
 
 

 
ПОКАНА 

 
за заседание на постоянните комисии и Общински съвет Георги Дамяново, 

 
което ще се проведе на 13 февруари 2020 г. /четвъртък/ 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. № 98/06.02.2020 г. от Д-р Мирослав Паньов - Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново, относно: Отменяна на Решение № 15 по Протокол № 2 от 
27.11.2019 г.. 
 
 2. Докладна записка вх. № 99/06.02.2020 г. Д-р Мирослав Паньов - Председател на Общински 
съвет Георги Дамяново , относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен заседател за 
Окръжен съд – Монтана, с мандат 2020 г. - 2024 г..  
  
 3. Докладна записка вх. № 89/23.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Бюджет на Община Георги Дамяново за 2020 г.. 
  
 4. Докладна записка вх. № 94/30.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно:  Кандидатстване на Община Георги Дамяново  пред Фонд „Социална закрила” 
към Министерство на труда и социалната политика   с проектно предложение „Модернизиране на  
кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. Георги Дамяново”, и осигуряване на 
съфинансиране по проекта. 
 
 5. Докладна записка вх. № 101/06.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Изготвяне на Общинска програма за предоставяне на социални услуги и 
полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от 
ППЗСП. 
 
 6. Докладна записка вх. № 102/06.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Даване на разрешение от Общинския съвет за възлагане изработването на 
подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на 
третокласен път III-1024 (идентификатор 14773.391.2 по КК на с.Г.Дамяново) от републиканската 
пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с.Г.Дамяново и разклона за с. Помеждин. 
  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

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

 

 

 

 
Покана за заседания на постоянните комисии и на Общински съвет Георги Дамяново. 

1
 



 7. Докладна записка вх. № 103/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на Отчет за 2019 година по изпълнение на „Общинска програма за 
управление на отпадъците на територията на община Георги Дамяново” за периода 2016 -2020 г.. 
  
 8. Докладна записка вх. № 104/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление. 
 
 9. Докладна записка вх. № 105/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на Общински план за младежта 2020 г. и Аналитична справка на 
Годишен доклад за младежта за 2019 г. 
           
 10. Докладна записка вх. № 106/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – 
Петкана Нисторова Димитрова, жител на с. Чемиш, ул. „Шеста” № 2. 
 
 11. Докладна записка вх. № 107/07.02.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Георги 
Дамяново за 2020 год.. 
 
 
 
 
7 февруари 2020 г. 
с. Георги Дамяново 
 
С уважение: …...п.......... 
Д-Р МИРОСЛАВ ПАНЬОВ 
Председател на Общински съвет 
Георги Дамяново 
 
Изготвил: …...п...... 
Елена Георгиева 
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