
На основание член 34. от Закона за местно самоуправление („Сл. вестник на РС“, № 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и член 43. от Устава на община Цариброд („Сл. вестник на град 
Ниш“, № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. вестник на община Цариброд”, № 7/18), 

 
С в и к в а м 

 
XXXV-то  заседание на Общинския съвет Цариброд, за 18.12.2019. година (петък), в залата на 
Общинския съвет Цариброд, с начало в 1000 часа.  
 
 
За това заседание предлагам следния: 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 
 

1. Разглеждане и приемане на протокола от XXXIII-то заседание на Общинския съвет Цариброд.  
2. Разглеждане и приемане на протокола от XXXIV-то заседание на Общинския съвет Цариброд.   
3. Разглеждане и приемане на Проекторешение за местни комунални такси. 
4. Разглеждане и приемане на Проекторешение за таксите за използване на обществени площи.  
5. Разглеждане и приемане на Проекторешение за размера на таксите за услуги, предоставяни 

от Общинското управление за 2020 година. 
6. Разглеждане и приемане на Проекторешение за размера на таксата за пребиваване.  
7. Разглеждане и приемане на предложение на Устройствен план за организация на органите и 

службите на община Цариброд за 2020 година. 
8. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане за бюджета на община Цариброд 

за 2020 година. 
9. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на Отчет за изразхпдване на 

бюджета на община Цариброд за периода от 01.01.2019 – 31.12.2019 година. 
10. Разглеждане и приемане на Проекторешение за местните общности на територията на 

община Цариброд. 
11. Разглеждане и приемане на Проекторешение за определяне на право на публична 

собственост на община Цариброд върху вещи.  
12. Разглеждане и приемане на Проекторешение за прехвърляне на права на публична 

собственост върху движими и недвижими вещи от община Цариброд на Р.Сърбия, без 
заплащане.  

13. Разглеждане и приемане на Проекторешение за предоставяне на предварително одобрение 
на Институцията за спорт и туризъм „Спортен туристически център Цариброд“ Цариброд за 
даване под наем на недвижими имоти.  

14. Разглеждане и приемане на Проекторешение за даване под наем на бизнес помещение чрез 
пряка сделка.  

15. Разглеждане и приемане на Проекторешение за транспорта на гражданите на територията на 
община Цариброд.  

16. Разглеждане и приемане на Проекторешение за погребални дейности. 
17. Разглеждане и приемане на Проектопрограма за подкрепа на прилагане на селскостопанска 

политика и политика за развитие на селските райони на община Цариброд през 2019 година.  
18. Разглеждане и приемане на предложението на Правилника за изменения на Правилника за 

предоставяне на финансова помощ за репродуктивен материал – изкуствено осеменяване на 
крави.  

19. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на Решението за 
изменения и допълнения на Устава на ОП „Комуналац“ Цариброд.  

20. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на Информация за степента на 
съответствие на планираните и изпълнените дейности от програмата на работа на ОП 
„Комуналац“ Цариброд за периода от 01.01.2019 година до 30.09.2019 година ОП „Комуналац“ 
- Цариброд. 

21. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на изменение на 
Програмата на работа на ОП „Комуналац“ Цариброд с финансов план за 2019 година. 

22. Разглеждане и приемане на Проекторешение за одобрение на Програмата за работа на ОП 
„Комуналац“ – Цариброд за 2020 година с финансов план и ценоразпис на услугите за 2020 
година. 

23. Разглеждане и приемане на Проекторешение за одобрение на Програмата за работа на ОП 
„Комуналац“ – Цариброд за 2020 година с финансов план и ценоразпис на услугите за 2020 



година. 
24. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на Програмата на работа 

на Центъра за социални грижи за община Цариброд за 2020 година с планирани финансови 
средства за извършване на дейности по социална закрила от компетентността на Общината 
през 2020 година. 

25. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на Плана и програмата 
на работа с финансов план на Народната библиотека „Детко Петров“ за 2020 година. 

26. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на Програмата за работа 
на Центъра за култура с финансов план за 2020 година. 

27. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на Програмата на работа 
с финанов план на Историческия архив в Пирот за 2020 година. 

28. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за одобрение на Програмата на работа 
– публични правомощия и бюджета на Червения кръст Цариброд за 2020 година с финансов 
план.  

29. Разглеждане и приемане на предложение на Годишния план на работа на Общинския щаб за 
извънредни ситуации на община Цариброд за 2020 година. 
 

30. Разглеждане и приемане на Проекторешение за Решение за учредяване на Съвет за здраве 
на община Цариброд. 

31. Разглеждане и приемане на Проекторешение за учредяване на Съвет за маждунационални 
отношения на община Цариброд.  

32. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за освобождаване от длъжност 
Общинска изборна комисия.  

33. Разглеждане и приемане на Решение за назначаване на Общинска изборна комисия. 
34. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за назначаване на Изборна комисия на 

община Цариброд.   
35. Разглеждане и приемане на предложение на Решение за назначаване на второстепенна 

Изборна комисия.  
36. Въпроси и инициативи на съветниците.  

 
№ 06-135/2019-17/35 
В Цариброд, 11.12.2019 година.  
 
 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД  
 
 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
               Зоран Джуров с.р. 

  


