
 
 

 
ПОКАНА 

 
за заседание на постоянните комисии и Общински съвет Георги Дамяново, 

 
което ще се проведе на 25 юни 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 11.00 часа. 

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

 
 1. Докладна записка вх. № 179/17.06.2020 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., 
Решение № 66/02.06.2020 г.. 
  
 2. Докладна записка вх. № 182/17.06.2020 г. от Д-р Мирослав Паньов - Председател на 
Общински съвет Георги Дамяново, относно: Упълномощаване за участие на 31.07.2020 г. в 
редовно 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. 
 
 3. Докладна записка вх. № 183/17.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Промяна на представител на Община Георги Дамяново в МИГ 
„Западна Стара планина – Копрен – Миджур”. 
 
 4. Докладна записка вх. № 184/17.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличия и 
почетните звания на Община Георги Дамяново. 
  
 5. Докладна записка вх. № 185/18.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за 
определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на земя и 
сграда със специално предназначение - Казан - частна общинска собственост, находящ се в с. 
Дива Слатина, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана чрез публичен търг с явно наддаване. 
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 6. Докладна записка вх. № 186/18.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за продажба и одобрение на Доклада за 
определяне на пазарна стойност от независим лицензиран оценител за продажба на 5 броя 
селскостопански сгради -  частна общинска собственост, находящи се в с. Еловица, общ. 
Георги Дамяново, обл. Монтана чрез публичен търг с явно наддаване. 
           
 7. Докладна записка вх. № 187/18.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Георги 
Дамяново за мандат 2019г.-2023 г.. 
 
 8. Докладна записка вх. № 188/18.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Кандидатстване на Община Георги Дамяново  пред Фонд 
„Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика, с проектно 
предложение „Подобряване на работната среда и намаляване на риска за здравето и 
безопасността на  работещите в Общинска администрация Георги Дамяново и Домашен 
социален патронаж село Георги Дамяново”, и осигуряване на съфинансиране по 
проекта. 
 
 9. Докладна записка вх. № 189/18.06.2020 г. от г-жа Нина Петкова – Кмет на Община 
Георги Дамяново, относно: Промяна на длъжността „главен юрисконсулт” в длъжност 
„юрисконсулт“ в длъжностното разписание на Общинска администрация – Георги Дамяново. 
 

 10. Докладна записка вх. № 190/18.06.2020 г. от г-н Радослав Найденов – Заместник-
кмет на Община Георги Дамяново, относно: Даване на съгласие за повторна употреба на 
генерираните по време на строителството строителни отпадъци (бордюри и тротоарни плочи) 
от обект: "Рехабилитация на общински път  MON 1110 /III – 815 Боровци-Видлица/ - Гаврил 
Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200“ за укрепване на собствени имоти в община Георги 
Дамяново, както и за облагородяване на прилежащи към имотите части публична общинска 
собственост-тротоари. 
  

11. Разни. 
 
 
 
18 юни 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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