
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП 

2070 град Пирдоп, площад ”Тодор Влайков” №2 , тел./факс: 07181/ 51-12 

е-mail: obs_pirdop1@abv.bg 

        =================================================== 

       

 

ПОКАНА 

 На 16.12.2019г. от 14.00ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе 

съвместно заседание на Постоянна комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и 

туризъм и Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и 

вероизповедания при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на  

читалищната дейност на НЧ „Напредък 1869“ гр. Пирдоп за 2020 г. 

          Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

 

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност на НЧ „Светлина 1910” с. Душанци за 2020 г. 
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

3.Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и       

разпореждане с имотите- общинска собственост в Община Пирдоп през 2020г. 

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

 

 4. Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за 

участието им  в  заседанията  на  общинския  съвет,  постоянните  и  временни  комисии,  и 

възнаграждение на председателя на ОбС- Пирдоп. 

Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп 

  

 5.Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на 

Община Пирдоп, заместник-кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци. 

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

 

 6. Докладна записка относно: Структура на Общинската администрация. 

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

  

 7.Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за 

участието им  в  заседанията  на  общинския  съвет,  постоянните  и  временни  комисии,  и 

възнаграждение на председателя на ОбС- Пирдоп. 

Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп 

 

 8. Предложение за промяна на Решение № 58/ 28.11.2019г на ОбС-Пирдоп. 

Докл.: Ст. Готев - Председател на Вр. 

комисия за приемане и изготвяне на 

предложения за промяна в Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и взаимодействието му с ОбА. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОРКМСТ:               /П/ 

                 /Илиян Николов/ 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСПОВ:                  /П/ 

                / Станислав Готев/                                                                                                                                    
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