП – ПР и ПУР) за УПИ I17, в кв. 14 и за част от уличното 
пространство в обхват ОТ 2÷ОТ 4 по плана на с. Дива Слатина, община Георги 
Дамяново, обл. Монтана. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 271 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
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Разрешава на Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново, на основание 
правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, да допусне със своя заповед изработването 
на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за 
улична регулация за УПИ I17, в кв. 14 и за част от уличното пространство в обхват ОТ 
2÷ОТ 4 по плана на с. Дива Слатина, общ. Георги Дамяново, област Монтана, с който 
да се промени уличната регулация на УПИ III29 и трасето на улица в обхват ОТ 2÷ОТ 
4, съгласно скица-предложение. 
 
По т. 6: 
 

Докладна записка вх. № 579/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  

 
Относно: Отменя на Решение № 261 от Протокол № 30, прието на заседание на Общински 

съвет Георги Дамяново, проведено на 10.03.2022 г. като незаконосъобразно. 
 

 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 
ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 45, ал. 4, ал. 9  от ЗМСМА, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Общински съвет Георги Дамяново ОТМЕНЯ Решение № 261 от Протокол № 30, 

прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 10.03.2022 г. като 
незаконосъобразно. 
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По т. 7: 
 

Докладна записка вх. № 586/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново 

 
Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем  на помещение от 60 кв.м. в имот 

общинска публична собственост за ползване от Народно читалище „Христо Ботев -1939” с. 
Меляне за срок от 10 години. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 8, ал. 1и ал. 4, чл. 11, ал. 2, както и чл. 14, ал. 7, изр. първо, във връзка с 
ал. 2  и ал. 8 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 и  Глава 
седма от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество на Община Георги Дамяново 

 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на помещение от 60 кв.м. за срок от 10 години в сграда 
с идентификатор № 501.170.1 – Масивна, стоманобетонна, административна делова сграда, 
АОС № 39/10.12.1997 г. 
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2. Търгът да се проведе при първоначална тръжна цена от 10,00 (десет) лв. месечен 
наем без ДДС. 

• Стъпка за наддаване - 10% 
• Депозит за участие в търга - 20% от първоначалната тръжна цена. 
• Цена на тръжната документация – 24.00 лв. 

 
3. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОС имота да се използва съобразно 

предназначението и за нуждите за които е предоставен. Имота не може да се 
преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава 
под наем или да се пренаема. 
 

4. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да предприеме всички 
необходими правни действия по изпълнението на решението.  

 
По т. 8: 
 

Докладна записка вх. № 580/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  

 
Относно: Учредяване правото на прокарване на отклонение от общата водопроводна 

мрежа, ведно със сервитута в границите на имот – публична общинска собственост. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 

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

Р Е Ш И: 
1. Дава своето съгласие за право на прокарване на канализационно отклонение в с. 

Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, заедно със сервитута в границите на имот – 
публична общинска собственост, представляващ улица „Раковска”– публична общинска 
собственост. Дължината на трасето от имот , представляващ УПИ IХ-301, кв. 42 през ул. 
„Раковска” до канализацията е 23 м, а със сервитута е 34,73 кв.м по Кадастралния и 
регулационен план на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана.  
 

2. Определя цена за право на прокарване на канализационно отклонение за сумата от 
336,15 (триста тридесет и шест лева и петнадесет стотинки) лв. като в това число влизат 
следните суми: 

2.1. Съгласно протокол № 2/11.03.2022 г. сумата от 270.00 (двеста и седемдесет лева) 
лв. без ДДС или 324 (триста двадесет и четири лева) лв. с ДДС.  

2.2. На основание чл. 36, глава шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество следва да заплати 2 % режийни разноски върху 
определената пазарна стойност – 5,40 (пет лева и четиридесет стотинки) лв. 

2.3. 2,5% данък придобиване  – 6,75 (шест лева, седемдесет и пет стотинки) лв. /на 
основание чл. 47, ал. 2 от /Закона за местни данъци и такси/.  

 
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички необходими правни действия 

за  изпълнение на решението и сключването на договора.  
 

По т. 9: 
 

Докладна записка вх. № 581/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Относно: Промяна на общинска публична собственост в общинска частна – 55 кв.м. 

бивша част от уличното пространство, включено в границите на УПИ III29. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
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ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 
собственост /ЗОС/ и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, чл. 5 
ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
               1. Обявява за Частна общинска собственост: 
               1.1. Площ от 55 кв. м.  (петдесет и пет кв.м.)  от бивша улица към УПИ III, в квартал 
№ 3 между ОТ 9-10 и ОТ 12-13  по Кадастралния и регулационен план на с. Главановци, 
ЕКАТТЕ 14965  община Георги Дамяново, област Монтана, които се включват в УПИ III29  в 
квартал 3 ,  по действащия Регулационен план на с. Главановци, община Георги Дамяново, 
област Монтана; 
 
              2. Определя пазарни цени в размер на: 
              2.1. 400 (четиристотин лева) лева без ДДС или 480 (четиристотин и осемдесет лева) 
лв. с ДДС за 55 (петдесет и пет кв.м.)  кв. м. от улично пространство с ОТ 9-10 и ОТ 12-13 по 
плана на с. Главановци,ЕКАТТЕ 14965, община Георги Дамяново, област Монтана, които се 
включват в  УПИ III29, в квартал 3 ,  по действащия регулационен план на с. Главановци, 
община Георги Дамяново, област Монтана, съгласно оценка на лицензиран оценител Георги 
Георгиев. 
            2.2. Съгласно чл. 36, глава шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество следва да заплати 2 % режийни разноски върху 
определената пазарна стойност или 8,00 (осем лева) лв. на касата на общината при сключване 
на договора. 
              2.3. Съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси купувачът дължи 2,5% 
данък придобиване или 10,00 (десет) лв., който следва за заплати на касата на общината при 
сключването на договора. 
             

 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение.  
 
По т. 10: 
 

Докладна записка вх. № 582/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново уточнява, че в докладната 

записка в „Относно” е допусната техническа грешка като е записано „земя и сгради”, а 
трябва да е само „земя”.  
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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,  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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова    да  
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 1 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 276 

 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.На УПИ V, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 4,117 дка и е 

отреден за жилищно застрояване; АОС № 1665/05.02.2021 г. 
1.2.На УПИ IV, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 789 кв.м. и 

е отреден за жилищно застрояване; АОС № 1660/28.09.2020 г. 
  

2. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на:   
2.1 На УПИ V, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 4,117 дка и е 

отреден за жилищно застрояване; Пазарна оценка – 14 420,00 (четиринадесет хиляди 
четиристотин и двадесет лева) лв без ДДС. 

2.2. IV, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 789 кв.м. и е 
отреден за жилищно застрояване;  Пазарна оценка – 2920,00 (две хиляди деветстотин и 
двадесет лева) лв. без ДДС. 

 
3.  Стъпка на наддаване  - 10% от началната тръжна цена. 
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4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 
5. Цена на тръжните книжа – 24,00 лв. за всеки имот поотделно. 
 
6. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец януари  2022 г. 
  

 7. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
По т. 11: 
 

Докладна записка вх. № 583/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Относно: Приемане на Отчет за 2021 година по изпълнение на „Общинска програма за 

управление на отпадъците 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова    да  
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 1 0 

 
ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 277 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), както и в изпълнение на чл. 52, ал. 9 от Закона за 
управление на отпадъците 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
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Приема Отчет за 2021 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на 
отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2021-2028 г.. 
 
По т. 12: 
 

Докладна записка вх. № 590/01.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение 

на годишната програма по чл. 26а, ал. 2 от  Закона за народните читалища и изразходваните 
средства от бюджета през 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 278 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за народните читалища 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
Приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната 

програма и за изразходените от бюджета средства през 2021 г. на осемте читалища в община 
Георги Дамяново: 

 
1. НЧ „Трудолюбие – 1899г.” с. Георги Дамяново 
2. НЧ „Климент Охридски – 1928г.” с. Копиловци 
3. НЧ „Пробуда – 1927г.” с. Говежда 
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4. НЧ „Просвета – 1928г.” с. Каменна Рикса 
5. НЧ „ 23 Септември – 1928г.” с. Дива Слатина 
6. НЧ „ Напредък – 1929г.” с. Дълги дел 
7. НЧ „ Христо Ботев – 1939г.” с. Меляне 
8. НЧ „Цеко Тодоров - 1899” с. Гаврил Геново 
 

По т. 13: 
 

Докладна записка вх. № 591/01.04.2022 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 
Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  

 
Относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници за участие в 

заседанията на общински съвет и неговите комисии. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров  да  
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 10 1 0 

 
ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 279 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Определя възнаграждението на общински съветник за участието му в заседание на 

Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии да бъде в размер на 45,2 % от 
максимално определения размер в чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА  или 400,00 лева, считано от 
01.04.2022 г.. 
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 2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия 
за изпълнение на решението. 
 
По т. 14: 
 

Докладна записка вх. № 592/01.04.2022 г. от Д-р Мирослав Ценков Паньов – 
Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  

 
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и 

кметовете на кметства  на територията на община Георги Дамяново. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 

 
ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 280 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Георги Дамяново в 

размер на 40,88 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 
3 100,00 лева, считано от 01.04.2022 г.; 
 

2. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на кметство Копиловци и Кмета 
на кметство Говежда в размер на 18,99 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от 
ПМС № 67/2010 г. или 1 440,00 лева, считано от 01.04.2021 г.; 
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3. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 и т. 2, да се начислят 
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 
/едно/ на сто за всяка прослужена година, съгласно чл. 12 от Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата; 

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

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

5. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
По т. 15 /допълнителен материал/: 
 

Докладна записка вх. № 594/07.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Относно: Определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд на 

територията на Община Георги Дамяново, които могат да се отдават под наем за една 
стопанска година без търг или конкурс, считано за стопанската 2022 – 2023 година. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

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

 
ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, 
Общинският съвет разрешава отдаването под наем на земеделски земи от ОПФ и земи по чл. 
19 от ЗСПЗЗ да се извършва без търг или конкурс, със Заповед на Кмета на общината, въз 
основа на която се сключва договор за наем за срок от една стопанска година 
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Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Определя 27,644 дка. маломерни имоти – частна общинска собственост /по реда на 
отдаване под наем на маломерни имоти Общински поземлен фонд/, описани в приложения 
списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, категории и наемна цена – 
Приложение № 1, неразделна част от решението на ОбС – Георги Дамяново. 

 
2. Дава съгласие да се предоставят определените маломерни поземлени имоти под 10 

дка- ниви за стопанската 2022/2023 г. чрез отдаване под наем без  търг или конкурс за срок от 
една стопанска годинна на земеделските производители от Община Георги Дамяново. 
 

3. Определя наемна цена на имотите, включени в Приложение № 1, за сключване на 
договор за наем за стопанската 2022/2023 г. за сумата от 30,00 лв. за един дка. 
 

4. Упълномощава Кмета на Община Георги Дамяново да сключи договорите за 
отдаване под наем, за определените по т. 1 маломерни имоти, за срок от една стопанска 
година, считано от стопанската 2022/2023.   
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Землище/ 
ЕКАТТЕ имот № местност 

начин на  
трайно  

ползване 
Кат. 

 
Площ/дка. 

 

Цена 
за год. 
наем 

ВИДЛИЦА/ 10999.40.3 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 1 30 
10999 10999.40.21 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 2,499 74,97 

 
10999.40.49 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 1 30 

 
10999.40.67 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 2,9 87 

 
10999.40.83 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 2 60 

 
10999.80.49 ПРИПОЯ Нива IV 0,9 27 

 
10999.90.15 ДЕБЕЛИ ТРЪН Нива IV 1,3 39 

 10999.250.5 ОГОСТА Нива VI 1,127 33,81 
 10999.250.35 ОГОСТА Нива VI 1,853 55,59 
 10999.250.47 

ОГОСТА 
Овощна 
градина VI 1,135 

34,05 

 10999.250.59 ОГОСТА Нива VI 0,832 24,96 
 10999.250.137 

ОГОСТА 
Овощна 
градина VI 3,221 

96,63 

 10999.250.141 ОГОСТА Нива VI 0,215 6,45 
 10999.250.143 ОГОСТА Нива VI 0,186 5,58 
 10999.250.144 ОГОСТА Нива VI 0,178 5,34 
 10999.250.168 ОГОСТА Нива VI 0,847 25,41 
 10999.290.23 ОГОСТА Нива VI 0,325 9,75 
 10999.250.232 ОГОСТА Нива VI 0,965 28,95 
 10999.250.234 ОГОСТА Нива VI 0,816 24,48 
 10999.250.223 ОГОСТА Нива VI 1,367 41,01 
 10999.80.55 ПРИПОЯ Нива VI 2,978 89,34 
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По т. 16 /допълнителен материал/: 
 

Докладна записка вх. № 595/08.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на 

проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за 
УПИ XI, кв.22 (ПИ с идентификатор 14773.501.650 по Кадастралната карта на с. 
Георги Дамяново) по плана на с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново, обл. 
Монтана. 
 
 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 Разрешава на Нина Петкова – Кмет на община Георги Дамяново, на основание 
правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ да 
допусне със своя заповед изработването на проект за изменение на подробен 
устройствен план - план за регулация за УПИ XI в кв.22 по плана на с. Георги 
Дамяново, с който вътрешните регулационни граници на УПИ XI да се поставят в 
съответствие с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 14773.501.650 по 
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Кадастралната карта на с. Георги Дамяново, съгласно приложената скица-
предложение. 
 
По т. 17 /допълнителен материал/: 
 

В деловодството на Общински съвет Г. Дамяново е постъпило заявление 
599/13.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново. 

 
На основание чл. 29 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМЗСМА) и чл. 54 от Правилника за организация и дейността на общински съвет Георги 
Дамяново, мандат 2019-2023 г., неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация. 

 
В законоустановения срок е установена явна техническа грешка в проекто-решението 

на докладна записка с вх. № 596/08.04.2022 г. а именно: 
  
в т.1 е записано: „Определя 27,644 дка маломерни имоти” , а в Приложение № 1 

общата площ на имотите е  „9,414 дка.”. 
 
Поради, което същата докладна ще да бъде разгледана на следващо заседание на 

Общински съвет Г. Дамяново. 
 
По т. 18 /допълнителен материал/: 
 

Докладна записка вх. № 597/08.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 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, 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. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
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ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283 

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: 

УПИ II, квартал 33 по Кадастралния и регулационен план на с. Чемиш с площ на УПИ- то 
0,712 дка и е отреден за жилищно застрояване; АОС № 1682/18.02.2022 г. 
 

2. Одобрява начална тръжна пазарна цена в размер на:   
 

УПИ II, квартал 33 по Кадастралния и регулационен план на с. Чемиш с площ на УПИ- 
то 0,712 дка и е отреден за жилищно застрояване; Пазарна оценка – 2 300,00 (две хиляди и 
триста лева) лв без ДДС. 

 
3. Стъпка на наддаване  - 10% от началната тръжна цена. 
 
4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 
5. Цена на тръжните книжа – 24,00 лв. 
 
6. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец април  2022 г. 
   

7. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
 
По т. 19 /допълнителен материал/: 
 

Докладна записка вх. № 598/08.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 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 сграда - частна 
общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
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Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
4. Елена Алексеева Неделкова да   
5. Милко Еделов Благоев да   
6. Филип Иванов Борисов да   
7. Малин Станимиров Димитров да   
8. Красимир Жоров Иванов да   
9. Пенка Александрова Петкова   да   
10. Галин Христов Петров да   
11. Светослав Георгиев Илиев да   
Общо 11 0 0 
 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284 

  
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: 
 
ПИ № 14773.501.649 с площ 1502 кв.м., в едно с построената в него сграда с 

идентификатор № 14773.501.649.1 – ЗП 452 кв.м., два етажа, Масивна, стоманобетонна сграда, 
Предназначение: Сграда за култура и изкуство по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Георги Дамяново, АОС № 500/20.01.2011 г. и АОС № 501/11.02.2011 г. 
 

2. Одобрява начална тръжна пазарна цена в размер на 63 600,00 (шестдесет и три    
хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС. в т.ч. стойността на земята е 4840,00лв. без ДДС. 
 

3. Стъпка на наддаване  - 5% от началната тръжна цена. 
 

4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 

5. Цена на тръжните книжа – 24,00 лв. 
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6. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 
независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец януари  2022 г. 
   

7. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 12:00 
часа. 
 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 
 
 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …п… 
          /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 1 от дневния ред – докладна записка вх. № 588/31.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на бюджета  на Община Георги Дамяново за 2022 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 
  

На основание  чл. 21 ал.1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 и във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94 ал. 2 и ал. 3, чл. 84, ал. 4 и чл. 39 от 
Закона за публичните финанси, Постановление № 31 на Министерски съвет от 17 март 2022 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и разпоредбите на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2022 година и Наредбата за условията и реда за  
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности на Община Георги Дамяново, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 1. Приема бюджета на Община Георги Дамяново за 2022 година съгласно Приложение № 
1, както следва: 

1.2. Приходна част на бюджета  - в размер на  5 606 583 лв. 
 
1.2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 550 445 лв., в т.ч. 

 - Обща субсидия  от ЦБ – 3 225 521 лв. 
- Собствени приходи – 15 000 лв. 
- Получени трансфери между бюджети и сметки от ЕС – 9 551 лв. 
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС - /-/ 5 953 лв. 
- Преходен остатък от 2021 г.– 306 326 лв. 

  
 1.2.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 056 138лв. 
 - Обща изравнителна субсидия  - 528 000 лв. 
 - Целева субсидия за КР – 572 900 лв. 

- Целева субсидия зимно поддържане и снегопочистване  – 69 300 лв. 
- Данъчни приходи  - 140 100 лв. 
- Неданъчни приходи – 496 200 лв. 
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС – 25 219 лв. 

 - Временни безлихвени заеми от/за сметките за чужди средства – /-/ 5 000 лв. 
 - Трансфери между бюджети – предоставени трансфери - /-/ 55 167 лв. 

- Трансфери между бюджети и сметки от ЕС - /-/ 12 522 лв. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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- Участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности - /-/ 5 000 лв. 
- Преходен остатък от 2021 г. – 302 108 лв. 

 
 1.3. Разходна част на бюджета – в размер на 5 606 583 лв., разпределени по функции, 
дейности, параграфи съгласно Приложение № 1: 

1.3.1. За делегираните от държавата дейности - в размер на 3 550 445 лв., съгласно 
Приложение № 1 

1.3.2. За местни дейности –  2 034 138 лв., съгласно Приложение № 1  
1.3.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 22 000 лв., съгласно 

Приложение 1. 
 
 2. Приема и одобрява Поименен списък за капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 456 
521 лв. съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 
 2.1. от целевата субсидия за капиталови разходи – 266 946 лв. 
  
 2.2. обща субсидия за делегираните от държавата дейности, преходен остатък от 2021 г. – 
29 000 лв. 
 
 2.3 от целеви средства за капиталови разходи, от преходен остатък от 2021 г. – 153 851 лв. 
 
 2.4. от собствени средства – 6 724 лв. 
  
 3. Приема следните лимити за разходи: 
 3.1. Средства за СБКО на персонала в размер до 3 % от плановите разходи на лицата 
назначени по трудови правоотношения, които се разходват на база начислените средства за 
заплати. 
 3.2. Представителни разходи на кмета на общината съгласно чл. 94, ал.1 от ЗДБРБ за 2022 
г. в размер не по-голям от 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 
„Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“ – 4 676 лв. 
 3.3. Представителни разходи на  председателя на Общинския съвет съгласно чл. 94, ал. 2 
от ЗДБРБ за 2022 г. в размер не по-голям от 1% от общия годишен размер на разходите за 
издръжка по §10-00 „Издръжка“  за дейност „Общинска администрация“ в размер на 2 338 лв. 
 3.4. Утвърждава разходи за издръжка на Клубовете на пенсионера в размер на 2 000 лв. 
 3.5. Помощи за погребение в размер на 1 000 лв., в помощта се включват разходите за 
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и 
заравяне на гроба. Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица. 
 3.6. Помощи за социално подпомагане на  самотни, без близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица в размер на 6 000 лв. 
 3.7. Дарение за нуждите на Лопушански манастир „Свети Йоан Предтеча“ – в размер на 
5 000 лв. 
 3.8. Утвърждава средства за работно облекло на човек от персонала нает по трудови 
правоотношения, в размер по преценка на кмета на общината, по реда на Наредбата за 
безплатното работно облекло, а за лицата по служебно правоотношение – по Закона за 
държавния служител. 
 
 4. Утвърждава план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2022 г. в 
размер на 243 282 лв. - съгласно Приложение  № 4. 
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 5. Утвърждава разчета за подпомагане на спортни прояви на регистрирани спортни 
клубове и дружества, чиято дейност и седалище е на територията на Община Георги Дамяново в 
размер на 6 000 лв., в т.ч.     
              - за футболен клуб ”Шурданица” – 4 000 лв. 
              - за футболен клуб „Балкан“ - 2 000лв. 
               
 6. Утвърждава  преходният остатък  в размер на 608 434 лв. съгласно  Приложение № 5. 
  
 7. Определя лимит за възстановяване на превозните разходи на педагогическия персонал 
до размера на постъпилите средства от МФ. 
 
 8. Утвърждава разчета за субсидиите на организациите с нестопанска цел /Читалища/ в 
размер на 148 482 лв., със средствата от общата годишна субсидия за делегираните от държавата 
дейности /Приложение № 10/  за разпределение на държавната субсидия по читалища. 
 
 9. Приема числеността на персонала и средствата за работна заплата съгласно 
Приложение № 6. 
 
 10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз 
в размер на 1 436 416 лв., съгласно Приложение № 8. 
 
 11. Дава съгласие по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от 
целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
неотложни и текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска 
собственост  в размер на 305 954 лв., поименно определени като обекти съгласно приложение 
Приложение № 14 и въз основа на изготвения доклад от кмета на общината – Приложение № 13. 
 
 12. Упълномощава кмета на общината да направи предложение до министъра на 
финансите, сумата от 305 954 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ 
за 2022 г. да бъде трансформирана в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни и 
текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и сгради публична общинска собственост.  
 
 13. Община Георги Дамяново няма просрочените задължения от минали години,  които да 
бъдат разплащани през 2022 г. 
 
 14. Определя лимит за поемане на нов общински дълг за 2022 г. в размер до 100 000 лв. 
 
 15. Определя максималния размер на наличните към края на 2022 г. нови задължения за 
разходи в размер на 779 257 лв.  /Приложение № 9/. 
 
 16. Определя максималният размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети в края на 2022 г. в размер на 2 597 522 лв. /Приложение № 9/. 
 
 17. Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г., съгласно 
Приложение № 7. 
 
 18. Утвърждава размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 
възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2022 г., съгласно 
Приложение № 3.  
 
 19. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както следва:  
 ДГ ”Детелина” – делегиран бюджет 
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 ОУ ”Отец Паисий” – делегиран бюджет 
 ПГСС ”Марко Марков” – делегиран бюджет 
 ЦНСТДБУ  с.Гаврил Геново – делегиран бюджет 
 ДПЛПР с.Говежда – делегиран бюджет 
 
 20. Упълномощава и задължава кмета на общината   да  организира разпределението на 
бюджета по тримесечия и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация. 
 
 21. Трансферите за делегираните от държавата дейности ще се предоставят  на 
второстепенните разпоредители до размера на получените от първостепенния разпоредител 
средства. 
 
 22. Разходите за местни дейности ще се извършват до размера на постъпленията от 
собствени  приходи и изравнителната субсидия. 
 
 23. Задължава кмета на общината  и  ръководителите на бюджетните звена да изразходват  
бюджетните средства при спазване на следните приоритети: 
 23.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти; 
 23.2. Храна, отопление и осветление; 
 23.3. Издръжка на социалните, здравните и  образователните заведения. 
 
 24. Упълномощава  кмета  на общината да извършва   компенсирани промени : 
 24.1. В частта за делегирани от държавата дейности  - между утвърдените показатели за 
разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
 24.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност, или от една дейност в друга, без  да изменя общият размер на разходите. 
 
 25. Възлага на кмета на общината: 
 25.1. Да определи и утвърди  бюджетите на второстепенните разпоредители с  бюджет и 
да определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 
 25.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила в Системата за 
финансово управление и контрол; 
 25.3. Да отразява служебно промените  по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя; 
 25.4. Да информира  Общинския съвет за вида, размера и причините за просрочените 
задължения  и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране; 
 25.5. Да предлага на Общинския съвет да се прехвърлят разходи от един вид разходи в 
друг вид разходи в рамките на бюджетната година за делегираните от държавата дейности, с 
изключение на разходите  по функция ”Образование” и функция ”Социално 
осигуряване,подпомагане и грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 
 25.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средният темп на  
нарастване на разходи за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение 
на конкретните приходи и /или трайно намаляване на конкретните  разходи; 
 25.7. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях; 
 25.8. Да информира Общинския съвет, когато са на лице условия по чл.130а от ЗПФ; 
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 25.9. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 
 
 26. Упълномощава кмета на общината: 
 26.1. Да кандидатства за средства от Европейския съюз, по национални програми и други 
източници за реализиране годишните цели на общината по изпълнение на общинския план за 
развитие; 
 26.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински проекти и програми; 
 26.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти, и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския 
съюз, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
общинския план  за развитие; 
 26.4. Да разработва детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по отделни общински 
проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на 
финансите; 
 26.5.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и съфинансиране на  общински проекти и програми; 
 26.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства 
от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто 
бюджет е част от общинския бюджет; 
 26.7. За всеки  отделен  случай кметът на общината  определя или договаря срока на 
погасяване на заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма; 
 26.8. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ; 
 26.9. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 
изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ; 
 
 27. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът да внесе предложение за предоставянето им по решение на 
общинският съвет. 
  
 28. Възлага на кмета на общината  изпълнението на бюджета за  2022 година. 
  
 29. Приема за сведение приложеният протокол от публичното обсъждане на бюджета 
съгласно Приложение № 11. 
 
 

Приложения: 
1. Бюджет на Община Георги Дамяново по единна бюджетна класификация за 2022 г. 
2. Поименен списък на капиталовите разходи за 2022 г. 

 3. Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при 
възмездно придобиване на имущество и данъка върху превозните средства за 2022.  
 4. План- сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2022 г. 

5. Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на 
общината за 2022 г.  

6. Справка за числеността на персонала и средствата за работна заплата за 2022 г. 
7. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2025 г. 
8. Индикативен годишен разчет за сметките  за средствата от Европейския съюз. 
9. Справка за максималния размер на новите задължения за разход и ангажиментите за 

разход, които могат да  бъдат натрупани през 2022 г. 
10. Справка за разпределението на субсидиите по читалища за 2022 г. 
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11. Протокол от публично обсъждане на проект за бюджета на Община Георги Дамяново 
за 2022 г. 

12. Обяснителна записка по изготвянето на бюджета. 
13. Доклад от кмета на общината за трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи. 
14. Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева 

субсидия за капиталови разходи. 
 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 2 от дневния ред – докладна записка вх. № 589/01.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане от Общински съвет –Георги Дамяново на Годишен отчет на Кмета на 
Община Георги Дамяново за изпълнение на „Програма за управление на община Георги 
Дамяново за мандат 2019-2023 г.” за 2021 г.. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 268 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 Приема Годишен отчет на Кмета на Община Георги Дамяново за изпълнение на 
„Програма за управление на община Георги Дамяново за мандат 2019-2023 г.” за 2021 г.. 
 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 3 от дневния ред – докладна записка вх. № 578/28.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на проект 
за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – 
ПР и ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв.12 по плана на с. Г. Дамяново, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 14773.501.634 по кадастралната карта на с Г. 
Дамяново, община Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 269 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Разрешава на Нина Петкова – Кмет на община Георги Дамяново, на основание 
правомощията си по чл. 135, ал.3 от ЗУТ от ЗУТ да допусне със своя заповед изработването на 
проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VI в кв.12 по 
плана на с. Г.Дамяново, представляващ поземлен имот с идентификатор 14773.501.634 по 
кадастралната карта на с Г.Дамяново, община Георги Дамяново, обл. Монтана, след получаване 
на писмено съгласие от Министъра на образованието и науката, съгласно чл.134, ал 9 от ЗУТ. 

С изменение на план за регулация УПИ IV да се раздели на два самостоятелни УПИ: УПИ 
VI с отреждане „За училище” и УПИ XI с отреждане „За обществено обслужване и социални 
дейности”. 
 С план за застрояване да се запазят съществуващите сгради в новообразуваните УПИ VI и 
УПИ XI и да се предвиди ново застрояване, показано на скица-предложение с ограничителни 
линии на застрояване. 
 
                                                                                    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 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 4 от дневния ред – докладна записка вх. № 584/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на 
проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за 
УПИ VI и УПИ V в кв. 20 по плана на с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново, обл. 
Монтана. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 4 и т. 6 от ЗУТ, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Разрешава на Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново, на основание 
правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, да допусне със своя заповед изработването на 
проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ VI и УПИ 
V в кв. 20 по плана на с. Гаврил Геново, с който част от УПИ VI да се придаде към УПИ 
V, а от останалата част на УПИ VI да се образува нов УПИ I, в новообразувания кв. 48. 
  
 Новообразуваният УПИ I в кв. 48 да се отреди „За фотоволтаици”, съгласно 
приложената скица-предложение. 
 
 
 
                                                                                    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 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 5 от дневния ред – докладна записка вх. № 585/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на 
проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за улична 
регулация (ПУП – ПР и ПУР) за УПИ I17, в кв. 14 и за част от уличното пространство в 
обхват ОТ 2÷ОТ 4 по плана на с. Дива Слатина, община Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 271 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 Разрешава на Нина Петкова – Кмет на община Георги Дамяново, на основание 
правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, да допусне със своя заповед изработването на 
проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за улична 
регулация за УПИ I17, в кв. 14 и за част от уличното пространство в обхват ОТ 2÷ОТ 4 по 
плана на с. Дива Слатина, общ. Георги Дамяново, област Монтана, с който да се промени 
уличната регулация на УПИ III29 и трасето на улица в обхват ОТ 2÷ОТ 4, съгласно скица-
предложение. 
 
 
 
                                                                                    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 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 6 от дневния ред – докладна записка вх. № 579/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Отменя на Решение № 261 от Протокол № 30, прието на заседание на 
Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 10.03.2022 г. като незаконосъобразно. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 45, ал. 4, ал. 9  от ЗМСМА, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 
 Общински съвет Георги Дамяново ОТМЕНЯ Решение № 261 от Протокол № 30, прието 
на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 10.03.2022 г. като 
незаконосъобразно. 
 
 
 
 
                                                                                    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 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 7 от дневния ред – докладна записка вх. № 586/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем  на помещение от 60 кв.м. в имот 
общинска публична собственост за ползване от Народно читалище „Христо Ботев -1939” с. 
Меляне за срок от 10 години. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 8, ал. 1и ал. 4, чл. 11, ал. 2, както и чл. 14, ал. 7, изр. първо, във връзка с ал. 2  
и ал. 8 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 и  Глава седма от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на 
Община Георги Дамяново, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на помещение от 60 кв.м. за срок от 10 години в сграда с 
идентификатор № 501.170.1 – Масивна, стоманобетонна, административна делова сграда, АОС 
№ 39/10.12.1997 г. 

 
2. Търгът да се проведе при първоначална тръжна цена от 10,00 (десет) лв. месечен 

наем без ДДС. 
• Стъпка за наддаване - 10% 
• Депозит за участие в търга - 20% от първоначалната тръжна цена. 
• Цена на тръжната документация – 24.00 лв. 

 
3. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОС имота да се използва съобразно предназначението и 

за нуждите за които е предоставен. Имота не може да се преотстъпва за ползване, да се 
ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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4. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да предприеме всички необходими 
правни действия по изпълнението на Решението. 

 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 8 от дневния ред – докладна записка вх. № 580/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274  
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава своето съгласие за право на прокарване на канализационно отклонение в с. 
Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, заедно със сервитута в границите на имот – 
публична общинска собственост, представляващ улица „Раковска”– публична общинска 
собственост. Дължината на трасето от имот , представляващ УПИ IХ-301, кв. 42 през ул. 
„Раковска” до канализацията е 23 м, а със сервитута е 34,73 кв.м по Кадастралния и 
регулационен план на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана.  
 

2. Определя цена за право на прокарване на канализационно отклонение за сумата от 
336,15 (триста тридесет и шест лева и петнадесет стотинки) лв. като в това число влизат 
следните суми: 

2.1. Съгласно протокол № 2/11.03.2022 г. сумата от 270.00 (двеста и седемдесет лева) лв. 
без ДДС или 324 (триста двадесет и четири лева) лв. с ДДС.  

2.2. На основание чл.36, глава шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество следва да заплати 2 % режийни разноски върху 
определената пазарна стойност – 5,40 (пет лева и четиридесет стотинки) лв. 

2.3. 2,5% данък придобиване  – 6,75 (шест лева, седемдесет и пет стотинки) лв. /на 
основание чл.47, ал.2 от Закона за местни данъци и такси/.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими правни действия за  
изпълнение на решението и сключването на договора. 

 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 9 от дневния ред – докладна записка вх. № 581/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Промяна на общинска публична собственост в общинска частна – 55 кв.м. 
бивша част от уличното пространство, включено в границите на УПИ III29. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 
собственост /ЗОС/ и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, чл. 5 ал. 
2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
               1. Обявява за Частна общинска собственост: 
               1.1. Площ от 55 кв. м.  (петдесет и пет кв.м.)  от бивша улица към УПИ III, в квартал № 3 
между ОТ 9-10 и ОТ 12-13  по Кадастралния и регулационен план на с. Главановци, ЕКАТТЕ 
14965  община Георги Дамяново, област Монтана, които се включват в УПИ III29  в квартал 3 ,  по 
действащия Регулационен план на с. Главановци, община Георги Дамяново, област Монтана; 
 
              2. Определя пазарни цени в размер на: 
              2.1. 400 (четиристотин лева) лева без ДДС или 480 (четиристотин и осемдесет лева) лв. с 
ДДС за 55 (петдесет и пет кв.м.)  кв. м. от улично пространство с ОТ 9-10 и ОТ 12-13 по плана на 
с. Главановци,ЕКАТТЕ 14965, община Георги Дамяново, област Монтана, които се включват в  
УПИ III29, в квартал 3 ,  по действащия регулационен план на с. Главановци, община Георги 
Дамяново, област Монтана, съгласно оценка на лицензиран оценител Георги Георгиев. 
            2.2. Съгласно чл. 36, глава шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество следва да заплати 2 % режийни разноски върху 
определената пазарна стойност или 8,00 (осем лева) лв. на касата на общината при сключване на 
договора. 
              2.3. Съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси купувачът дължи 2,5% 
данък придобиване или 10,00 (десет) лв., който следва за заплати на касата на общината при 
сключването на договора. 
             

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 

 
 

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

Решение № 275/11.04.2022 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 2 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 10 от дневния ред – докладна записка вх. № 582/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
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,  чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 276 
  

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.На УПИ V, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 4,117 дка и е 

отреден за жилищно застрояване; АОС № 1665/05.02.2021 г. 
1.2.На УПИ IV, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 789 кв.м. и е 

отреден за жилищно застрояване; АОС № 1660/28.09.2020 г. 
  

2. Одобрява Начална тръжна пазарна цена в размер на:   
2.1 На УПИ V, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 4,117 дка и е 

отреден за жилищно застрояване; Пазарна оценка – 14 420,00 (четиринадесет хиляди 
четиристотин и двадесет лева) лв без ДДС. 

2.2. IV, квартал 20 по плана на с. Гаврил Геново с площ на УПИ то 789 кв.м. и е отреден за 
жилищно застрояване;  Пазарна оценка – 2920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет лева) лв. 
без ДДС. 

 
3.  Стъпка на наддаване  - 10% от началната тръжна цена. 
 
4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 
5. Цена на тръжните книжа – 24,00 лв. за всеки имот поотделно. 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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6. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 
независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец януари  2022 г. 

  
7. 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/ 

Решение № 276/11.04.2022 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 2 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 11 от дневния ред – докладна записка вх. № 583/30.03.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Приемане на Отчет за 2021 година по изпълнение на „Общинска програма за 
управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново”. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 277 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), както и в изпълнение на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема Отчет за 2021 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на 
отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2021-2028 г.. 

 
 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 12 от дневния ред – докладна записка вх. № 590/01.04.2022 г. от г-жа Нина Петкова – 
Кмет на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 
годишната програма по чл. 26а, ал. 2 от  Закона за народните читалища и изразходваните 
средства от бюджета през 2021 г.. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 278 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за народните читалища, 
     

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
Приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната 

програма и за изразходените от бюджета средства през 2021 г. на осемте читалища в община 
Георги Дамяново: 

 
1. НЧ „Трудолюбие – 1899г.” с. Георги Дамяново 
2. НЧ „Климент Охридски – 1928г.” с. Копиловци 
3. НЧ „Пробуда – 1927г.” с. Говежда 
4. НЧ „Просвета – 1928г.” с. Каменна Рикса 
5. НЧ „ 23 Септември – 1928г.” с. Дива Слатина 
6. НЧ „ Напредък – 1929г.” с. Дълги дел 
7. НЧ „ Христо Ботев – 1939г.” с. Меляне 
8. НЧ „Цеко Тодоров - 1899” с. Гаврил Геново 

 
 
 
                                                                                    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 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 13 от дневния ред – докладна записка вх. № 591/01.04.2021 г. от Д-р Мирослав Ценков 
Паньов – Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 279 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Определя възнаграждението на общински съветник за участието му в заседание на 
Общински съвет Георги Дамяново и неговите комисии да бъде в размер на 45,2 % от максимално 
определения размер в чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА  или 400,00 лева, считано от 01.04.2022 г.. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2021 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 14 от дневния ред – докладна записка вх. № 592/01.04.2021 г. от Д-р Мирослав Ценков 
Паньов – Председател на Общински съвет Георги Дамяново.  
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 280 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

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

размер на 40,88 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 
3 100,00 лева, считано от 01.04.2022 г.; 
 

2. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на кметство Копиловци и Кмета на 
кметство Говежда в размер на 18,99 % от максимално определения размер в чл. 5, ал. 16 от ПМС № 
67/2010 г. или 1 440,00 лева, считано от 01.04.2021 г.; 

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

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

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

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

5. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 15 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 594/07.04.2022 г. от г-жа Нина 
Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Определяне на  маломерни имоти от Общинския  поземлен фонд на територията 
на Община Георги Дамяново, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без 
търг или конкурс, считано за стопанската 2022 – 2023 година. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, 
Общинският съвет разрешава отдаването под наем на земеделски земи от ОПФ и земи по чл. 19 
от ЗСПЗЗ да се извършва без търг или конкурс, със Заповед на Кмета на общината, въз основа на 
която се сключва договор за наем за срок от една стопанска година, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 
 1. Определя 27,644 дка. маломерни имоти – частна общинска собственост /по реда на 
отдаване под наем на маломерни имоти Общински поземлен фонд/, описани в приложения 
списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, категории и наемна цена – 
Приложение № 1, неразделна част от решението на ОбС – Георги Дамяново. 

 
2. Дава съгласие да се предоставят определените маломерни поземлени имоти под 10 дка- 

ниви за стопанската 2022/2023 г. чрез отдаване под наем без  търг или конкурс за срок от една 
стопанска годинна на земеделските производители от Община Георги Дамяново. 
 

3. Определя наемна цена на имотите, включени в Приложение № 1, за сключване на 
договор за наем за стопанската 2022/2023 г. за сумата от 30,00 лв. за един дка. 
 
          4.Упълномощава кмета на Община Георги Дамяново да сключи договорите за отдаване под 
наем, за определените по т. 1 маломерни имоти, за срок от една стопанска година, считано от 
стопанската 2022/2023.   
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Землище/ 
ЕКАТТЕ имот № местност 

начин на  
трайно  

ползване 
Кат. 

 
Площ/дка. 

 

Цена 
за год. 
наем 

ВИДЛИЦА/ 10999.40.3 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 1 30 
10999 10999.40.21 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 2,499 74,97 

 
10999.40.49 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 1 30 

 
10999.40.67 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 2,9 87 

 
10999.40.83 СУХА ВИДЛИЦА Нива IV 2 60 

 
10999.80.49 ПРИПОЯ Нива IV 0,9 27 

 
10999.90.15 ДЕБЕЛИ ТРЪН Нива IV 1,3 39 

 10999.250.5 ОГОСТА Нива VI 1,127 33,81 
 10999.250.35 ОГОСТА Нива VI 1,853 55,59 
 10999.250.47 

ОГОСТА 
Овощна 
градина VI 1,135 

34,05 

 10999.250.59 ОГОСТА Нива VI 0,832 24,96 
 10999.250.137 

ОГОСТА 
Овощна 
градина VI 3,221 

96,63 

 10999.250.141 ОГОСТА Нива VI 0,215 6,45 
 10999.250.143 ОГОСТА Нива VI 0,186 5,58 
 10999.250.144 ОГОСТА Нива VI 0,178 5,34 
 10999.250.168 ОГОСТА Нива VI 0,847 25,41 
 10999.290.23 ОГОСТА Нива VI 0,325 9,75 
 10999.250.232 ОГОСТА Нива VI 0,965 28,95 
 10999.250.234 ОГОСТА Нива VI 0,816 24,48 
 10999.250.223 ОГОСТА Нива VI 1,367 41,01 
 10999.80.55 ПРИПОЯ Нива VI 2,978 89,34 

 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 16 /допълнителен материал/– докладна записка вх. № 595/08.04.2022 г. от г-жа Нина 
Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане изработването на 
проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за 
УПИ XI, кв.22 (ПИ с идентификатор 14773.501.650 по Кадастралната карта на с. Георги 
Дамяново) по плана на с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 Разрешава на Нина Петкова – Кмет на община Георги Дамяново, на основание 
правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ да допусне 
със своя заповед изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - 
план за регулация за УПИ XI в кв.22 по плана на с. Георги Дамяново, с който вътрешните 
регулационни граници на УПИ XI да се поставят в съответствие с кадастралните граници 
на ПИ с идентификатор 14773.501.650 по Кадастралната карта на с. Георги Дамяново, 
съгласно приложената скица-предложение. 
 
 
 
                                                                                    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 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 18 /допълнителен материал/– докладна записка вх. № 597/08.04.2022 г. от г-жа Нина 
Петкова – 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, чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283 
  

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: 
УПИ II, квартал 33 по Кадастралния и регулационен план на с. Чемиш с площ на УПИ- то 0,712 
дка и е отреден за жилищно застрояване; АОС № 1682/18.02.2022 г. 
 

2. Одобрява начална тръжна пазарна цена в размер на:   
 

УПИ II, квартал 33 по Кадастралния и регулационен план на с. Чемиш с площ на УПИ- то 
0,712 дка и е отреден за жилищно застрояване; Пазарна оценка – 2 300,00 (две хиляди и триста 
лева) лв без ДДС. 

 
3. Стъпка на наддаване  - 10% от началната тръжна цена. 
 
4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 
5. Цена на тръжните книжа – 24,00 лв. 
 
6. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 

независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец април  2022 г. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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  7. 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 № 31/11.04.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 19 /допълнителен материал/– докладна записка вх. № 598/08.04.2022 г. от г-жа Нина 
Петкова – 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 сграда - частна 
общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284 
  

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: 
 
ПИ № 14773.501.649 с площ 1502 кв.м., в едно с построената в него сграда с 

идентификатор № 14773.501.649.1 – ЗП 452 кв.м., два етажа, Масивна, стоманобетонна сграда, 
Предназначение: Сграда за култура и изкуство по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Георги Дамяново, АОС № 500/20.01.2011 г. и АОС № 501/11.02.2011 г. 
 

2. Одобрява начална тръжна пазарна цена в размер на 63 600,00 (шестдесет и три    хиляди 
и шестстотин лева) лв. без ДДС. в т.ч. стойността на земята е 4840,00лв. без ДДС. 
 

3. Стъпка на наддаване  - 5% от началната тръжна цена. 
 

4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 

5. Цена на тръжните книжа – 24,00 лв. 
 

6. Приема доклада за определяне на пазарна стойност на имота, който е изготвен от 
независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец януари  2022 г. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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  7. 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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