
 

 
 
                                                                                                   

Препис – извлечение  
От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 16.12.2022 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 15 точки по поканата и 1 точка 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 16 точки дневен ред, както следва: 
 

1. Докладна записка вх. № 696/23.11.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на публични ВиК активи – обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане 

на канализационна система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община 

Георги Дамяново”. 

 

2. Докладна записка вх. № 700/30.11.2022 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. 

  

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. Докладна записка вх. № 701/01.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на план-сметка включваща необходимите 

разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за 

обществено ползване и определяне размера на промилите за такса битови отпадъци в 

Община Георги Дамяново за 2023 година. 

 

4. Докладна записка вх. № 704/01.12.2022 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. № 706/05.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем и одобрение на 

Доклада за определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за 

продажба на движима вещ-специален автомобил „Мицубиши Фузо Кантер 7 Ц 15” 

(сметосъбираща машина), общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

6. Докладна записка вх. № 707/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане доклад за 2022 г. за изпълнението на 

националната стратегия на Република България за интегрирана на ромите 2012-2020 в 

Община Георги Дамяново. 

 
7. Докладна записка вх. № 708/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Разработване на План за изпълнение на Националната 

стратегия за младежта /2010-2020/ за 2023 г.. 

 

8. Докладна записка вх. № 709/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Георги Дамяново за 2023 г.. 

 
9. Докладна записка вх. № 710/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Закупуване на климатик за нуждите на Полицейско 

управление в с. Георги Дамяново. 
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10. Докладна записка вх. № 713/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна 

собственост в общинска публична собственост на Вилна сграда в имот с 

идентификатор № 14773.110.2 в землището на с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773. 

 
11. Докладна записка вх. № 714/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна 

собственост в общинска публична собственост на Туристическа хижа в имот с 

идентификатор № 38488.5.936 в землището на с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488. 

 
12. Докладна записка вх. № 715/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на общинска краткосрочна програма за 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на община Георги Дамяново 2023- 2025 г. 

 
13. Докладна записка вх. № 716/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Одобряване структурата на общинската администрация и 

структурите на делегираните от държавата дейности и местните дейности за 2023 

година. 

 
14. Докладна записка вх. № 717/09.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Съставянето на съвет по въпросите на социалните услуги. 

 
15. Докладна записка вх. № 718/09.12.2022 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 сгради – частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.  

 
16. Докладна записка вх. № 719/15.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Изпълнен ангажимент за минимално ниво на инвестиции 

от „В и К“ ООД Монтана върху обекти – публична общинска собственост на община 

Георги Дамяново. 

 
По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 696/23.11.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново. 
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Относно: Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на публични 
ВиК активи – обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна 
система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, 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 0 1 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 334 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 198б, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 4.4. от Договора 
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, сключен 
между Асоциацията по ВиК /АВиК/ на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация” ООД, град Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие Кмета на Община Георги Дамяново да направи предложение до 
Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, публичните ВиК активи по следния 
обект: 

- „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с 
пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново” да бъдат 
предоставени на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 
стопанисване, поддържане и експлоатация. 

 
 2. Копие от Решението да изпрати  на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Монтана, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал. 
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10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.52 от 9 юни 2020 г.). 
 
 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да предостави необходимите 
документи, свързани с предаваните активи (копия от разрешения за ползване, технически 
паспорти, протокол образец 16, документи свързани с изграждането на новоизградените ВиК 
системи и съоръжения). 

 
По т. 2: 
 
 Докладна записка вх. № 700/30.11.2022 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 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 335 

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: 
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1.1 На УПИ I, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 

на УПИ-то 745 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1412,50 лв. АОС№ 
1443/21.08.2018 г. и пазарна оценка – 3970,00 (три хиляди деветстотин и седемдесет лева) лв. 
без ДДС. 
 

1.2. На УПИ II, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 
на УПИ-то 931 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1943,90 лв. АОС№ 
1442/21.08.2018 г. и пазарна оценка -4890,00 (четири хиляди осемстотин и деветдесет лева) лв. 
без ДДС. 
 

1.3. На УПИ III, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с 
площ на УПИ-то 908 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1895,90 лв. 
АОС№ 1441/21.08.2018 г. и пазарна оценка -4770,00 (четири хиляди седемстотин и седемдесет 
лева) лв. без ДДС. 
 

1.4. На УПИ IV, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с 
площ на УПИ-то 1143 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 2167,10 лв. 
АОС№ 1440/21.08.2018 г. и пазарна оценка - 5940,00 (пет хиляди деветстотин и четиридесет 
лева) лв. без ДДС. 
 

1.5. На УПИ V, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 
на УПИ-то 1112 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 2108,40 лв. 
АОС№ 1439/21.08.2018 г. и пазарна оценка - 5780,00 (пет хиляди седемстотин и осемдесет 
лева) лв. без ДДС. 
 

1.6. На УПИ VI, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с 
площ на УПИ-то 804 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1524,40 лв. 
АОС№ 1451/28.08.2018 г. и пазарна оценка - 4950,00 (четири хиляди деветстотин и петдесет 
лева) лв. без ДДС. 
 

1.7. На УПИ VII, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с 
площ на УПИ-то 691 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1310,10 лв. 
АОС№ 1449/28.08.2018 г и пазарна оценка - 4250,00 (четири хиляди двеста и петдесет лева) 
лв. без ДДС. 
 

2. Одобрява Началната тръжна пазарна цена, посочена в т.1 
 

3.  Одобрява стъпка на наддаване  - 10% от началната тръжна цена. 
 
4. Одобрява депозит в размер на  20 % от НТЦ. 
 
5. Одобрява 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 декември 2022 г. 
  
7. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 

фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
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По т. 3: 
 
 Докладна записка вх. № 701/01.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  
 
          Относно: Приемане на план-сметка включваща необходимите разходи за дейностите по 
третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне 
размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Георги Дамяново за 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 

№ 336 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, чл. 15 и чл. 16 
от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Одобрява план-сметка, общата стойност, на която възлиза на 297 010 лева и включва 

необходимите разходи за: 
1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 

други. 
1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им. 
1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
60, ал. 22 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
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1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 
 

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ определя основа за изчисляване на таксата за битови 
отпадъци данъчната оценка на имота. 

 
3. Одобрява такса битови отпадъци за 2023 г., която не се променя спрямо предходната 

година, както следва: 
 

3.1. В размер на 7,0 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на 
физически лица, влизащи в районите за организирано сметосъбиране, като таксата се 
разпределя така: 

- 3,1 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 1,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 2,3 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
 
3.2. В размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на 

физически лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране. 
 

3.3.  В размер на 3,9 промила върху данъчната оценка за подалите декларации по чл. 
18, ал.  1 от НОАМТЦУ, като таксата се разпределя така: 

- 1,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 2,3 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
 
3.4. В размер на 12,00 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им 

стойност, за нежилищни и производствено-стопански имоти на физически лица, като таксата 
се разпределя така: 

- 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 2,8 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 3,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
3.5. В размер на 2,0 промила върху данъчната оценка за незастроени имоти на 

физически лица в регулация,  като таксата се разпределя така: 
- 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 1,4 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
3.6 В размер на 12,0 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, 

за недвижими имоти на юридически лица, като таксата се разпределя така: 
- 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 2,8 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 3,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
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3.7. В размер на 5,0 промила върху данъчната оценка за недвижими имоти на 
юридически лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране, като таксата 
се разпределя така: 

- 3,2 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 1,8 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
3.8. Наемателите на общински имоти заплащат такса битови отпадъци, както следва: 
- 7,0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти; 
- 12,0 на хиляда за всички останали имоти. 

 
3.9. За недвижимите имоти на предприятия, фирми и граждани подали декларации  за 

определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството на битовите отпадъци за 
дейност сметосъбиране и сметоизвозване  на битовите отпадъци до депо таксата в годишен 
размер е както следва: 

- За един брой контейнер тип „Бобър“ е 1 300.00 лева годишно. 
- За един брой кофа  е 300.00 лева годишно. 
- За останалите дейности таксата се определя на база отчетната стойност или данъчната 

оценка на имотите и промилите заложени в т 3. 
 

При възникване на дефицит между събраните приходи и реализираните разходи за 
дейностите по събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) и чистота 
на териториите за обществено ползване, същият ще бъде покрит с финансови средства от 
местни приходи. 
 
Приложения:  

1. Приложение № 1 - План-сметка за планираните постъпления и разходваните средства 
за такса битови отпадъци за 2023 година на Община Георги Дамяново. 
 

2. Предложение от Кмета на Община Георги Дамяново за приемане на план-сметка 
включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и 
почистване на площи за обществено ползване и определяне размера на промилите за 
такса битови отпадъци в Община Георги Дамяново за 2023 година. 

 

По т. 4: 
 
 Докладна записка вх. № 704/01.12.2022 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. 
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Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 

№ 337 

 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. 4 и т. 6 от ЗУТ, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите 

действия за изпълнение на решението и 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 
регулационния и кадастралния план на с.Гаврил Геново, с който да се промени 
регулационната граница между УПИ V и УПИ VI, като 261 м2 от УПИ VI да се 
придаде към УПИ V. 

Част от УПИ V, в размер на 74 м2, да премине към сервитутната зона на 
реката(дигата). 

От останалата част на УПИ VI да се образува нов УПИ I в новообразувания кв. 
48.  

Отреждането на новообразуваният УПИ I в кв. 48 да се промени от ниско 
жилищно застрояване в „За фотоволтаици”, съгласно приложената скица-предложение. 
 

По т. 5: 
 
Докладна записка вх. № 706/05.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 

Георги Дамяново  
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Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем и одобрение на Доклада за 

определяне на пазарна немна цена от независим лицензиран оценител на движима вещ-
специален автомобил „Мицубиши Фузо Кантер 7 Ц 15”(сметосъбираща машина), общинска 
собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 
По приетото предложение от Малин Димитров – Председател на ПК „Териториално 

селищно устройство, общинска собственост и строителство, обществен ред и сигурност, 
транспорт и опазване на околната среда” се изменя проекто - решението в докладната 
записка, като се дава съгласие за отдаване под наем. 

 
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 

 
 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 

№ 338 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

Препис-извлечение от Протокол № 39/16.12.2022 г. на Общински съвет Георги Дамяново 

                                                                                                                                                                 Страница 11 

 



администрация (ЗМСМА), чл. 11, ал. 1 и  ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и 
във връзка с чл. 31 от Наредба за реда, придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество (НРПУРОИ), 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване на специален автомобил марка „Мицубиши Фузо Кантер 7Ц15” (сметосъбираща 
машина) с рег. № М 1375 ВА, първоначална регистрация 11.12.2008 г., производител Япония, 
рама № TYBFE85BE6DU23847, работен обем 2977см 3, мощност kW/кс – 107/145; гориво – 
дизел за срок от 3 години.  
 

2. Одобрява Начална тръжна пазарна цена за наем на месец в размер на 537,50 
(петстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв, 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 наемна цена на специален автомобил, 

който е изготвен от независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец 
декември  2022 г. 

 
7. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 

фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
По т. 6: 
 

Докладна записка вх. № 707/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  

 
Относно: Приемане Доклад за 2022 г. за изпълнението на Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите 2021-2030 г. в Община Георги Дамяново. 
 

По приетото предложение от Красимир Иванов – Председател на ПК „Култура, 
социални грижи, здравеопазване, спорт и туризъм” се изменя проекто - решението в 
докладната записка, като годината на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите става 2021-2030 г.. 

 
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   
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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 
 
 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 

№ 339 

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

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Приема Отчетен доклад за 2022 г. за изпълнението на Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите /2021-2030 г./ в Община Георги Дамяново. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия 

за изпълнение на решението. 
 
По т. 7: 
 

Докладна записка вх. № 708/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново. 
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Относно: Разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 
/2010-2020 г./ за 2023 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 

№ 340 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Приема План за изпълнението на  Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./ 

за 2023 г. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
 
По т. 8: 
 

Докладна записка вх. № 709/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново,  

 
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Георги Дамяново за 2023 г. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 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 

№ 341 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация в изпълнение  на  чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Георги Дамяново за 2023 година. 
  

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия 
за изпълнение на решението.  
 
По т. 9: 
 

Докладна записка вх. № 710/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  

 
Относно: Закупуване на климатик за нуждите на Полицейско управление в с. Георги 

Дамяново. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. Цветелина Георгиева Александрова да   
3. Пламка Илиева Бобойчева да   
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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 

№ 342 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 1. Одобрява закупуване на един брой климатик за нуждите на Районното полицейско 

управление в с. Георги Дамяново на стойност 1 460,00 лв./хиляда четиристотин и шестдесет 
лева/; 
 

2. Средствата да бъдат осигурени от преходния остатък във функция 2 „Отбрана и 
сигурност“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ по направление 
„Териториална полиция“ и „Детските педагогически стаи“ – делегирана от държавата 
дейност; 
 

3. Средствата да бъдат отразени в бюджета на Община Георги Дамяново за 2022 г., 
считано от датата на приемането му, във функция 2 „Отбрана и сигурност“, дейност 239 
„Други дейности по вътрешната сигурност“, както следва: 

- В увеличение на § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със 
сумата от 1 460,00 лв. 

- В намаление на § 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата от 1 460,00 лв. 
 

По т. 10: 
 

Докладна записка вх. № 713/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  

 
Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 

публична собственост на Вилна сграда в имот с идентификатор № 14773.110.2 в землището на 
с. Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773. 
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 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 

№ 343 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие за преминаване от частна общинска собственост в публична общинска 

собственост на следният имот: 
 
• Имот  с  идентификатор № 14773.110.2.1 – Вилна сграда, хижа със  ЗП 104 кв.м 

м местността „Дуреница” в землището на с. Георги Дамяново–частна общинска 
собственост, АОС № 1181/04.09.2015 г. 
 

2. 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. № 714/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  

 
Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 

публична собственост на Туристическа хижа в имот с идентификатор № 38488.5.936 в 
землището на с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488. 
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 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 

№ 344 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие за преминаване от частна общинска собственост в публична общинска 

собственост на следният имот: 
 
• Имот  с  идентификатор № 38488.5.963 – с НТП –За туристическа база, хижа с 

площ 6595 кв.м. в местността Орешкова чука” , в едно с построените в него 
сгради – № 38488.5.963.1 –Курортна туристическа сграда със ЗП -159 кв.м и № 
38488.5.963.2 – Сграда за обществено хранене със ЗП -134 кв.м. –частна 
общинска собственост, АОС № 1687/30.08.2022 г. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 
фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 

По т. 12: 
 

Докладна записка вх. № 715/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново.  
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Относно: Приемане на общинска краткосрочна програма за ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ на община Георги Дамяново 2023- 2025 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 

№ 345 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 и чл. 63, ал. 2 от Закона за 
енергийната ефективност, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 1. Приема Програмата за енергийна ефективност в Община Георги Дамяново за 

периода 2023 - 2025 г. 
 
2. Възлага на Кмета на общината изпълнението на Програмата, като осигури 

необходимите инвестиции от европейски и национални източници. 
 

  Приложение:  
Програмата за  енергийна ефективност в Община Георги Дамяново за периода 2023 - 

2025 г. 
 

По т. 13: 
 

Докладна записка вх. № 716/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  
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Относно: Одобряване структурата на общинската администрация и структурите на 
делегираните от държавата дейности и местните дейности за 2023 година. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 

№ 346 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Закона за 
администрацията и §10, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за 
прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 1. Одобрява общата численост и структурата на персонала по функции и дейности в 

Общинска администрация – Георги Дамяново за 2023 година, съгласно Приложение 1, 
считано от 1 януари 2023 година.  

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

изпълнение на решението. 
 

По т. 14: 
 

Докладна записка вх. № 717/09.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  

 
Относно: Съставянето на съвет по въпросите на социалните услуги. 
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 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 

№ 347 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1.  Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги. 
 
2. Възлагам на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 

изпълнение на решението. 
 

По т. 15: 
 

Докладна записка вх. № 718/09.12.2022 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 сгради - 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   
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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 

№ 348 

 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 I (първи), в квартал 16 (шестнадесети), образуван от имоти № 502.230 (петстотин и две, 
точка, двеста и тридесет) и 502.584 (петстотин и две, точка, петстотин осемдесет и четири) по 
Кадастралния и регулационен план на с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299 (петнадесет, двеста 
деветдесет и девет), одобрен със Заповед № 225 от 08.12.1989 г. на Кмета на Община Георги 
Дамяново, изменен с ПУП-ПР, ПУП и ПЗ, одобрен със Заповед № 6/05.01.2022 г. на Кмета на 
Община Георги Дамяново. Площта на УПИ-то е 2,615 (два декара, шестстотин и петнадесет 
кв.м.) дка. и е отреден за Спортна база,  в едно с построените в него 2 (два броя) сгради: 
 

№ 502.230.1 (петстотин и две, точка, двеста и тридесет, точка, едно) – 1 (един) етаж, 
Масивна, Спортна сграда, база със ЗП 374 (триста седемдесет и четири кв.м.) кв.м.   
 

№ 502.230.2 (петстотин и две, точка, двеста и тридесет, точка, две) – 3 (три) етажа, 
Масивна, Спортна сграда, база със ЗП 82 (осемдесет и два кв.м.) кв.м.,  АОС № 1683 от 
21.02.2022 г., за сумата от 82500.00 (осемдесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС в 
т.ч.земя 12100,00 (дванадесет хиляди и сто лева) лв. без ДДС.  
 

2. Одобрява Началната тръжна пазарна цена, посочена в т.1 
 

3. Одобрява стъпка на наддаване  - 5 % от началната тръжна цена /НТЦ/. 
 
4. Одобрява депозит в размер на  20 % от НТЦ. 

 
5. Одобрява 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 декември  2022 г. 

 
7.  Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да изпълни всички правни и 

фактически действия по изпълнението на настоящото решение. 
 
По т. 16 /допълнителен материал/: 
 

Докладна записка вх. № 719/15.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново  
 

Относно: Изпълнен ангажимент за минимално ниво на инвестиции от „В и К“ ООД 
Монтана върху обекти – публична общинска собственост на община Георги Дамяново. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 
 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 9 0 2 
 

ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Приема направените разходи от „В и К“ ООД Монтана за 2022 г. във 

водоснабдителната система на община Георги Дамяново на стойност 10 653,98 лева без ДДС 
или 12 784,78 лева с ДДС във водоснабдителната система на община Георги Дамяново по 
обекти – публична общинска собственост, както следва: 

• Подмяна ВтВМ ул. 23-та, село Меляне; 
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• Подмяна ВтВМ ул. 25-та, село Меляне; 
• Подмяна ВтВм ул. 2-ра, село Дива Слатина; 

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

за завеждане на ремонтираните обекти в баланса на общината. 
 

 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 11:45 
часа. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 
 
 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …п… 
          /Елена Георгиева/ 
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1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Настоящата програма за борба с кърлежите и комарите в община Георги Дамяново е 
изготвена и съобразена с Методично указание №4 от 02.12.2003 г. за борба с иксодовите 
кърлежи и Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация , обхващайки периода от 2022-2025 г. 

Основните цели за изготвяне на програмата са: 
• Намаляване на заболеваемостта и смъртността от инфекции, предавани от кърлежи 

и комари и свеждането им до единични случаи. Векторно – предавани трансмисивни 
инфекции са тези, при които причинителите се предават с кръвосмучещи членестоноги 
вектори (кърлежи, комари и флеботоми). Източници на инфекцията в природата могат да 
бъдат диви животни и птици. 

• Постигане на интегриран епидемиологичен, ветеринарен и биологичен надзор на 
заболяванията, предавани от кърлежи и комари; 

• Провеждане на целенасочени профилактични и противоепидемични мерки за 
намаляване на числеността на кърлежите и комарите на територията на 
общината;  

• Установяване на трайна тенденция за снижаване на заболеваемостта и 
смъртността и прогресивно намаляване броя на лицата, ухапани от кърлежи и 
комари; 

 Предаваните с кърлежи и комари инфекции стават все по-актуални, добиват 
глобално разпространение и налагат разработване на стратегия за превенция и контрол, 
както и повишаване на информираността за предаваните от тях трансмисивни заболявания 
и стимулиране на семействата и общностите за предприемане на действия за защита. 

2.  КЪРЛЕЖИ 

 Кърлежите са опасни кръвосмучещи акари, които могат да живеят до 4 години в 
някои случаи. Основна роля имат пасбищните кърлежи. В света са разпространени над 850 
разновидности на кърлежа, а в България се сблъскваме с едва 38 вида. Заразяването на 
човек става чрез ухапване от инфектиран кърлеж, по рядко чрез смачкване с пръсти и 
попадане на съдържимото на кърлежа през конюктивата (очите). За предаване на 
инфекцията са необходими средно 1-2 дни, поради което ранното сваляне на запития 
кърлеж е най-добрата профилактика. Възможно е заразяването да стане само часове след 
запиването на кърлежа. Заболяванията, които се причиняват от кърлежи най често са 
сезонни – от април до септември. Кърлежите са преносители на вируси, бактерии и 
паразити, които могат да причинят заболявания като Лаймска борелиоза (Лаймска болест), 
Марсилска треска, Кримска хеморагична треска, Ку треска, Туларемия, Кърлежов 
енцефалит и др.  

Кърлежите са биологически обусловени да водят свободно и паразитно съществуване, 
като прекарват само малка част от живота си върху гостоприемника, а през останалото 
време са на земята, скрити под листа и др., където усвояват приетата храна, линеят и 
изчакват намирането на нов гостоприемник, за да се нахранят отново. Като правило се 
хранят във всеки стадий еднократно.  Ларвите пият кръв 2-4 дни, нимфите 4-6 дни, 
женските до 15 дни, след което падат на земята, търсят подходящо място /по-прикрито и 
влажно/ и след 5 до 60 денонощия започват да снасят във външната среда от 1000 до 20 
хиляди яйца. 

Продължителността на цикъла на развитие на различните видове кърлежи е различна 
в зависимост от биологичните особености на вида и от екологичните условия, при които 
живеят, като обхваща от една до 3-4 години. 

Според броя на гостоприемниците си кърлежите се разделят на 
едногостоприемникови, при които и трите стадия /ларва, нимфа и имаго/ пият кръв от едно 
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животно, а имагото върху по-едър вид /някои видове Hyalommaq Rhipicephalus /и 
тригостоприемникови /Ixodes/. 

 
2.1.  Видове кърлежи, разпространени в България 
 • Род Ixodes Ixodes ricinus L 

             Твърдите кърлежи Ixodes Ricinus се срещат най-често в България, както и по света. 
Те са мънички, паразитират по овце, крави, едри домашни и горски животни. Трихостови са 
и се развиват за 2-3 години. Ларвите и нимфите се прицелват в дребни гризачи и животни. 
Иксодовият кърлеж обитава пасища, гори и планини, но напада също жилищни, градски 
площи и паркове. Паразитира главно в началото на пролетта и в късната есен. Пренася 
кърлежов енцефалит, туларимия, Лаймска болест (Лаймска борелиоза) и др. 
        • Род Dermacentor 

Кърлежите от този род обитават покрайнини на гори, места с ниска храстова 
растителност, под дърветата, сред ливади и пасища. Характерно за рода е , че е с два пика 
на паразитиране - ранно-пролетен /февруари-май/ и есенен /септември-декември/, при 
подходящи температурни условия. Те са едри кърлежи /от 2 до 8,5 мм. в гладно състояние/ 
с характерна „емаилирана"окраска върху щитчето, краката и хоботчето. 

  • Dermacentor marginatus /Sulz/ 
         Кърлежа от рода Dermacentor marginatus (кучешки кърлеж) е по-едър, живее сред 
ливади, дървета, пасища и тревни терени. Той напада хищници, кучета, дребни животни, 
таралежи и др. Обичайно се развива за година. Преносител е на кърлежов енцефалит, 
рикетсиоза, туларемия, ку-треска, пироплазмоза по кучета и др. Кучешкият кърлеж има 
отличителна емайлирана шарка по гърба и тялото. 

    • Род Rihipicephalus - Rhipicephalus sanguineus Latr - кучешки кърлеж; 
Паразира главно по кучета и по-рядко по котки, зайци и копитни животни. Този вид 

се среща близо до човека - в дворовете и най-вече около местата, където пребивават кучета. 
Напада и човека. Масова активност се наблюдава от април до септември. При благоприятни 
условия за 3-4 месеца могат да завършват цикъла си на развитие. Може да имат и по две 
поколения годишно.  Презимуват във всички стадии от развитието си. 
 Тригостоприемников вид е, въпреки че развитието най-често протича само върху 
кучета.Главен преносител на причинителя на Марсилската треска, на Ehrlichia canis и на 
пироплазмоза по кучетата. С увеличаване на кучешките популации в населените места се 
увеличава и опасността от заразяване с Марсилска треска, която в някои райони достига до 
епидемични стойности. Преносител е и на пироплазмоза, хемогрегариоза и филариоза по 
кучета. 

   • Rhipicephalus bursa Can.Et franz 
Разпространен е в цялата Средиземноморска област. Предпочита умерен климат. 

Двугостоприемников е. Паразитира предимно по едрия рогат добитък, едно и двукопитни 
животни и значително по-рядко върху кучета. Възрастните се появяват в началото на 
лятото и паразитират през летния сезон. Счита се, че има едногодишен цикъл на развитие 
Преносител е на бабезиелоза, пироплазмози, тейлериози, бруцелоза. 

    • Родът Hyalomma marginatum са двухостови кърлежи, носители на Кримската 
Хеморалгична треска. Ларвите им нападат един гостоприемник, а нимфите и възрастните 
форми се закачат за друг. Те развиват бърза устойчивост към препарати и паразитират най-
дълго, от февруари от декември, в различните си форми на ларва, нимфа и имаго. Нимфите 
и възрастните зимуват в стенни пукнатини на конюшни, хамбари, ливади, птичи гнезда, 
дървесни цепки или в почвата. 

   • Род Haemaphysalis 
От род Haemaphysalis се срещат най-често двата вида - H.punctata u Н. sulcata. 

 Родът Haemaphysalis е разпространен навсякъде в България и напада през пролетно-
есенния сезон. Той е трихостов, а жизненият му цикъл стига до 3 години. Пренася кърлежов 
енцефалит, ку-треска, бруцелиоза, рикетсиоза и кърлежов петнист тиф.  
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    • Род Boophilus calcaratus 
Едногостоприемников вид. Цялото му развитие протича върху един и същ 

гостоприемник.  Поради това няма епидемиологично значение, но значението му като 
преносител на заболявания по животните е огромно. 
 Съществуват още доста видове меки и твърди кърлежи в България. Demodex 
Folliculorum, например, е паразит по човешкото лице, ръце, гърди и уши, както всички 
окосмени площи. Често срещани други кърлежи са кокошинките (Dermanyssus 
gallinae), крастните кърлежи (Sarcoptes scabiei), кърлежи Ornithodoros, причиняващи 
Свинска чума и др. 

 
2.2. Инфекциозни заболявания, предавани от кърлежи 
 

    Ухапването от кърлеж обикновено е безболезнено, затова често остава незабелязано . 
Сред инфекциозните заболявания, предавани с кърлежи, най-голямо практическо 

значение у нас имат Лаймската борелиоза /Лаймска болест/ и Марсилската треска. 
Кримската-Конго хеморогична треска е много тежко заболяване, но с ограничено 
разпространение у нас. Кърлежите разпространяват и причинителя на Ку-треската. 

 
- ЛАЙМСКА БОЛЕСТ; 
Лаймската болест е една от най-разпространените, предавани с кърлежи инфекции в 

България. Между 20% и 30% от възрастните иксодови кърлежи и 10% от нимфите им са 
заразени с причинителите на Лаймската болест. Клиничната картина може да имитира 
редица заболявания. 

Първият стадии започва след инкобационен период от 3 до 30 дни и се 
характеризира със зачервяване на кожата с диаметър >5 см., обикновено на мястото на 
ухапване от кърлежа, което в последствие бързо се разширява. Паралелно с зачервяването 
или самостоятелно могат да се изявят и други симптоми на началната Лаймска болест - 
увеличение на лимфните възли в областта на ухапването, отпадналост, температура, болки 
в мускулите и ставите, невралгия, главоболие. Симптомите могат да изчезнат и без лечение, 
но причинителя остава в организма и заболяването може да прогресира. 

Втория стадий се развива месеци след инфектирането. В тази фаза пациентите често 
съобщават за умора, проблеми с концентрацията и световъртеж. Типични са и кризите на 
изпотяване и епизодите със силно учестен пулс. Характеризира се с някоя от следните 
клинични прояви-невралгии, ставни, очни, засягане на сърцето, множествени червени петна 
по кожата. 

Третият стадий са усложненията от Лаймска болест, години след заразяването. 
Лечението на лаймската болест се определя от стадия на болестта. Препоръчват се 

високи дози антибиотици и при нужда повтаряне на лечението, вместо твърде 
продължителна терапия. 

Възможни са рецидиви месеци и години по - кьсно, предизвикани от останали в 
организма борелии. 

 
- МАРСИЛСКА ТРЕСКА; 
Марсилската треска е другото най-разпространено заболяване, предавано чрез 

кърлежи. Преносител на Марсилска треска е кучешкия кърлеж, който чрез ухапване 
предава широко разпространеното заболяване. Сезонността е лятна с начало април – май, 
юли – август, стихване през есента. След ухапването на мястото се развива локален 
възпалителен процес. 

Марсилската треска е разпространена предимно в Южна България и по 
Черноморието. На мястото на ухапването често се появява неболезнено уплътнение /тъмно 
петно/, покрито с тъмна коричка, което в много от случаите остава незабелязано. След 
скрит период от 3-7 дни, заболяването започва с висока температура, силно главоболие, 
мускулни и ставни болки, отпадналост, гадене, повръщане и зачервяване на очите. След 3-4 
дни се появява характерен едропетнист обрив по цялото тяло, включително по дланите и 
стъпалата. С появата на обрива значително се влошава общото състояние на болния. 
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 Температурата продължава около 10 дни, но при правилно антибиотично лечение 
спада до 3-4 дни. При нелекуваните случаи може да се стигне до тежко засягане на черния 
дроб, бъбреците, нервната система и поява на кръвоизливи. През последните години се 
наблюдава зачестяване на тежките форми. 

При своевременно и адекватно антибиотично лечение настъпва оздравяване и пълно 
възстановяване. 

 
- КУ – ТРЕСКА; 

Ку – треската е остро инфекциозно заболяване, което спада към групата на 
рикетсиозите. 

Основен резервоар на причинителя на Ку-треската са селскостопанските животни- 
главно говеда, крави, кози и овце. При тях инфекцията обикновено протича без клинична 
проява. По време на размножителния период на животните - чрез родилните ципи и 
околоплодните води се отделят голям брой от причинителите на болестта.Човек се заразява 
при вдишване на пръски или прах,съдържащи причинителя или при консумиране на 
заразени продукти. Възможно е и заразяване при ухапване от заразен кърлеж . Инфекцията 
с Ку – треската варира в твърде широки граници – от безсимптомно (без признаци) 
протичане, до фатален край. Болният човек не е източник на зараза. 

Скрития период е от 3 до 30 дни. Заболяването започва остро с висока температура, 
втрисане, отпадналост, силно главоболие и мускулни болки.  

 
- КРИМСКА-КОНГО ХЕМАРОГИЧНА ТРЕСКА ( ККХТ); 
Кримската-Конго хемарогична треска се причинява от вирус. Резервоари на вируса, 

причиняващ ККХТ, са множеството домашни и диви животни. Основни преносители на 
вирусите, причиняващи ККХТ са кърлежите. 

Освен чрез ухапване от кърлеж заразяването може да стане и при допир с кръвта на 
болния по време на неговото изследване, обслужване или при медицинска манипулация. 

Кримската-Конго хеморагична треска започва с гриповидни оплаквания-висока 
температура с втрисане, главоболие, мускулни болки. 

Появяват се болни кръвоизливи по кожата, венците и вътрешните органи.Може да 
доведе до смъртен изход. 

Възстановяването е продължително. Лечението задължително се провежда в 
инфекциозно отделение. Професионално застрашените могат да се предпазят от заразяване, 
като профилактично се имунизират с ваксина. 

Кримска – конго хеморагична треска е най- тежко протичащата инфекциозна болест, 
пренасяна с кърлежи. 

 
- ТУЛАРЕМИЯ; 
Туларемията е остро инфекциозно заболяване. Причинява се от бактерия Francisella 

tularensis, която се характеризира с висока устойчивост. Пряката слънчева светлина ги 
убива за 20 мин, температура 60°С – за 5 минути, дезинфектанти – за няколко минути. 

Основен източник и резервоар на заразата в природата са различни животни – 
основно гризачи, хищници и птици. От природните огнища заразата се предава на 
домашните животни и на гризачи обитаващи жилищата. 

Начините на заразяване са:  
- трансмисивен – чрез ухапване от кърлежи и комари; 
- хранителен – чрез заразена храна или вода; 
- аспирационен – вдишване на заразен прах; 
- контактен – проникване през кожата и лигавиците. 
Редки форми на туларемията са : 
Белодробна форма – при нея обикновено се засягат бронхиалните и 

парабронхиалните лимфни възли. Често се развива пневмония. 
Стомашно – чревна форма – болки в корема, гадене и повръщане; 
Болният човек не е източник на зараза.  
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- КЪРЛЕЖОВ ЕНЦЕФАЛИТ; 

Кърлежовият енцефалит се причинява от вирус. Естествен резервоар на 
инфекцията са диви животни и птици, различни домашни животни: едър рогат добитък, 
кози, овце и иксовите кърлежи. Пренасянето на вируса става чрез ухапване от кърлеж или 
размачкване на кърлеж върху кожата. Появяват се признаци подобни на грип – повишена 
температура и втрисания, които продължават 2- 8 дни. В част от заразените хора протича 
типично двуфазно. Лечението на кърлежовия енцефалит трябва да започне възможно най 
– рано, за да се намали риска от трайни неврологични усложнения. 

 
2.3.Модел на поведение след ухапване от кърлеж 
1. Правилно отстраняване на забития кърлеж - най-добре е това да стане с от 

лекар.Леко забилия се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с 
ръкавица.Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без въртене и без 
извиване. 

2. Насочване към хирургично сваляне-при дълбоко впит кърлеж или при останали 
части от  него след опит за сваляне. 
3. Щателна дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа-с йод, спирт или 
одеколон. 
4. При възможност сваления кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследване в 
противен случай се унищожава. 
5. Известяване на личния лекар с оглед последващо наблюдение в продължение на 
30 дни относно: 

 - Локални прояви : 
  зачервяване, болка на мястото на ухапването;  
 - Общи прояви: 
  температура, ставни болки, главоболие, обрив по тялото; 
 
  2.4.Организация, провеждане и контрол на мероприятията по борба с 
кърлежите 

2.4.1. Общи положения 
1. Мероприятията за борба с кърлежите  в населените места на Община Георги 

Дамяново /паркове, алеи, около детски заведения, училища и др./ се провеждат ( два пъти 
годишно през пиковия период на развитие ) съгласно Наредба № 1/05.01.2018 г. за 
условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. - чрез 
предварително подписан договор  с фирма изпълнител; 

2. Провеждат се дезакаразиционни мероприятия ( дванадесет пъти годишно, по 
веднъж месечно) под контрола на съответната РЗИ с препарати, разрешени от Министъра 
на здравеопазването. 

3. Успоредно с дезакаризациите се провеждат и дератизации. 

2.4.2. Профилактични мероприятия 
1. Провеждане на широка здравно-просветна дейност сред населението за начините 

за предпазване от ухапване от кърлежи и за заболяванията, чиито преносители са те. 
2. Използване на репеленти /отпъждащи кърлежите препарати/ под формата на 
лосиони, спрейове, кремове и др. За намазване на кожата или за импрегниране на 
дрехите. 

             3. Носене на предпазно облекло-облеклото да е с дълги и стегнати крачоли и 
ръкави, в светли цветове, за да се виждат по-лесно полазилите кърлежи. 

4. Ежедневен оглед на тялото за впити кърлежи, с цел недопускане на 
продължителен престой. Този момент е най-важният в неспецифичната 
профилактика на заболяванията, предавани чрез кърлежи. 
5.  Оглед на домашните кучета и носенето на противопаразитни каишки. 
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2.4.3. Нехимически мерки за намаляване числеността на кърлежите 
1. Редовно окосяване на тревните площи и бурените по населените места, които се 

изгарят или извозват. По този начин се създават условия за : 
- разрушаване на условията за пребиваване на гостоприемниците /гризачи, птици и 
др./; 
 - изразходване на по-малки количества препарати, с които се провежда 
дезакаризацията. 

2. Подкастряне на храсти, премахване и почистване на разхвърляни клони, дъски, 
дървета и други, при което се разрушават гнездата и намалява възможността за изграждане 
на нови гнезда на гризачи, птици, влечуги и др. Премахване на птичите гнезда в и около 
местата, където е установено наличие на кърлежи, дървеници и др.Създаване и поддържане 
на бариера /най-често това е обработена земя/около обекти, които подлежат на защита от 
ползване на кърлежи. 

3. Спазване на лична хигиена при обезпаразитяване на хора и животни. 
4. Разхождане на домашни кучета с каишка само на определени за целта места. 
5. Контролиране на кучешките популации. 
- идентификация и регистрация на кучетата; 
- намаляване броя на безстопанствените и скитащи кучета. 
 
2.4.4. Изтребителни мероприятия 
1. Дезакаризация на домашните и селскостопанските животни; 
- Редовно снемане на кърлежите от домашните животни след връщането им от паша. 

Преглеждат се около и в ушите, врата и коремната област, слабините и опашката. 
- Обработка на домашните животни с акарициди /опръскване, къпане/.Честотата на 

обработката зависи от препарата. Обикновено се препоръчват пиретроиди, които нямат 
остатъчен ефект, което означава, че обработките трябва да са по-чести.  

2.  Дезакаризацията в помещения-извършва се при наличие в помещенията на 
кучешкия кърлеж-R.sanguineos.  
 3. Дезакаризация на открити площи /обработките се извършват главно чрез 
опръскване/.За предпочитане са пиретроидните съединения, които по-бързо се разграждат и 
по-слабо замърсяват околната среда. Преди обработките се установяват и картотекират 
биотопите на кърлежи, които подлежат на дезакаризация /по установена заселеност с 
кърлежи/. При провеждане на дезакаризациите се проследява ефективността им /отчитане 
числеността на кърлежите преди и след обработка/. 
 Специфичният начин на живот на кърлежите изисква за унищожаването им да се 
използва специализирана техника, с която за кратък период от време се обхващат големи 
участъци от населеното място. Само така може да бъде постигнат максимален ефект от 
обработката. 

С помощта на тази техника под формата на стабилни микроскопични капки, се 
разпръсква специална инсектицидна формула. Капките проникват в местообитанията на 
кърлежите и са в състояние да сведат числеността до минимум. Третиранията на тревни 
площи се извършват след предварителното им окосяване и почистване, двукратно през 
месец май в интервал 10-14 дни с цел да бъдат унищожени максимален брой инсекти и 
значително да се намали тяхната популация. 

3. КОМАРИ 
Комарите (Culicidae) са семейство двукрили насекоми. Срещат се на всички 

континенти освен на Антрактида. Обитават най – често застояли води и блата. Те са 
временни паразити, като при почти всички видове женските пият кръв, която е необходима 
за развитието на яйцата им. Мъжките и женските си набавят хранителни вещества, като се 
хранят само с растителни сокове и цветен прашец. 

В света има над 3500 комара, в над 100 рода, като броят на класифицираните 
продължава да се увеличава. 
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След ухапване от комар се усещат сърбеж и парене, които се дължат на белтъците 
които съдържат в тяхната слюнка. Различните хора притежават различна чувствителност 
към ухапванията от комари от пълна нечувствителност през средно силна реакция, до 
голяма чувствителност (алергична реакция). 

 Предаваните с кърлежи и комари  инфекции стават все по – актуални, добиват 
глобално разпространение и налагат разработване на стратегия за превенция, диагностика и 
контрол, както и повишаване на информираността за предаваните от тях заболявания и 
стимулиране на семействата и общностите за предприемане на действия за защита. 
Източници на инфекцията в природата са диви животни и птици. При някои от тях 
източници или резервоари са домашни животни и птици, а при малка част и човекът. 

Комарите са причинители на десетки бактериални, паразитни и вирусни инфекции, 
като Малария, Енцефалит, Западнонилска треска, Тропическа треска, Денга, Чикунгуня, 
Туларемия и други опасни заболявания, без самите те да развиват признаците на 
заболяванията. 

 
3.1. Видове комари в България 
В България досега са установени двадесет и един вида комари, като седемнадесет от 

тях са немаларийни, а като маларийни паразити са открити четири вида.Повечето комари 
принадлежат на някой от долните три основни рода: 

• Culex комар се размножава в застояла вода и локви. Тези комари са слаби летци, 
живеят няколко месеца през лятото, хапят много упорито и болезнено. Макар да пият кръв 
от хора, те предпочитат птици и са най - активни вечер.  

• Anopheles комарът снася яйца в течащи води или над тях, в непосредствена 
близост. Различава се с остра задница. Това е много опасна група комари, включваща 
печално известния малариен комар (Anopheles quadrimaculatus), убил милиони. 

•  Aedes комарът е със заострен таз. Той се множи в наводнения и включва опасни 
видове комари, които разпространяват смъртоносна треска. Подобни видове за комарът, 
пренасящ Жълта треска (Aedes aegypti), Азиатският тигров комар (Aedes albopictus) и други 
видове. Тези комари са отлични пилоти и могат да пътуват до 120 км от местата си за 
размножаване до плячката. Те нападат хора в рано и по здрач, а ухапванията им са силно 
болезнени. 

В жизнения си цикъл комарите преминават през 4 стадия: яйце, ларва, какавида и 
възрастен комар (имаго). 

Женските снасят от 80 до 300 яйца на различни места: 
-  по единично върху повърхността на водата; 
-  яйца под форма на ладия, които свободно плуват върху повърхността й, а също 

яйца,снесени по единично върху влажна почва. Комарите снасят яйцата си рано сутрин, 
вечер и през нощта, но никога през деня. В началото те са бели, а след това потъмняват. В 
зависимост от температурата за няколко дни от яйцата се излюпват ларви. Някои от тях се 
развиват в постоянни водоеми и блата, други — във временни биотопи, в дупки на дървета, 
в различни изкуствени резервоари за вода. Яйца не се срещат само в откритите води на 
големите реки, езерата и моретата.  Ларвите линеят четири пъти за период от 8 дни до 
два месеца и повече (в зависимост от температурата и останалите фактори на външната 
среда). Оптималната температура за тяхното развитие е между 20 и 30°С. Ларвите IV 
възраст преминават в стадий какавида, наподобяваща на външен вид запетайка. Какавидите 
не се хранят, но са силно подвижни и устойчиви на инсектицидни обработки. 

Продължителността на живот на този стадий е от един ден до няколко седмици. От 
какавидите се излюпват възрастните комари, които имат добре изразен полов диморфизъм. 
 Мъжките се излюпват първи и остават близо до развъдните си места. Те летят на 
рояци  във въздуха с женските наскоро след тяхното излюпване, след което и едните, и 
другите започват да търсят храна. Тя е различна за двата пола. Мъжките комари се хранят 
със сокове от растенията, а женските — с кръв. Те насмукват наведнъж толкова кръв, 
колкото е необходима за узряване на яйцата. Насмуканата от един женски малариен комар 
кръв се равнява по обем на 1 1/2 пъти от теглото на тялото му. 
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3. 2.  Инфекциозни заболявания предавани от комарите. Причинители на 
зараза. 

Комарите са причинители на десетки бактериални, паразитни и вирусни инфекции, 
като Малария, Енцефалит, Западнонилска треска, Тропическа треска, Денга, Чикунгуня, 
Туларемия и други опасни заболявания, без самите те да развиват признаците на 
заболяванията. Методите използвани за предотвратяване на разпространението на болести 
предавани от комари, включват предпазване на хората от ухапване, ограничаване на 
популациите от комари, разработката на ваксини и репеленти на комари. Тъй като повечето 
проблеми се причиняват от възрастните женски, усилията на учените са насочени към 
ограничаване на причините за болести именно в тази фаза и пол. 

 
- МАЛАРИЯ; 

 Маларията е заразно заболяване, което се причинява от 4 вида маларийни 
плазмодии. 
 Източник на заразата са болните хора и паразитоносителите. Инкубационния (скрит) 
период от заразяването до проявите на болестта е от 9 до 60 дни. Началните прояви на 
маларията са грипоподобни с продължителност 3-5 дни. 

Заболяването се проявява с малариен пристъп (температурна треска), повтарящ се 
през строго определен интервал от време. Маларийният пристъп продължава от 6 до 12 
часа и протича през три фази. Според клиничното протичане се наблюдават леки, средно 
тежки и тежки форми на малария. Ако заболяването не се лекува, пристъпите преминават и 
болните стават паразитоносители. 

Географските райони на разпространение – Африка, Азия, Централна и Южна 
Америка, Турция. Сезонност – в райони при температура над 16 (у нас април до октомври), 
в тропическите страни – целогодишно. 

  
- ДЕНГА; 
Причинител на това остро инфекциозно заболяване е Denguw virus, който не е 

устойчив във външна среда. Обикновените дезинфекционни средства го унищожават бързо. 
Преносители са азиатските тигрови комари. След ухапването от заразен комар вирусите 
попадат в кръвта и атакуват различни органи и тъкани.   

Сравнително неизвестната треска Денга е разпространена в Южна Азия, Китай, 
Индокитай, Япония, но се среща в Румъния, Турция, Сърбия и Гърция, вече са 
регистрирани случаи на заразяване и в България от 2011 година. 

 
- ЧУКУНГУНЯ; 
Чукунгуята е остра вирусна инфекция. Причинява се от Chikungunya virus. Естествен 

резервоар на вируса в природата са маймуни и някои птици. Източник на заразата е болният 
човек. 

Причинява остро болезнено възпаление на ставите, подобно на Денга. 
Разпространена е главно в Африка и Азия. 

 
- ЗАПАДНОНИЛСКИ ЕНЦЕФАЛИТ; 
Западнонилския енцефалит е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от 

западнонилски вирус. Ясно е изразена лятно – есенната сезонност в Европа, в Северна 
Африка, където климата се характеризира с високи температури, но западнонилската треска 
може да се появи през цялата година. Източници на зараза на вируса са дивите и градски 
птици. Заболяването се предава по трансмисивен път с преносители комари от рода Culex. 

До средата на 20 век западнонилската треска се е срещала единствено в тропичните 
и субтропични области на Африка и Азия. В последните години обаче тя активно 
разширява областите си.  

 
- ЛАЙШМАНИОЗА; 

 Лайшманиозите са група заболявания при човека и бозайниците, които се 
характеризират с тежки поразжения на вътрешните органи. 

10. 
 



  Причиняват се от едноклетъчните паразити от род Leishmania, които се развиват в 
организма на човека и гръбначните животни /кучета, гризачи, котки, коне, овце/ и диви 
животни, както и в организма на насекомите. Сред животните най-често се поразява от 
кучето. България се смята за северната граница на разпространение на лайшманиозата в 
Европа. 

 
3.3. Организация, провеждане и контрол на мероприятията по борба с 
комарите. 
3.3.1. Общи приложения 

 Популацията комари може да бъде намалена с превантивни мерки, включваща 
отстраняване    на техните места за почивка и намаляване на източниците на вода, в които 
да се излюпят. 

- За да се родят, всички комари искат наличие на вода. Те не снасят яйцата си в бързо 
течаща вода и центъра на реката, а търсят локви, застояли и зеленясали води. С 
премахването на тези източници, ще се ограничи възникването на нова популация. 

За извършване на ефективна борба срещу комарите е  необходимо 
използването на услугите на специализирани лица. Обработките да се извършват при 
спазване на разпоредбите на Наредба №  1 от 05.01.2018 г.   за условията и реда за 
извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Премахването на комари се осъществява чрез масивно опръскване на нападнатите 
площи с професионални средства и техника за масово унищожаване на комари. 
Професионалното унищожаване на комари е свързано главно с рязко намаляване на 
популацията, посредством комбинирани методи и средства. Основните техники, използвани 
за премахването им са обработка на водоеми и опръскване на засегнатия терен, с цел 
отстраняване на инсектите. 

 
3.3.2. Борба с комарите 
Личиники и окрилени форми се извършва с химични средства и механични 

действия намаляващи местата за тяхното възпроизводство. Особено внимание се отделя на 
унищожаването на техните личинки. Най – известните химични методи на борба са 
аерозолните препарати, но те унищожават само възрастните комари имали досег с 
аерозолните капки. Препоръчително е двукратно пръскане с ларвицидни препарати през 
лятото през месеците юни и юли на възможните за развъждане на личинките места.   

С цел намаляване на числеността на комарните популации, контролът е важен 
фактор. Застоялата вода благоприятства развъждането на комарите. Дори една малка кофа с 
вода за около една седмица може да развъди около хиляда комара. Поради тази причина е 
нужно да се спазват няколко основни правила с цел ограничаване популацията и така 
възможността от ухапвания: 

- да се почистват битовите отпадъци намиращи се в близост до домовете, тъй като 
пластмасовите опаковки, кутийки и други съдове задържат вода и благоприятстват 
размножаването на комари; 

-  редовно да се почистват канавките и местата около канализацията от плевели и 
боклуци пречещи на свободното оттичане на водата; 

- автомобилните гуми трябва да се изхвърлят на подходящи места; 
 

Настоящата програма може да бъде допълвана и променяна съобразно 
фактическата обстановка и отменя Програма за борба с кърлежите и комарите в 
Община Георги Дамяново  за период 2019 – 2021 г.,  приета с решение № 371 от Протокол 
№ 49/21.05.2019 г. 

 
 
Програмата за борба с кърлежите и комарите в Община Георги Дамяново за период 

2022-2025 г. влиза в сила  от 07.10.2022 г. 

11. 
 











































 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 37/07.10.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 1 – докладна записка вх. № 661/07.09.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на „Програма за борба с кърлежите и комарите в Община Георги 
Дамяново за период 2022 – 2025 г.”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 318 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема “Програма за борба с кърлежите и комарите в Община Георги Дамяново за период 
2022 - 2025 г.”. 

 
 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
Сверил:                                                                                  
     /Иван Пешунов/ 

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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 1 – докладна записка вх. № 696/23.11.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на публични ВиК 
активи – обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система 
с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново”. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 334 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 198б, т. 2 от Закона за водите и във връзка с чл. 4.4. от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, сключен между 
Асоциацията по ВиК /АВиК/ на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие Кмета на Община Георги Дамяново да направи предложение до 
Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана, публичните ВиК активи по следния обект: 

- „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с 
пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново” да бъдат 
предоставени на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за 
стопанисване, поддържане и експлоатация. 

 
 2. Копие от Решението да изпрати  на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Монтана, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал. 10 
от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
водите (ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.52 от 9 юни 2020 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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 3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да предостави необходимите документи, 
свързани с предаваните активи (копия от разрешения за ползване, технически паспорти, 
протокол образец 16, документи свързани с изграждането на новоизградените ВиК системи и 
съоръжения). 

 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 2 – докладна записка вх. № 700/30.11.2022 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 

№ 335 
  

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 I, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ на 

УПИ-то 745 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1412,50 лв. АОС№ 
1443/21.08.2018 г. и пазарна оценка – 3970,00 (три хиляди деветстотин и седемдесет лева) лв. без 
ДДС. 
 

1.2. На УПИ II, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ на 
УПИ-то 931 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1943,90 лв. АОС№ 
1442/21.08.2018 г. и пазарна оценка -4890,00 (четири хиляди осемстотин и деветдесет лева) лв. 
без ДДС. 
 

1.3. На УПИ III, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 
на УПИ-то 908 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1895,90 лв. АОС№ 
1441/21.08.2018 г. и пазарна оценка -4770,00 (четири хиляди седемстотин и седемдесет лева) лв. 
без ДДС. 
 

1.4. На УПИ IV, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 
на УПИ-то 1143 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 2167,10 лв. АОС№ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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1440/21.08.2018 г. и пазарна оценка - 5940,00 (пет хиляди деветстотин и четиридесет лева) лв. без 
ДДС. 
 

1.5. На УПИ V, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ на 
УПИ-то 1112 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 2108,40 лв. АОС№ 
1439/21.08.2018 г. и пазарна оценка - 5780,00 (пет хиляди седемстотин и осемдесет лева) лв. без 
ДДС. 
 

1.6. На УПИ VI, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 
на УПИ-то 804 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1524,40 лв. АОС№ 
1451/28.08.2018 г. и пазарна оценка - 4950,00 (четири хиляди деветстотин и петдесет лева) лв. без 
ДДС. 
 

1.7. На УПИ VII, квартал 3 по Кадастралния и регулационен план на с. Дълги Дел с площ 
на УПИ-то 691 кв.м, отреден за обществено застрояване, данъчна оценка – 1310,10 лв. АОС№ 
1449/28.08.2018 г и пазарна оценка - 4250,00 (четири хиляди двеста и петдесет лева) лв. без ДДС. 

 
 

2. Одобрява Началната тръжна пазарна цена, посочена в т.1 
 

3.  Одобрява стъпка на наддаване  - 10% от началната тръжна цена. 
 
4. Одобрява депозит в размер на  20 % от НТЦ. 
 
5. Одобрява 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 декември 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/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 3 – докладна записка вх. № 701/01.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на план-сметка включваща необходимите разходи за дейностите по 
третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне 
размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Георги Дамяново за 2023 година. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 336 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, чл. 15 и чл. 16 от 
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 
     
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Одобрява план-сметка, общата стойност, на която възлиза на 297 010 лева и включва 
необходимите разходи за: 

1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други. 

1.2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им. 
1.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
60, ал. 22 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 
 

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗМДТ определя основа за изчисляване на таксата за битови 
отпадъци данъчната оценка на имота. 

 
3. Одобрява такса битови отпадъци за 2023 г., която не се променя спрямо предходната 

година, както следва: 
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3.1. В размер на 7,0 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на физически 
лица, влизащи в районите за организирано сметосъбиране, като таксата се разпределя така: 

- 3,1 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 1,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 2,3 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
 
3.2. В размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на физически 

лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране. 
 

3.3.  В размер на 3,9 промила върху данъчната оценка за подалите декларации по чл. 18, 
ал.  1 от НОАМТЦУ, като таксата се разпределя така: 

- 1,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 2,3 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
 
3.4. В размер на 12,00 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, 

за нежилищни и производствено-стопански имоти на физически лица, като таксата се разпределя 
така: 

- 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 2,8 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 3,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
3.5. В размер на 2,0 промила върху данъчната оценка за незастроени имоти на физически 

лица в регулация,  като таксата се разпределя така: 
- 0,6 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 1,4 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
3.6 В размер на 12,0 промила върху данъчната оценка, т.е върху отчетната им стойност, за 

недвижими имоти на юридически лица, като таксата се разпределя така: 
- 5,5 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 2,8 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 3,7 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 
 
3.7. В размер на 5,0 промила върху данъчната оценка за недвижими имоти на юридически 

лица извън районите, където е уредено организирано сметосъбиране, като таксата се разпределя 
така: 

- 3,2 на хиляда за депониране и обезвреждане на отпадъците в РДО – Монтана; 
- 1,8 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване. 

 
3.8. Наемателите на общински имоти заплащат такса битови отпадъци, както следва: 
- 7,0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти; 
- 12,0 на хиляда за всички останали имоти. 

 
3.9. За недвижимите имоти на предприятия, фирми и граждани подали декларации  за 

определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството на битовите отпадъци за 
дейност сметосъбиране и сметоизвозване  на битовите отпадъци до депо таксата в годишен 
размер е както следва: 
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- За един брой контейнер тип „Бобър“ е 1 300.00 лева годишно. 
- За един брой кофа  е 300.00 лева годишно. 
- За останалите дейности таксата се определя на база отчетната стойност или данъчната 

оценка на имотите и промилите заложени в т 3. 
 

При възникване на дефицит между събраните приходи и реализираните разходи за 
дейностите по събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) и чистота на 
териториите за обществено ползване, същият ще бъде покрит с финансови средства от местни 
приходи. 
 
 
Приложения:  

1. Приложение № 1 - План-сметка за планираните постъпления и разходваните средства за 
такса битови отпадъци за 2023 година на Община Георги Дамяново. 
 

2. Предложение от Кмета на Община Георги Дамяново за приемане на план-сметка 
включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и 
почистване на площи за обществено ползване и определяне размера на промилите за такса 
битови отпадъци в Община Георги Дамяново за 2023 година. 

 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 4 – докладна записка вх. № 704/01.12.2022 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 

№ 337 
  

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. 4 и т. 6 от ЗУТ, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия 

за изпълнение на решението и 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 регулационния и кадастралния 
план на с.Гаврил Геново, с който да се промени регулационната граница между УПИ V и 
УПИ VI, като 261 м2 от УПИ VI да се придаде към УПИ V. 

Част от УПИ V, в размер на 74 м2, да премине към сервитутната зона на 
реката(дигата). 

От останалата част на УПИ VI да се образува нов УПИ I в новообразувания кв. 48.  
Отреждането на новообразуваният УПИ I в кв. 48 да се промени от ниско жилищно 

застрояване в „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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 5 – докладна записка вх. № 706/05.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем и одобрение на Доклада за определяне 
на пазарна немна цена от независим лицензиран оценител на движима вещ-специален автомобил 
„Мицубиши Фузо Кантер 7 Ц 15”(сметосъбираща машина), общинска собственост, чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 11, ал. 1 и  ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и във 
връзка с чл. 31 от Наредба за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество (НРПУРОИ), 
 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване 
на специален автомобил марка „Мицубиши Фузо Кантер 7Ц15” (сметосъбираща машина) с рег. 
№ М 1375 ВА, първоначална регистрация 11.12.2008 г., производител Япония, рама № 
TYBFE85BE6DU23847, работен обем 2977см 3, мощност kW/кс – 107/145; гориво – дизел за срок 
от 3 години.  
 

2. Одобрява Начална тръжна пазарна цена за наем на месец в размер на 537,50 (петстотин 
тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв, без ДДС. 

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

 
4. Депозит – 20 % от НТЦ. 
 
5. Цена на тръжните книжа – 24,00 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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6. Приема Доклада за определяне на пазарна наемна цена на специален автомобил, който е 
изготвен от независим лицензиран оценител – Георги Петров Георгиев през месец декември  
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/ 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 6 – докладна записка вх. № 707/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Приемане Доклад за 2022 г. за изпълнението на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите 2021-2030 г. в Община Георги Дамяново. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 339 
  
 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема Отчетен доклад за 2022 г. за изпълнението на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите /2021-2030 г./ в Община Георги Дамяново. 

 
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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 7 – докладна записка вх. № 708/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 
/2010-2020 г./ за 2023 г. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340 
  
 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема План за изпълнението на  Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./ за 
2023 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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 8 – докладна записка вх. № 709/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Георги Дамяново за 2023 г. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 341 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация в изпълнение  на  чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, 
 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 
 1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Георги 
Дамяново за 2023 година. 
  
 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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 9 – докладна записка вх. № 710/07.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Закупуване на климатик за нуждите на Полицейско управление в с. Георги 
Дамяново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 342 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява закупуване на един брой климатик за нуждите на Районното полицейско 

управление в с. Георги Дамяново на стойност 1 460,00 лв./хиляда четиристотин и шестдесет 
лева/; 
 

2. Средствата да бъдат осигурени от преходния остатък във функция 2 „Отбрана и 
сигурност“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ по направление 
„Териториална полиция“ и „Детските педагогически стаи“ – делегирана от държавата дейност; 
 

3. Средствата да бъдат отразени в бюджета на Община Георги Дамяново за 2022 г., считано 
от датата на приемането му, във функция 2 „Отбрана и сигурност“, дейност 239 „Други дейности 
по вътрешната сигурност“, както следва: 

- В увеличение на § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със 
сумата от 1 460,00 лв. 

- В намаление на § 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата от 1 460,00 лв. 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…/п./… 
                                                                                   /Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ/ 
 
 
 
Сверил:                                                                                  
     /Елена Георгиева/ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 10 – докладна записка вх. № 713/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 
публична собственост на Вилна сграда в имот с идентификатор № 14773.110.2 в землището на с. 
Георги Дамяново, ЕКАТТЕ 14773. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 343 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

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

собственост на следният имот: 
 
• Имот  с  идентификатор № 14773.110.2.1 – Вилна сграда, хижа със  ЗП 104 кв.м м 

местността „Дуреница” в землището на с. Георги Дамяново–частна общинска 
собственост, АОС № 1181/04.09.2015 г. 
 

2. 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/ 

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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 11 – докладна записка вх. № 714/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Даване на съгласие за промяна от общинска частна собственост в общинска 
публична собственост на Туристическа хижа в имот с идентификатор № 38488.5.936 в землището 
на с. Копиловци, ЕКАТТЕ 38488. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 344 
  

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

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

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

собственост на следният имот: 
 
• Имот  с  идентификатор № 38488.5.963 – с НТП –За туристическа база, хижа с 

площ 6595 кв.м. в местността Орешкова чука” , в едно с построените в него сгради 
– № 38488.5.963.1 –Курортна туристическа сграда със ЗП -159 кв.м и № 
38488.5.963.2 – Сграда за обществено хранене със ЗП -134 кв.м. –частна общинска 
собственост, АОС № 1687/30.08.2022 г. 
 

2. 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/ 

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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 12 – докладна записка вх. № 715/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на общинска краткосрочна програма за ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ на община Георги Дамяново 2023- 2025 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 345 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 и чл. 63, ал. 2 от Закона за 
енергийната ефективност, 
 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема Програмата за енергийна ефективност в Община Георги Дамяново за периода 
2023 - 2025 г. 

 
2. Възлага на Кмета на общината изпълнението на Програмата, като осигури 

необходимите инвестиции от европейски и национални източници. 
 
 
 

  Приложение: Програмата за  енергийна ефективност в Община Георги Дамяново за 
периода 2023 - 2025 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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 13 – докладна записка вх. № 716/08.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Одобряване структурата на общинската администрация и структурите на 
делегираните от държавата дейности и местните дейности за 2023 година. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 346 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Закона за 
администрацията и §10, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за 
прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Одобрява общата численост и структурата на персонала по функции и дейности в 
Общинска администрация – Георги Дамяново за 2023 година, съгласно Приложение 1, считано 
от 1 януари 2023 година.  

 
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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 14 – докладна записка вх. № 717/09.12.2022 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Съставянето на съвет по въпросите на социалните услуги. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 347 
  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги, 
 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги. 
 
2. Възлагам 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 № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 15 – докладна записка вх. № 718/09.12.2022 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 сгради - частна 
общинска собственост,  чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 348 
  
 

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 I (първи), в квартал 16 (шестнадесети), образуван от имоти № 502.230 (петстотин и две, 
точка, двеста и тридесет) и 502.584 (петстотин и две, точка, петстотин осемдесет и четири) по 
Кадастралния и регулационен план на с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299 (петнадесет, двеста деветдесет 
и девет), одобрен със Заповед № 225 от 08.12.1989 г. на Кмета на Община Георги Дамяново, 
изменен с ПУП-ПР, ПУП и ПЗ, одобрен със Заповед № 6/05.01.2022 г. на Кмета на Община 
Георги Дамяново. Площта на УПИ-то е 2,615 (два декара, шестстотин и петнадесет кв.м.) дка. и е 
отреден за Спортна база,  в едно с построените в него 2 (два броя) сгради: 
 

№ 502.230.1 (петстотин и две, точка, двеста и тридесет, точка, едно) – 1 (един) етаж, 
Масивна, Спортна сграда, база със ЗП 374 (триста седемдесет и четири кв.м.) кв.м.   
 

№ 502.230.2 (петстотин и две, точка, двеста и тридесет, точка, две) – 3 (три) етажа, 
Масивна, Спортна сграда, база със ЗП 82 (осемдесет и два кв.м.) кв.м.,  АОС № 1683 от 
21.02.2022 г., за сумата от 82500.00 (осемдесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС в т.ч.земя 
12100,00 (дванадесет хиляди и сто лева) лв. без ДДС.  
 

2. Одобрява Началната тръжна пазарна цена, посочена в т.1 
 

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. Одобрява стъпка на наддаване  - 5 % от началната тръжна цена /НТЦ/. 
 
4. Одобрява депозит в размер на  20 % от НТЦ. 

 
5. Одобрява 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 декември  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 № 348/16.12.2022 г. на Общински съвет Георги Дамяново. Страница 2 
 



 
 
                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 39/16.12.2022 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 
 По т. 16 /допълнителен материал/ – докладна записка вх. № 719/15.12.2022 г. от г-жа Нина 
Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново.  
 
 

Относно: Изпълнен ангажимент за минимално ниво на инвестиции от „В и К“ ООД 
Монтана върху обекти – публична общинска собственост на община Георги Дамяново. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349 
  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Приема направените разходи от „В и К“ ООД Монтана за 2022 г. във 
водоснабдителната система на община Георги Дамяново на стойност 10 653,98 лева без ДДС или 
12 784,78 лева с ДДС във водоснабдителната система на община Георги Дамяново по обекти – 
публична общинска собственост, както следва: 

• Подмяна ВтВМ ул. 23-та, село Меляне; 
• Подмяна ВтВМ ул. 25-та, село Меляне; 
• Подмяна ВтВм ул. 2-ра, село Дива Слатина; 

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

завеждане на ремонтираните обекти в баланса на общината. 
 
 

 
                                                                                    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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