
 
 

ПОКАНА 
за заседание на постоянните комисии и Общински съвет Георги Дамяново, 

 
което ще се проведе на 19 декември 2019 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 11.00 часа. 

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

 1.  Докладна записка вх. № 32/11.12.2019 г. от Д-р Мирослав Паньов, Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново, относно: Определяне представител на Общинския съвет  в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.  
  
 2. Докладна записка вх. № 33/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Преобразуване на кметства в кметски наместничества на територията на община 
Георги Дамяново. 
 
 3. Докладна записка вх. № 34/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Одобряване структурата и числеността на Общинската администрация Георги 
Дамяново. 
  
 4. Докладна записка вх. № 35/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на общинска дългосрочна програма за насърчаване на използването 
на възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Георги Дамяново 2020 – 2027 г..  
 
 5. Докладна записка вх. № 36/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане на Отчетен доклад за дейността на МКБППМН при Община Георги 
Дамяново през 2019 г. и приемане План-програма за дейността на МКБППМН – Община Георги 
Дамяново за 2020 година. 
 
 6. Докладна записка вх. № 37/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Приемане доклад за 2019 г. за изпълнението на националната стратегия на 
Република България за интегрирана на ромите 2012-2020 г. в Община Георги Дамяново. 
 
 
 7. Докладна записка вх. № 38/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново с проектно предложение 
„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на Община Георги 
Дамяново“ по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на общините” по Програмата 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „ Единадесета” № 2; тел. 09551 2220 
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„Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.. 
 
 8. Докладна записка вх. № 39/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“ по 
проект BG05M9OP001-2.040-0123-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Георги Дамяново ”. 
 
 9. Докладна записка вх. № 40/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на употребявани леки автомобили, 
собственост на община Георги Дамяново, на Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания (ЦНСТДБУ) с. Гаврил Геново и на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства 
(ДПЛПР) с. Говежда. 
 
 10. Докладна записка вх. № 41/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Изпълнен ангажимент за минимално ниво на инвестиции от „ВиК“ ООД 
Монтана върху обекти – публична общинска собственост, собственост на община Георги Дамяново. 
 
 11. Докладна записка вх. № 42/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Обезпечаване на читалищата в Община Георги Дамяново с дърва за огрев. 
 
 12. Докладна записка вх. № 43/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на църквата в с. Гаврил 
Геново за откриване на партида за потребление на ел. енергия. 
 
 13. Докладна записка вх. № 44/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – 
Дора Илиева Петрова, жител на с. Говежда, ул. „Шеста” № 2.  
 
 14. Докладна записка вх. № 45/12.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – 
Соня Петкова Георгиева, жител на с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” № 8. 
 
 15. Докладна записка вх. № 46/13.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно:  Отдаване под наем на помещение от 40 кв.м. от бивше училище с. Говежда, 
находящ се в имот № 501.196, за който е образуван УПИ VIII по кадастралния и регулационен план 
на с. Говежда, ЕКАТТЕ 15299, общ. Георги Дамяново.  
 
 16. Докладна записка вх. № 47/13.12.2019 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на община Георги 
Дамяново, относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ гараж с две клетки от 110 кв.м. застроена площ, находящ се в землище на с. Говежда, 
ЕКАТТЕ 15299, община Георги Дамяново.  
  
13 декември 2019 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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