
 

 
 
                                                                                                   

Препис – извлечение  
От Протокол № 40/03.02.2023 г. 
На Общински съвет Г. Дамяново 

  
 На 03.02.2023 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-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново, Иван Пешунов - Секретар на ОА – Георги Дамяново, Бойко 
Благоев - Директор на Дирекция„ОКТСДОСТСУ”, Мирослав Митов - км. н-к на с. Дълги дел, 
Петър Цветанов. 
   

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 8 точки по поканата. 
 
 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 8 точки дневен ред, както следва: 
 

1. Докладна записка вх. № 725/13.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Одобряване отпускането на временен безлихвен 

заем по проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на 

територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - 

Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци". 

 

2. Докладна записка вх. № 728/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление. 

  

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. № 729/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчет за 2022 година по изпълнение 

на „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община 

Георги Дамяново”. 

 

4. Докладна записка вх. № 730/17.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Почистване на земеделски земи (ливади, пасища и 

мери) - общинска собственост от дървесна растителност и добиване на дърва за огрев 

от тях за кметствата и читалищата в Община Георги Дамяново. 

 

5. Докладна записка вх. № 733/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с 

проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално 

включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен 

достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които 

стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, 

включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително 

насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и 

групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с 

увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за 

полагане на дългосрочни грижи”, на Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 

година. 

 
6. Докладна записка вх. № 735/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 28.02.2023 г. в 

извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана 

и съгласуване на позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на 

заседанието. 

 

7. Докладна записка вх. № 736/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/ при Община Георги Дамяново през 2022 г. и План-

програма за дейността на МКБППМН- Община Георги Дамяново през 2023 година. 
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8. Докладна записка вх. № 740/25.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново, относно: Предложение за ползването на пасища, мери и 

ливади в Община Георги Дамяново за 2023 година. 

По т. 1: 
 
 Докладна записка вх. № 725/13.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново. 

 
Относно: Одобряване отпускането на временен безлихвен заем по проект 

„Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ 
"МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги 
Дамяново и Ружинци". 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал. 3, 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 

№ 350 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 124, ал. 2 от  Закона за публичните финанси, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да предостави временен безлихвен заем в 
размер на 41 346,00 лв. ( четиридесет и една хиляди триста четиридесет и шест лева) на СНЦ 
„Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, 
Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” в изпълнение на договор № РД 50-54/13.10.2022г. по 
проект  „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията 
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на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, 
Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни 
дейности в частта малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. При възстановяване на 
сумата по окончателното плащане, сумата да бъде възстановена по сметката на Община 
Георги Дамяново.  

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

за изпълнение на решението. 
 

По т. 2: 
 
 Докладна записка вх. № 728/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 
 Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 

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

№ 351 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за 2022 година. 
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По т. 3: 
 
 Докладна записка вх. № 729/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново.  
 
          Относно: Приемане на Отчет за 2022 година по изпълнение на „Общинска програма за 
управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново”. 
 
 Общинският съвет, след проведено гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, с вот 
както следва: 

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

 
ВЗЕ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 

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

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
Приема Отчет за 2022 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2021-2028 г. 
 
По т. 4: 
 
 Докладна записка вх. № 730/17.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново.  
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Относно: Почистване на земеделски земи (ливади, пасища и мери) - общинска 
собственост от дървесна растителност и добиване на дърва за огрев от тях за кметствата и 
читалищата в Община Георги Дамяново. 

 
По приетото предложение от Милко Благоев – общински съветник, се изменя т. 2 от 

проеко-решението в докладната записка, като се променя от 5 пространствени куб. м. дърва 
на до 10 пространствени куб. м. дърва за огрев в зависимост от нуждите на кметствата и 
читалищата от Община Георги Дамяново през 2023 година. 

 
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 

№ 353 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
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Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие през 2023 година да се извършат дейности по почистване на земеделски 

земи (ливади, пасища и мери) – общинска собственост от дървесна растителност и добиване 
от тях на дърва за огрев. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
осигуряване до 10 (десет) пространствени куб. м. дърва за огрев за нуждите на кметствата и 
читалищата от Община Георги Дамяново през 2023 година. 
 

3. Възлага на Кмета на общината, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 
почистване на земеделските земи – общинска собственост от дървесна растителност, при 
спазване изискванията на чл. 32 от ЗОСИ.   
 
По т. 5: 

 
Докладна записка вх. № 733/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 

Община Георги Дамяново.  
 
Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-
2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни 
възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до 
качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират 
достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително 
здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване 
на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в 
неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с 
увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за 
полагане на дългосрочни грижи”, на Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 
година. 

 
 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 
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ВЗЕ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 
същия закон, 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да кандидатства с проектно предложение 

по процедура BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: 
„Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси” 
2021-2027 година. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши всички правни и 
фактически действия за изпълнение на решението. 
 
По т. 6: 
 

Докладна записка вх. № 735/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново,  

 
Относно: Упълномощаване за участие на 28.02.2023 г. в извънредно Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана и съгласуване на позицията на 
Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 
 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване съгласно чл. 27, ал. 3 и ал. 5 
от ЗМСМА, с вот както следва: 

Име, презиме, фамилия За Против Въздържал се 
1. Мирослав Ценков Паньов да   
2. 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 
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№ 355 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  (ЗМСМА), 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. За насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” гр. Монтана на 28.02.2023 г. (вторник) от 11.00 ч. в административната сграда на 
болницата, дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново Д-р 
Мирослав Паньов - Председател на Общински съвет Георги Дамяново. 

 
2. При невъзможност за участие на Д-р Мирослав Паньов в Общото събрание, дава 

мандат и упълномощава за свой представител г-н Радослав Найденов – заместник – кмет на 
Община Георги Дамяново. 

 
            3. Упълномощава представителя на Община Георги Дамяново да гласува по точките от 
дневния ред на Общото събрание, както следва: 
  

По т. 1 от дневния ред – ЗА 
Промяна в състава на Съвета на директорите; 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 
директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Красимир 
Митков Каменов, Тодор Борисов Тодоров и Милена Неделкова Неделкова, и избор на нов 
тричленен съвет на директорите в състав: Цанко Лилянов Мондешки, Красимир Митков 
Каменов, Тодор Борисов Тодоров. 
 

По т. 2 от дневния ред – ЗА 
Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите ; 
Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 
директорите. 
 

По т. 3 от дневния ред - ЗА 
Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението; 
Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на 
чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

 
 
По т. 4 от дневния ред – ЗА 

Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 
„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 
56, ал. 2 от ППЗПП. 
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Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗППи т. 8 от 
Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 
публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една 
бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 
и заменя показатели № 4 и №5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно 
Приложение 1 към писмо с изх. № СД-149/07.01.2022 г. 
Решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели 
и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от 
ППЗПП, за намаляване стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от 
ППЗПП, вкл. в случаите по ал. 6 и заменяне на показатели № 4 и №5 от Приложение № 2 към 
чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: 

- стойност на една бална единица по чл. 56, ал.4 от ППЗПП в размер на 450 лв; 
стойност на една бална единица по чл. 56, ал.З от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв; 
замяна на показател № 4 „ Изменение на финансовия резултат" от Приложение 2 „ Показатели 
и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от 
ППЗПП с показател „ Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и 
средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица както следва: 

 Показател  Критерии Бални единици 
4. Съотношение между средносписъчния 

брой лекари специализанти и 
средносписъчния брои персонал 

4.1 до 1 % 0 

4.2 от 1% до 3 % 1 
4.3 от 3 % до 5 % 1/5 
4.4 Над 5 % 2 

замяна на показател № 5 „Изменение на добавена стойност на един зает" , от Приложение 2 „ 
Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към 
чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател " Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, 
определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване" с критерии 
за определяне на бална единица, както следва: 

 Показател  Критерии Бални 
единици 

5. Нива на достигнатите 
средномесечни възнаграждения 
определени с отрасловия 
колективен трудов договор за 
отрасъл „Здравеопазване" 

5.1 нивата на средномесечните 
основни възнаграждения за 
персонала, заложени в КТД не 
са достигнати 

0 

5.2 нивата на средномесечните 
основни възнаграждения за 
персонала, заложени в КТД са 
достигнати 

2 
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По т. 5 от дневния ред – ЗА 
Одобряване на Бизнес програма за развитие на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана за 
периода 2022 – 2024 г.  

Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие на МБАЛ „Д-
р Стамен Илиев” АД гр. Монтана за периода 2022 – 2024 г. 
 
По т. 7: 
 

Докладна записка вх. № 736/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на 
Община Георги Дамяново. 

 
Относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община 
Георги Дамяново през 2022 г. и План-програма за дейността на МКБППМН- Община Георги 
Дамяново през 2023 година. 
 
 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 

№ 356 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
1. Приема Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги 
Дамяново за 2022 година. 
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2. Приема План-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги 
Дамяново през 2023 г.  
 

3. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
По т. 8: 
 

В деловодството на Общински съвет Г. Дамяново е постъпило заявление 
746/08.02.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община Георги Дамяново. 

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

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

 
В законоустановения срок е установена очевидна фактическа грешка в Списък с 

размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване 2023 
(Приложение № 1 б) за с. Дълги дел на докладна записка с вх. № 740/25.01.2023 г., а именно: 

  
в Списък с размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално 

ползване 2023 (Приложение № 1 б) за с. Дълги дел е допусната грешка в пресмятането на 
общата площ на декарите, като е записано 194.701 дка. вместо 640.077 дка. 
 

Поради, което същата докладна ще бъде разгледана на следващо заседание на 
Общински съвет Г. Дамяново. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Д-р М. Паньов в 11:40 
часа. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
                                                                                     / Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ / 

 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК: …п… 
          /Елена Георгиева/ 
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ПОКАНА 
за заседание на постоянните комисии и Общински съвет Георги Дамяново, 

което ще се проведе на 3 февруари 2023 г. /петък/ в заседателната зала  

на Общинска администрация, Община Георги Дамяново. 

Съвместните заседания на постоянни комисии ще се проведат от 10.00 ч. 

Заседанието на съвета ще се проведе от 11.00 часа. 

Заседанието на съвета ще се проведе при следния ПРОЕКТ на ДНЕВЕН РЕД: 
  

1. Докладна записка вх. № 725/13.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Одобряване отпускането на временен безлихвен заем по проект 

„Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ 

"МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги 

Дамяново и Ружинци". 

 

2. Докладна записка вх. № 728/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление. 

  

3. Докладна записка вх. № 729/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчет за 2022 година по изпълнение на „Общинска 

програма за управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново”. 

 

4. Докладна записка вх. № 730/17.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Почистване на земеделски земи (ливади, пасища и мери) - 

общинска собственост от дървесна растителност и добиване на дърва за огрев от тях за 

кметствата и читалищата в Община Георги Дамяново. 

 

5. Докладна записка вх. № 733/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно предложение 

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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по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – 

„Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, 

Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги 

на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и 

ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за 

социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено 

внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, 

включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване 

и на услугите за полагане на дългосрочни грижи”, на Програма „Развитие на човешките 

ресурси”2021-2027 година. 

 
6. Докладна записка вх. № 735/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 28.02.2023 г. в извънредно Общо 

събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана и съгласуване на 

позицията на Община Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 

 

7. Докладна записка вх. № 736/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ 

при Община Георги Дамяново през 2022 г. и План-програма за дейността на МКБППМН- 

Община Георги Дамяново през 2023 година. 

 
8. Докладна записка вх. № 740/25.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община 

Георги Дамяново, относно: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община 

Георги Дамяново за 2023 година. 

 

9. Разни. 
 
 
27.01. 2023 г. 
с. Георги Дамяново 
 
 
С уважение: …п… 
Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ  
Председател на Общински съвет 
Георги Дамяново 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 1 – докладна записка вх. № 725/13.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Одобряване отпускането на временен безлихвен заем по проект „Съхраняване и 
популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА 
СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци". 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 124, ал. 2 от  Закона за публичните финанси, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да предостави временен безлихвен заем в 

размер на 41 346,00 лв. ( четиридесет и една хиляди триста четиридесет и шест лева) на СНЦ 
„Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, 
Георги Дамяново и Ружинци” в изпълнение на договор № РД 50-54/13.10.2022г. по проект  
„Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ 
"МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги 
Дамяново и Ружинци", по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности в частта малки 
пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. При възстановяване на сумата по окончателното 
плащане, сумата да бъде възстановена по сметката на 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 № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 2 – докладна записка вх. № 728/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351 
  

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

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за 2022 година.   

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 3 – докладна записка вх. № 729/16.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на Отчет за 2022 година по изпълнение на „Общинска програма за 
управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 
  

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

 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
Приема Отчет за 2022 година по изпълнение на „Общинска програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Георги Дамяново” за периода 2021-2028 г.   
 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 4 – докладна записка вх. № 730/17.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Почистване на земеделски земи (ливади, пасища и мери) - общинска 
собственост от дървесна растителност и добиване на дърва за огрев от тях за кметствата и 
читалищата в Община Георги Дамяново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 353 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие през 2023 година да се извършат дейности по почистване на земеделски земи 
(ливади, пасища и мери) – общинска собственост от дървесна растителност и добиване от тях на 
дърва за огрев. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши необходимите действия за 
осигуряване до 10 (десет) пространствени куб. м. дърва за огрев за нуждите на кметствата и 
читалищата от Община Георги Дамяново през 2023 година. 
 

3. Възлага на Кмета на общината, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по почистване 
на земеделските земи – общинска собственост от дървесна растителност, при спазване 
изискванията на чл. 32 от ЗОСИ.   

 
 
 
 
                                                                                    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 № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 5 – докладна записка вх. № 733/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – 
„Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни 
възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и 
устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно 
настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране 
на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, 
като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване 
на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на 
системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи”, на Програма 
„Развитие на човешките ресурси”2021-2027 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 
  

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия закон, 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Георги Дамяново да кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално 
включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 
година. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Георги Дамяново да извърши всички правни и фактически 
действия за изпълнение на решението. 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
e-mail - gd3470_obs@abv.bg 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 6 – докладна записка вх. № 735/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Упълномощаване за участие на 28.02.2023 г. в извънредно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана и съгласуване на позицията на Община 
Георги Дамяново по дневния ред на заседанието. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 355 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  (ЗМСМА), 

 
Общински съвет – Георги Дамяново 

Р Е Ш И: 
 

1. За насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев” гр. Монтана на 28.02.2023 г. (вторник) от 11.00 ч. в административната сграда на 
болницата, дава мандат и упълномощава за представител на Община Георги Дамяново Д-р 
Мирослав Паньов - Председател на Общински съвет Георги Дамяново. 

 
2. При невъзможност за участие на Д-р Мирослав Паньов в Общото събрание, дава мандат 

и упълномощава за свой представител г-н Радослав Найденов – заместник – кмет на Община 
Георги Дамяново. 

 
            3. Упълномощава представителя на Община Георги Дамяново да гласува по точките от 
дневния ред на Общото събрание, както следва: 
  

По т. 1 от дневния ред – ЗА 
Промяна в състава на Съвета на директорите; 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 
директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Красимир Митков 
Каменов, Тодор Борисов Тодоров и Милена Неделкова Неделкова, и избор на нов тричленен 
съвет на директорите в състав: Цанко Лилянов Мондешки, Красимир Митков Каменов, Тодор 
Борисов Тодоров. 
 

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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По т. 2 от дневния ред – ЗА 
Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите ; 
Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 
директорите. 

 
По т. 3 от дневния ред - ЗА 

Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението; 
Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 
56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

 
По т. 4 от дневния ред – ЗА 

Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 
„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, 
ал. 2 от ППЗПП. 
Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗППи т. 8 от 
Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 
публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална 
единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя 
показатели № 4 и №5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение 1 
към писмо с изх. № СД-149/07.01.2022 г. 
Решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и 
критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от 
ППЗПП, за намаляване стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от 
ППЗПП, вкл. в случаите по ал. 6 и заменяне на показатели № 4 и №5 от Приложение № 2 към чл. 
56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: 

- стойност на една бална единица по чл. 56, ал.4 от ППЗПП в размер на 450 лв; 
стойност на една бална единица по чл. 56, ал.З от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв; 
замяна на показател № 4 „ Изменение на финансовия резултат" от Приложение 2 „ Показатели и 
критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП 
с показател „ Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и 
средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица както следва: 

замяна на показател № 5 „Изменение на добавена стойност на един зает" , от Приложение 2 „ 
Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, 
ал.2 от ППЗПП с показател " Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени 
с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване" с критерии за определяне 
на бална единица, както следва: 

 Показател  Критерии Бални единици 
4. Съотношение между средносписъчния 

брой лекари специализанти и 
средносписъчния брои персонал 

4.1 до 1 % 0 

4.2 от 1% до 3 % 1 
4.3 от 3 % до 5 % 1/5 
4.4 Над 5 % 2 
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По т. 5 от дневния ред – ЗА 

Одобряване на Бизнес програма за развитие на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана за 
периода 2022 – 2024 г.  
Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие на МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев” АД гр. Монтана за периода 2022 – 2024 г. 

 
 
   

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

 Показател  Критерии Бални 
единици 

5. Нива на достигнатите 
средномесечни възнаграждения 
определени с отрасловия 
колективен трудов договор за 
отрасъл „Здравеопазване" 

5.1 нивата на средномесечните 
основни възнаграждения за 
персонала, заложени в КТД не 
са достигнати 

0 

5.2 нивата на средномесечните 
основни възнаграждения за 
персонала, заложени в КТД са 
достигнати 

2 
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                                                                                                 Препис – извлечение  
 От Протокол № 40/03.02.2023 г. 
  На Общински съвет Г. Дамяново 
 
 По т. 7 – докладна записка вх. № 736/23.01.2023 г. от г-н Радослав Найденов – Зам.-кмет 
на Община Георги Дамяново.  
 

Относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община Георги 
Дамяново през 2022 г. и План-програма за дейността на МКБППМН- Община Георги Дамяново 
през 2023 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356 
  
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), 
 

Общински съвет – Георги Дамяново 
Р Е Ш И: 

1. Приема Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги Дамяново за 
2022 година. 

 
2. Приема План-програма за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Георги Дамяново 
през 2023 г.  
 

3. 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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