
 
 

 
ПОКАНА 

 
за заседание на постоянните комисии и Общински съвет Георги Дамяново, 

 
което ще се проведе на 13 януари 2020 г. /понеделник/ в заседателната зала на  

 
Общинската администрация Г. Дамяново. 

 
Съвместните заседания на постоянни комисии ще се проведат от 11.00 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. № 75/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в община Георги Дамяново през 2020 година. 
 
 2. Докладна записка вх. № 76/08.01.2020 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 2019 – 2020 година.  
  
 3. Докладна записка вх. № 77/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Обезпечаване на финансови средства при временен недостиг по бюджетната 
сметка на община Георги Дамяново. 
  
 4. Докладна записка вх. № 78/08.01.2020 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 за 2020 година. 
 
 5. Докладна записка вх. № 79/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Отдаване под наем на част от помещение – публична общинска собственост за 
нуждите на зъболекарски кабинет на територията на Община Георги Дамяново. 
 
 6. Докладна записка вх. № 80/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – 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 местно население и за 
читалищата в община Георги Дамяново.  
 
  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  
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 7. Докладна записка вх. № 81/08.01.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Сигнални писма от полицейските органи от Участък Георги Дамяново към РУ 
на МВР – Монтана, относно проверки на системите за охрана и защита на  обществени сгради – 
общинска собственост. 
 
 
8 януари 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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