
 
 

 
ПОКАНА 

 
за заседание на постоянните комисии и Общински съвет Георги Дамяново, 

 
което ще се проведе на 02 юни 2020 г. /вторник/ в заседателната зала на  

 
Общинската администрация Г. Дамяново. 

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

 
Заседанието на съвета ще се проведе от 12.00 часа. 

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

 
 1. Докладна записка вх. № 158/22.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Наредба за  придобиване, притежаване  и  
отглеждане  на кучета на територията  на Община  Георги  Дамяново. 
 
 2. Докладна записка вх. № 159/22.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци територията на община Георги Дамяново, приета от Общински 
съвет Георги Дамяново с Решение № 36/29.02.2008 г., изменена с Решение № 160/21.01.2009 г., 
Решение № 258/21.12.2009 г., Решение № 269/28.01.2010 г., Решение № 401/27.01.2011 г., 
Решение № 431/25.03.2011 г., Решение № 56/25.04.2012 г., Решение № 369/13.02.2014 г.. 
  
 3. Докладна записка вх. № 136/18.03.2020 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 в кв. 8 по плана на с. Говежда, община Георги 
Дамяново, обл. Монтана. 
 
 4. Докладна записка вх. № 144/01.04.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за възлагане 
изработването на подробен устройствен план (ПУП) за промяна на предназначението на 
земеделска земя, поземен имот (ПИ) с идентификатор 15299.83.21, за разширение на ПИ с 
идентификатор 15299.83.45 с конкретно предназначение „За гробищен парк” по Кадастралната 
карта на с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 
 
 5. Докладна записка вх. № 145/09.04.2020 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 
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регулация (ПУП – ПР) за УПИ V и УПИ IV в кв.20 по плана на с.Гаврил Геново, 
община Георги Дамяново, обл.Монтана. 
  
 6. Докладна записка вх. № 150/29.04.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Отдаване под наем на 1 кв.м. площ в сградата на Община Георги 
Дамяново за поставяне на вендинг автомат. 
 
 7. Докладна записка вх. № 155/22.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Определяне на маломерни имоти от Общинския  поземлен фонд на 
територията на Община Георги Дамяново, които могат да се отдават под наем за една 
стопанска година без търг, считано за стопанската 2020 – 2021 година. 
           
 8. Докладна записка вх. № 156/22.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Определяне на маломерни имоти от Общинския  поземлен фонд на 
територията на Община Георги Дамяново, които могат да се отдават под наем за една 
стопанска година без търг, считано за стопанската 2020 – 2021 година. 
 
 9. Докладна записка вх. № 157/22.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Отдаване под наем за срок от една стопанска година на пасища, 
мери и ливади от  Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г. само на собственици 
на пасищни селскостопански животни,  регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ. 
 
 10. Докладна записка вх. № 160/22.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие от Общинския съвет за възлагане 
изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 
регулация и план за улична регулация (ПУП – ПР и ПУР) за УПИ III248, в кв. 21 и за 
част от уличното пространство между ОТ 47 и ОТ 75 по плана на с.Гаврил Геново, 
община Георги Дамяново, обл.Монтана. 
 

 11. Докладна записка вх. № 164/26.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 
2021   година  по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги 2016 -2020 г.. 
  
 12. Докладна записка вх. № 165/26.05.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Изграждане на нови военни паметници на територията на община 
Георги Дамяново. 
 

13. Разни. 
 
 
 
26 май 2020 г. 
с. Георги Дамяново 
 
С уважение: ….п…. 
Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ 
Председател на Общински съвет 
Георги Дамяново 
 
Изготвил: ….п….. 
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Елена Георгиева 
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