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На основание член 46, алинея 1, т. 1), алинея 2 и 4 от Закона за местните избори,
„Служебен вестник на РС”, № 129/07, 34/10-решение на КС, 54 / 11,12 / 20, 16/20 автентично тълкуване и 68720) и чл. 190, ал. 1, т. 1) и чл. 191, ал. 1, 2 и 4 от Правилника за
работа на Общинския съвет на община Цариброд ("Служебен вестник на община
Цариброд", № 16/19), Общинският съвет на община Цариброд на заседанието, проведено
на 4 септември 2020г. прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА МАНДАТИТЕ НА СЪВЕТНИЦИТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
Член 1.
ПОТВЪРЖДАВА СЕ прекратяването на мандата на съветника на Общинския съвет
Цариброд Жан Цоневич от Изборния списък на АЛЕКСАНДЪР ВУЧИЧ - ЗА НАШИТЕ ДЕЦА.,
поради оставката му.
Член 2.
Решението се публикува в „Служебен вестник на община Цариброд“.

№: 06-103/2020-17/2-1
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 20) от Закона за местното самоуправление
(„Служебен вестник на РС“, № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/16 - друг закон и 47/18), член
48, алинея 1, 2, 5 и 6, член 49, алинея 1 и 5 и член 56, алинея 1 и 6 от Закона за местните
избори ("Служебен вестник на РС", № 129/07, 34/10-решение на КС, 54/11, 12/20, 16/20 автентично тълкуване и 68/20) и член 190, алинея 1, т. и член 191, алинеи 1, 4 и 7 от
Правилника за работа на Общинския съвет на Цариброд („Служебен вестник на община
Цариброд“, No 16/19) и отчета на Комитета по административни и мандатни въпроси,
Общинският съвет Цариброд, на сесията, проведена на 04.09.2020 г. прие:
Р ЕШ Е Н ИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА МАНДАТА НА
СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Член 1.
Настоящото решение изменя член 1, алинея 1 от Решението за проверка на мандата на
съветниците на Общинския съвет Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", №
32/20), така че:
в т. 1 вместо съветник Владица Димитров, лекар специалист от Цариброд, Сутйеска
23, стои съветник Ваня Петров, преподавател по физика от Димитровград, ул. ЮНА
21
 в точка 2, вместо съветника Жан Цоневич, митнически служител от Цариброд, с.
Желюша, стои съветникът Владан Димов, спедитор от Цариброд, ул. Найден Киров
12
 в т. 20 вместо съветник Зоран Геров, дипломиран икономист от Цариброд, ул.
Балканска 6/4, стои съветник Васил Велчев, д-р. дентален специалист от
Димитровград, ул. Балканска 8/4.
Член 2.
Мандатът на новоизбраните съветници започва в деня на потвърждаването на
мандата и продължава до изтичане на мандата на съветниците, чийто мандат е приключил.


Член 3.
Настоящото Решение се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-2
В Цариброд, 04.09.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 20) от Закона за местното самоуправление
(„Служебен вестник на РС“, № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/16 - друг закон и 47/18) и
членове 22 - 33 и 43 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинският съвет Цариброд, на заседанието,
проведено на 04.09.2020 г. година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 1.
ОБРАЗУВА СЕ Комисия за изпълнение и определяне на резултатите от гласуването
за членове на Общинския изпълнителен съвет на община Цариброд (в следния текст:
Комисия), с членове:
1. СЪРДЖАН САВОВ, съветник от Избирателния списък на АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА
НАШИТЕ ДЕЦА.
2. СТРАТКО ПЕЙЧЕВ, съветник от Избирателния списък ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРИТЕ – НЕБОЙША ИВАНОВ
3. САНЯ МИЛЕНКОВ, съветник от Избирателния
„Социялистическа партия на Сърбия (СПС)“

списък

ИВИЦА

ДАЧИЧ

–

Член 2.
Председател на Комисията е най-възрастния съветник от членовете на Комисията.
Член 3.
Задачата на Комисията е да прилага и определи резултатите от гласуването за кмета
на община Цариброд, заместник-кмета на община Цариброд и членовете на Общинския
изпълнителен съвет на община Цариброд.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-3
В Цариброд, 04.09.2020. године

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 12), чл. 45, ал. 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 и чл. 51 от Закона за
местното самоуправление "Служебен вестник на РС", № 129 / 07, 83/14 - друг закон, 101/16 друг закон и 47/18), член 40, алинея 1, точка 17), член 61, алинея 1, 4, 5, 6 и 7, член 62 и
член 74 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19)
и членове 39 - 44 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинският съвет Цариброд, на заседанието,
проведено на 4 септември 2020 г. година, прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Член 1.
За членове на Общинския изпълнителен съвет Цариброд се избират:
1. ТАМАРА МИЛОШЕВ, социален педагог, с. Желюша.
2. ЙЕЛЕНА ДЖОРДЖЕВИЧ, магистър по туризъм и магистър инженер по
мениджмънт, с. Суково.
Член 2.
Мандатът на членовете на Общинския изпълнителен съвет Цариброд от член 1. от
настоящото Решение започва на 04.09.2020 година.
Член 3.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-4
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 30, алинея 4 от Закона за агенцията за борба с корупцията ("Сл.
вестник на РС" № 97/2008, 53/2010, 66/2011 - КС, 67/2013 - КС, 112/2013 - автентично
тълкуване и 8/2015 - КС), Общинският съвет на община Цариброд, на заседанието,
проведено на 04.09.2020 година, прие

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ДРУГА РАБОТА
Член 1.
Дава се положително становище на Владица Димитров, кмета на община Цариброд,
за допълнително работно ангажиране, извън работно време, с продължителност до 1/3 от
работното време в съответствие със закона, като рентгенолог в Здравния дом в Цариброд.
Член 2.
Настоящото Решение се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-5
В Цариброд, 04.09.2020 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“

СТРАНИЦА 8

На основание член 1 от Закона за заплатите в държавните органи и обществените
служби („Служебен вестник на РС“, № 34/01, 62/06 - друг закон, 63/06 - изменен друг закон,
116/08 - други закони, 92/11, 99/11 - друг закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - друг закон), член
36, алинея 1 от Закона за местното самоуправление („Служебен вестник на РС, № 129/07,
83/14 - друг закон, 101/16 - друг закон и 47/18), член 39 и член 40, алинея 1, точка 1). от
Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19) и член 189
от Правилника за работа на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“,
No 16/19), Общинският съвет на община Цариброд на заседанието, проведено на 04.09.
2020 г. години, прие

Р Е Ш Е Н ИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОХОДИТЕ НА
ИЗБРАНИТЕ, НАЗНАЧЕНИ И
ПОСТАВЕНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Член 1.
В Решението за доходите на избрани, назначени и поставени лица в община
Цариброд ("Служебен вестник на град Ниш" № 57/16 и 10/17) член 8 се изменя и гласи:
„Член 8.
Ръководителят на съветническата група има право на възнаграждение за
изпълнение на съветническа функция и функцията на ръководителя на съветническата
група в месечна нетна сума от 15 000 динара
Заместник-ръководителят на съветническата група има право на възнаграждение за
изпълнение на функцията на съветник и функцията на заместник-ръководителя на
съветническата група в месечна нетна сума от 10 000 динара
Съветникът има право на възнаграждение за изпълнение на съветническата функция
в месечна нетна сума от 8 000 динара
Лицата, посочени в алинеите 1, 2 и 3 от този член, имат право на възнаграждение за
присъствие на заседанието на Общинския съвет в нетен размер от 2000 динара
Правото на обезщетение, посочено в параграф 4 от настоящия член, се упражнява
въз основа на протокола за присъствие на проведеното заседание.
Лицата, посочени в алинеите 1, 2 и 3 от този член, имат право на възстановяване на
транспортните разходи, направени за присъствие на заседанията на Общинския съвет и
работните органи в размер на цената на транспортния билет в обществения транспорт.
Лицата, посочени в алинеите 1, 2 и 3 от настоящия член, имат право на
възстановяване на разходи за командировки в съответствие с разпоредбите,
регламентиращи възстановяването на тези разходи в органа на местното самоуправление.
Член 2.
След член 8. се добавят чл. 8а - 8в, които гласат:
„Член 8а.
Председателите на постоянните работни органи на Общинския съвет имат право на
обезщетение за работа в работни органи в месечен нетен размер от 15 000 динара.
Членовете на постоянните работни органи на Общинския съвет имат право на
възнаграждение за присъствие на сесиите на работните органи в нетен размер от 1600
динара на заседание.
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Актът за формирането на периодични работни органи на Общинския съвет, Съвета
за междуетнически отношения, Съвета за развитие на общината, Комисията за планове и
Работната група за наблюдение на изпълнението на местния антикорупционен план за
община Цариброд 2017-2021 определя размера на възнагражденията за председателя и
членовете на работните органи.
Лицата, посочени в алинеите 1, 2 и 3 от настоящия член, имат право на
възстановяване на транспортните разходи, направени за присъствие на заседанията на
работните органи в размер на цената на транспортния билет в обществения транспорт.
Лицата, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, имат право на
възстановяване на разходи за командировки в съответствие с разпоредбите,
регламентиращи възстановяването на тези разходи в органа на местното самоуправление.
Лицата, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от този член, които са заети в Общинското
управление и косвени бюджетни потребители нямат право на обезщетение за присъствие
на заседаията на работните органи и възстановяване на транспортни разходи, направени за
присъствие на заседанията на работните органи, ако заседанието се провежда в работно
време.
Правата, посочени в този член, се упражняват въз основа на протокола за
присъствие на проведеното заседание. "
Член 8б.
Актът за формиране на работни органи (комисии, съвети, комитети, работни групи,
екипи и др.) на Общинския съвет, Общинското управление и кмета на Общината определя
размера на възнагражденията и другите разходи на председателя и членовете на работните
органи.
Председателите и членовете на работните органи, посочени в алинея 1 от този член,
които са заети в Общинското управление и косвени бюджетни потребители нямат право на
обезщетение за присъствие на заседанията на работни органи и възстановяване на
транспортни разходи, направени за присъствие на заседанията на работните органи, ако
заседанието се провежда в работно време.
Член 8в.
„Заплати, надбавки и други доходи, определени с настоящото решение, се изплащат
от бюджета на община Цариброд по разплащателната сметка на носителя на правото. "
Член 3.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Сл.
вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-6
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление ("Служебен
вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40, алинея 1. т.
54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община
Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския съвет
Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет Цариброд на заседанието, проведено на
04.09.2020 прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИТЕТА ЗА НОРМАТИВИ И АДИНИСТРАЦИЯ
Член 1.
Прекратява мандатът на Комитета за нормативи и администрация на Общинския
съвет Цариброд, образован от Решението № 06-106/2019-17/33-31 от 18.10.2019 година, в
следния сътав:
1. ДРАГАН ВЕЛИЧКОВ – лекар, Иво Андрич 7, Цариброд – председател,
2. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ – дипломиран юрист, с. Лукавица – заместник
председател,
3. СЪРДЖАН САВОВ – митнически служител, Хиландарска 41, Димитровград –
член,
4. МИЛИСАВ НИКОЛОВ – преподавател, с. Лукавица, Цариброд – член
5. МАЯ ДЖУРОВ ЗЛАТКОВ – възпитател, с. Белеш, Цариброд – член
6. ЗОРАН ХРИСТОВ – машинен техник, Балканска 104ц, Цариброд – член,
7. ИВАН ДЖУРОВ – пенсионер, Сутйеска 92, Цариброд – член.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-7
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление ("Служебен
вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44, алинея 1 и 3
от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19) и
членове 62, 63 и 78 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинският съвет на Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТ ЗА НОРМАТИВИ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Член 1.
Образува се Съвет за нормативи и администрация състоящ се от:
1. МИЛАН АНДРЕЙЕВИЧ дипл.юрист, ул. Бошко Буха 16/10, Цариброд –
председател,
2. САШКО МИТОВ гимназия, ул. Балканска 14/1, Цариброд – заместник председател,
3. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ – дипл.юрист, с. Лукавица, Цариброд – член,
4. СЪРДЖАН ХРИСТОВ – дипл.юрист, ул. Балканска 104а, Цариброд – член
5. ВЛАДАН ДИМОВ – икономист, ул. Найден Киров 12, Цариброд – член
6. МАЯ ДЖУРОВ ЗЛАТКОВ – възпитател, Белеш, Цариброд – члан,
7. ИВАН ДЕНЧЕВ – дипл.юрист, ул. Христо Ботев 12а – член.
Член 2.
Комитетът за нормативи и администрация разглежда хармонизирането на
предложените решения и други общи актове, приети от Общинския съвет, с Конституцията,
закона, Устава и други регламенти и дава своите предложения и становища на Общинския
съвет.
Комитетът следи ситуацията в областта на нормативната дейност на Общинския
съвет и посочва необходимостта от приемане, т.е. хармонизиране на решения и други общи
актове, определя консолидирани текстове на решения и други регламенти на Общинския
съвет, разглежда и определя предложения за автентично тълкуване на регламентите,
приети от Общинския съвет.
Комитетът дава становище за предложението на Устава, неговото изменение и
допълнение. Комитетът следи за изпълнението на Устава и предлага автентично тълкуване
на неговите разпоредби и разглежда въпроси, свързани с промяна на устава на предпиятия,
институции и други организации, основани от Общината, и представя становището си на
Общинския съвет.
Този Комитет определя предложението за Правилника на работа на Общинския
съвет, т.е. предложението за изменение и допълнение на този акт.
Комитетът, в унисон със закона, определя предложението за становището или
отговора до Конституционния съд на Република Сърбия в процедурата за оценка на
конституционността, т.е. законността на Устава, решенията и други общи актове, приети от
Общинския съвет.
Комитетът разглежда прилагането на системата за местно самоуправление в
Общината, изпълнението на задачите на държавната администрация, поверени на
Общината, разглежда организацията на администрацията и дава становище по
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предложението на Решението за организацията на Общинското управление, разглежда
въпросите за междуобщинското сътрудничество и представя предложения на компетентния
орган за подобраяване на взимоотношенията и връзките на Общината с други общини и
градове в страната и в чужбина, въпроси за упражняване на свободи, права и задължения
на гражданите, както и други въпроси в областта на местното самоуправление и
администрация.
Комитетът разглежда петиции и жалби, подадени от гражданите до Общинския
съвет, както и петиции, подадени от републикански органи, разглежда тяхната валидност,
предлага на Общинския съвет да вземе подходящи решения и мерки, които да бъдат
предприети с цел отстраняване на установени нередности в работата на общинските
органи, за което уведомява подателите.
В процеса на разглеждане на петиции и жалби, този Комитет получава отчети от
органите и организациите, за които се отнасят посочените изявления, в рамките на
определен от него срок.
Комитетът определя предложенията за имената на улици, площади, махали и части
от населени места на територията на Общината, предлага на Общинския съвет приемане
на подходящи решения и дава становище по предложенията на други упълномощени
предложители.
Комитетът разглежда въпроси в областта на правата на човека и малцинствата,
както и въпроси на сътрудничеството с градове и общини в страната и в чужбина.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20 август 2020 г. години.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-8
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет Цариброд на заседанието, проведено на
04.09.2020 прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИТЕТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ, ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ
Член 1.
Прекратява мандатът на Комитета за местно икономическо раъвитие, икономика
и финанси на Общинския съвет Цариброд, образован от Решението № 06-106/2019-17/3332 от 18.10.2019 година, състоящ се:
1. ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ – специалист по стоматология, Балканска 8/4,
Цариброд – председател,
2. ПЕТЪР КОСТОВ – магистър по мениджмънт, Светосавска 20 –
заместник-председател,
3. ИГОР СОКОЛОВ – дипломиран икономист, Белеш, Цариброд – член,
4. СЛАВКО ЗАРКОВ – икономист, Желюша, Цариброд – член
5. МИЛАН МИЛОШЕВИЧ – икономист, Борачка 30, Цариброд – член
6. АНГЕЛ ИВАНОВ – икономист, Балканска 10/3, Цариброд – член,
7.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – специалист по ветеринарна медицина,
Борачка 1, Цариброд – член.
Член 2.

Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-9
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи1 и 3 от Закона за местното самоуправление ("Служебен
вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44, алинея 1 и 3
от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19) и
членове 62, 63 и 78 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинския съвет на Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020г. година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ИКОНОМИКА
И ФИНАНСИ
Член 1.
Образува се Комитет за местно икономичско развитие, икономика и финанси
състоящ се от:
1. ЕЛЕНКО ПЕТРОВ – машинен инженер, ул. Власаки Алексов 29, Цариброд –
председател,
2. ИГОР СОКОЛОВ – бакалавър по икономика, Белеш, Цариброд – заместник
председател,
3. MAЯ ВАСОВ – статистик, ул. Хилендарска 3, Цариброд – член,
4. САША ВАСИЛЙЕВИЧ – митнически служител, ул. Бошко Буха 16/3, Цариброд
- член
5. МИЛАН МИЛОШЕВИЧ – икономиста, ул. Борачка 30, Цариброд - член
6. ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ – бакалавър по икономика, с. Желюша, Цариброд – член,
7. ПЕТЪР КОСТОВ – магистър по мениджмънт, ул. Светосавска 20, Цариброд –
член.
Член 2.
Комитетът по местно икономическо развитие, икономика и финанси разглежда и дава
становище по предложената програма за развитие на Общината и определени дейности и
предлага мерки за нейното изпълнение, разглежда стратегически планове и други
документи от значение за икономическото развитие на Общината, разглежда предложения
за решения в областта на икономиката, занаятите, туризъм, хотелиерство и търговия.
Комитетът разглежда предложения за решения и други общи актове, свързани с
финансирането на Общината, такси, обезщетеният и други публични приходи, програми за
развитие, за които отговаря Общинският съвет, бюджета, решението за окончателната
бюджетна сметка, заеми и дългове на Общината и други икономически и финансови
въпроси, предлага на Общинския съвет приемане на подходящи решения и дава становища
по предложенията на други упълномощени предложители.
Комитетът разглежда въпроси в областта на имуществените въпроси и всички други
въпроси в областта на местното икономическо развитие, икономика и финанси.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет на
Цариброд, конституиран на 20 август 2020 г.
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Член 4.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-10
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинея 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет на Цариброд, на заседанието, проведено
на 04.09.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИТЕТА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Член 1.
Прекратява мандатът на Комитета за социални дейности на Общинския съвет
Цариброд, образован от Решение № 06-106/2019-17/33-33 от 18.10.2019 година, състоящ се:
1. МИЛАН АНДРЕЙЕВИЧ – митнически служител, Балканска 5, Цариброд
– председател,
2. СНЕЖАНА ПЕЙЧИЧ, преподавател по биология, Нушичева 4 –
заместник председател,
3. ИРЕНА ПЕЙЧЕВ – възпитател, Десанка Максимович 8, Цариброд –
член,
4. САШКО МИТОВ – гимназия, Балканска 14/1, Цариброд – член
5. АНКИЦА МАНОИЛОВ – техник по продажба, с. Лукавица, Цариброд –
член
6. БРАНИСЛАВ ВАСОВ – преподавател по спорт и физическа култура,
Пастерова 18, Цариброд – член,
7. МАРИЯНА МИТОВ – начална учителка, с. Градинйе, Цариброд – член.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-11
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинея 1 и 3 от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС“, № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44, алинея 1 и 3
от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19) и
членове 62, 63 и 80 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинския съвет Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020г. прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Член 1.
Обаразува се Комитет за социални дейности състоящ се от:
1. ЗОРАН АНДОНОВ – политолог, Борачка 31, Цариброд – председател,
2. ИРЕНА ПЕЙЧЕВ - възпитател, ул. Десанка Максимович 8, Цариброд –
заместник председател,
3. ДЕЯН ЦВЕТКОВ– бакалавър по география и туризъм, ул. Христо
Смирненски 10/2, Цариброд – член
4. МАРИЯНА МИТОВ – начална учителка, с. Градинйе, Цариброд – член
5. БИЛЯНА МИЯЛКОВ – преподавател, ул. Бора Станкович 22а,
Цариброд - член
6. ДИМИТРИНА ВЕЛКОВ - журналист, ул. Балканска 96, Цариброд –
член,
7. САНЯ МИЛЕНКОВ – старша медицинска сестра, с. Желюша, Цариброд
– член.
Член 2.
Комитетът за социални дейности разглежда годишни програми и отчети за работата
на институции, основани от Общината в областта на образованието, културата, спорта,
здравеопазването, социалните грижи за децата, социалната защита, информацията,
разглежда въпроси и проблеми в областта на изкуството, грижата за младежта, детска
престъпност, грижи за хора с увреждания, равенство между половете и равни възможности
за всички, защита на семейството и други подобни.
Комитетът разглежда проектобюджета на Общината, особено в частта, свързана с
финансирането на програми за социални дейности и програми на религиозните общности, и
представя своето становище, виждания, заключения и предложения на Общинския съвет за
вземане на подходящи решения.
Комитетът е длъжен да разгледа възможни възражения на институциите, чиито
програми се финансират от Общината от нейния бюджет и които се отнасят до
изпълнението на приетата програма и финансов план на определена дейност, институция
или организация, и да информира Общинския съвет за това.
Комитетът наблюдава и обсъжда въпросите за отношенията и сътрудничеството на
Общинския съвет с религиозните общности, помага им да решават проблеми, с които се
сблъскват, грижи се за създаване и поддържане на добри междурелигиозни отношения,
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взаимно уважение и религиозна и междуетническа толерантност, изпълнява други задачи в
областта на отношенията с религиозните общности, предлага на Общинския съвет
приемане на подходящи решения, свързани с религиозните общности, и дава становища по
предложенията на други упълномощени кандидати.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20 август 2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-12
В Цариброд, 04.09.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет на Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет на Цариброд, на заседанието,
проведено на 04.09.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИТЕТА ПО УРБАНИЗЪМ, СТРОИТЕЛСТВО И
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Член 1.
Прекратява мандатът на Комитета по урбанизъм, строителство и жилищнокомунални услуги на Общинския съвет на община Цариброд, образован от Решението №
06-106/2019-17/33-34 от 18.10.2019 г., състоящ се:
1. СЛОБОДАН АНТОВ – бакалавър инженер по строителство, Балканска 20,
Цариброд – председател,
2. ДЖОРДЖЕ МАРИНКОВ – профилиран инж. по трафика – специалист, с.
Желюша – заместник председател,
3. ВАСИЛ ПЕЙЧЕВ – машинен инженер, Десанка Максимович 8, Цариброд –
член,
4. МИРЧА СОТИРОВ – пенсионер, с. Бачево, Цариброд - член
5. ЛЮБИША СОКОЛОВ – механик за машини и машинни инструменти, Борачка
8а, Цариброд - член
6. ИВАНА ИСИЧ – инженер по трафика, Балканска 7, Цариброд – член,
7. ВАСИЛ ТАШКОВ – мениджър по строителство, Стара планина 3, Цариброд –
член.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-13
В Цариброд, 04.09.2020. године
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС“, № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44, алинея 1 и 3
от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19) и
членове 62, 63 и 81 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19) , Общинският съвет на Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020 г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТ ПО УРБАНИЗЪМ, СТРОИТЕЛСТВО И
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Член 1.
Образува се Комитет по урбанизъм, строителство и жилищно-комунални услуги
състоящ се:
1. БОБАН ПЕТРОВ – бакалавър по машинно инженерство, ул. Иво Андрич 11,
Цариброд – председател,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВАСИЛ ТАШКОВ – мениджър по строителство, ул. Стара Планина 3,
Цариброд – заместник председател,
СТРАТКО ПЕЙЧЕВ – предприемач, Десанка Максимович 8а, Цариброд –
член,
ИВАНА ИСИЧ – инженер по трафика, ул. Балканска 7, Цариброд - член
АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ – профилиран инж. по геодезия-спец., ул. Балканска
61, Цариброд - член
ЦВЕТКО ИВАНОВ – дипл.инж. по технология, ул. Балканска 80/4, Цариброд –
член,
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – Д-р.спец по ветеринарна медицина, ул. Борачка
1, Цариброд – член.
Член 2.

Комитетът по урбанизъм, строителство и жилищно-комунални услуги разглежда
въпроси в областта на урбанизма, жилищно-комуналните услуги и подреждането на
строителни терени, предлага на Общинския съвет да приеме подходящи решения и други
общи актове, свързани с извършването и развитието на комунални услуги, подреждането на
строителни площи, жилищното строителство. и жилищни отношения, пространствено
планиране и урбанизъм на територията на Общината, градски и крайградски пътнически
транспорт (редовен и нелинеен), изграждане, поддръжка и използване на местни и
некатегоризирани пътища и улици, развитие на инфраструктурата в местните общности,
както и други проблеми в тази област, както и даване на становища по предложенията на
други упълномощени предложители.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20 август 2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-14
В Цариброд, 04.09.2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36. алинея 1. и 3. от Закона за местното самоуправление („Сл.
вестник на РС“, № 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члена 40. алинея 1.
точка 54) и член 44. алинея 1. и 3. от Устава на община Цариброд („Сл. вестник на община
Цариброд“, № 6/2019) и член 66. алинея 2. от Правилника на Общинския съвет Цариброд
(„Сл. вестник на община Цариброд“, № 16/2019), Общинският съвет Цариброд, на
заседанието проведено на 04.09.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Член 1.
Прекратява мандатът на Комитета по земеделие, развитие на селските
райони и опазване на околната среда на Общинския съвет Цариброд, образован от
Решение № 06-106/2019-17/33-35 от 18.10.2019 година, състоящ се:

1. СТРАТКО ПЕЙЧЕВ – гимназия, Десанка Максимович 8а, Цариброд – председател,
2. СИЛВИЙ ДИМИТРОВ – логопед, с. Радейна – заместник председател,
3. ЛИЛЯНА НАУМОВСКИ – гимназия, Десанка Максимович 11, Цариброд – член,
4. ДЕЯН СОКОЛОВ – ветеринарен техник, Христо Ботев 41, Цариброд – член
5. НИКОДИЯ ВЕЛИНОВ – инженер по животновъдство, Младежки бригади 17, Цариброд –
член
6. МИРКО ЛЕКОВ – административен техник, с. Градинйе, Цариброд – член,
7. СТАНИМИР АНДРЕЙЕВИЧ – машинен техник, Балканска 5, Цариброд – член.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-15
В Цариброд, 07.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинея 1 и 3 от Закона за местното самоуправление ("Служебен
вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44, алинея 1 и 3
от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19) и
членове 62, 63 и 82 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен
вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинският съвеъ на Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Член 1.
Образува се Комитет по земеделие, развитие на селските райони и опазване на
околната среда, състоящ се:
1. ДАМИР ТАКОВ – ветеринар, ул. Сутйеска 59а, Цариброд – председател,
2. НИКОЛА ДАВИТКОВ – комерциалист, с. Гуленовци, Цариброд – заместник
председател,
3. МИЛКО СОКОЛОВ – търговски техник, ул. Христо Смирненски 3/1,
Цариброд – член,
4. ВАСИЛ ПЕЙЧЕВ – машинен инженер, ул. Десанка Максимович 8, Цариброд
– член,
5. СЛОБОДАН КОЛЕВ – пенсионер, с. Смиловци, Цариброд – член,
6. ЛЮБИША КОСТОВ – инж. по земеделие, с. Планиница, Цариброд – член,
7. ДЕЯН СОКОЛОВ – ветеринарен техник, ул. Христо Ботев 41, Цариброд –
член.
Член 2.
Комитетът по земеделие, развитие на селските райони и опазване на околната среда
разглежда въпроси в областта на развитието и планирането, насочването и насърчаването
на развитието на селското стопанство и устройството на селските райони и развитието на
селските райони, горското стопанство и управлението на водите, предлага на Общинския
съвет подходящи решения и дава становища по предложения на други упълномощени
предложители.
Комитетът наблюдава и разглежда въпроси, свързани с екологията, опазването и
подобряването на околната среда, въздуха, природата и природните ресурси, защитата от
шум и наблюдава дейностите за предотвратяване и премахване на вредни последици, които
застрашават околната среда, предлага на Общинския съвет подходящи решения и дава
становища по предложения на други. упълномощени предложители.
Комитетът насърчава работата на местните общности, разглежда въпроси, които
представляват интерес за гражданите в местните общности, предлага на Общинския съвет
приемане на подходящи решения и дава становище по предложенията на други
упълномощени предложители, отнасящи се до местните общности.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20.08.2020 г.
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Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-16
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинея 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“,№ 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, № 16/2019), Общинският съвет на община Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020 прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
Член 1.
Прекртява мандатът на Комитета по социални въпроси на Общинския съвет
Цариброд, образован от Решение № 06-106/2019-17/33-36 от 18.10.2019 година, състоящ се:
1. ИВАН ДЕНЧЕВ – пенсионер, Христо Ботев 12а, Цариброд –
председател,
2. СТАНИКА СОТИРОВ – трговец, Видлич 27 – заместник председател,
3. МАРИЯ ТОДОРОВ – логопед, Христо Смирненски 8/1, Цариброд –
член,
4. МАЯ ВАСОВ – статистик, Хиландарска 3, Цариброд - член
5. ТАМАРА МИЛОШЕВ – социален педагог, с. Желюша, Цариброд - член
6. МАРТИН МАНОИЛОВ – профилиран икономист, Нишава 5, Цариброд –
член,
7. АНИТА ГЕОРГИЕВ – иконом, Работническа 8, Цариброд – член.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-17
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
(„Служебен вестник на РС“, № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44,
алинея 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No
6/19) и членове 62, 63 и 83 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд
(„Служебен вестник на община Цариброд“, No 16/19) , Общинският съвет Цариброд на
заседанието, проведено на 04.09.2020г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
Член 1.
Образува се Комитет по социални въпроси състоящ се:

1. ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ – специалист по стоматология, ул. Балканска 8/4, Цариброд –
председател,
2. ЙЕЛЕНА БОРИСОВ – бакалавър по икономика, ул. 8 септември 17а, Цариброд –
заместник председател,
3. СТАНИКА СОТИРОВ – търговац, ул. Видлич 7, Цариброд – член,
4. ИВАН МАНОИЛОВ – техник по туризъм, Белеш, Цариброд – член,
5. АНИТА КОСТОВ – социален работник, с. Лукавица, Цариброд – член
6. МАРИЯНА МЛАДЕНОВ – профилиран възпитател, с. Градинйе, Цариброд – член,
7. ДИВНА ДАВИТКОВ – начална учителка, ул. Балканска 20/14, Цариброд – член
Член 2.
Комитетът по социални въпроси разглежда въпроси в областта на социалната
политика и социалната сигурност на гражданите, за да реализира задачите си, постига
тясно сътрудничество с институциите в областта на социалната защита, предлага на
Общинския съвет да вземе подходящи решения и мерки за преодоляване на проблема.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20.08.2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-18
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет на Цариброд на заседанието, проведено
на 04.09.2020 прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА КОМИСИЯТА ЗА
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
Член 1.
Прекратява мандатът на Комисията за равенство между половете на Общинския
съвет Цариброд, образувано от Решение № 06-106/2019-17/33-38 от 18.10.2019 година,
състоящ се:
1. СУЗАНА МИЛЕВ – медицинска сестра, Балканска 4, Цариброд – председател,
2. ЦВЕТАНКА РАНЧЕВ – техник по счетоводство, Балканска 92 – заместник председател,
3. МАРИНА ДИМИТРИЙЕВИЧ – профилиран икономист, с. Лукавица, Димитровград – член,
4. ДАНИЙЕЛА КОСТОВ ПЕЙЧЕВ – преподавател по информатика, Балканска 40, Цариброд
– член
5. МИРЯНА ПЕТРОВ – пенсионер, Детко Петров 22, Цариброд – член
6. ИВАНА ПЕТРОВ – гиманзия, Раковски 3, Цариброд – член
7. ДАЛИБОР ГЛИГОРОВ – корепетитор КХД-во, 9 май 10, Цариброд – член
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-19
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“
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На основание член 39 от Закона за равенството между половете ("Служебен вестник
на РС", № 104/2009), член 36, алинея 1 и 3 от Закона за местното самоуправление,
"Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44,
алинея 1 и 3 от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", №
6/19) и членове 62, 63, 84, ал. 2 и чл. 86 от Правилника за работа на Общинския съвет на
Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд", No 16/19), Общинският съвет на
Цариброд на заседанието, проведено на 04.09.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
Член 1.
Образува се Комисия за равенство между половете състояща се:
1. ИВИЦА МЛАДЕНОВ – профилиран икономист, с. Желюша, Цариброд – председател,
2. АНКИЦА МАНОИЛОВ – техник по продажба, с. Лукавица, Цариброд – заместник
председател,
3. МИЛАН ВЕЛКОВ – икономист, ул. Славянска 10, Цариброд – член,
4. СУЗАНА МИЛЕВ – медисинска сестра, ул. Балканска 4, Цариброд – член
5. МАРТИН МАНОИЛОВ – профилиран икономист, ул. Нишка 5а, Цариброд – член
6. БОЖАНА ДАВИТКОВ – пенсионер, ул. Бошко Буха, Цариброд – член,
7. АНДЖЕЛКА БОШКОВ –старша медицинска сестра, ул. Балканска 6/24, Цариброд – член.
Член 2.
Комисията за равенство между половете разглежда предложения за решения и други
общи актове, приети от Общинския съвет, от гледна точка на насърчаването на равенството
между половете, преглежда резултатите от политиката и изпълнението на актове на
Общинския съвет от изпълнителните органи на Общината и други органи и длъжностни
лица, отговорни пред Общинския съвет във връзка с прилагане на актите за равенство
между половете, особено тези, с които се прилага прилага политиката на равни
възможности на общинско ниво, разглежда местните планове за действие в областта на
равенството между половете и прилагането на стандарти за равно представителство на
жените и мъжете на позиции за вземане на решения в обществения и политическия живот
на Общината.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20.08.2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-20
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Официален вестник на
община Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет Цариброд на заседанието, проведено на
04.09.2020 прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО
НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС
Член 1.
Прекратява мандатът на Съветa за наблюдение на прилагането на Етичния
кодекс на Общинския съвет Цариброд, образоване от Решение № 06-106/2019-17/33-39 от
18.10.2019 година, състоящ се:
1. МИЛАН ВЕЛКОВ – икономист, Славянска 10, Цариброд – председател,
2. СИЛВИЯ ЙОСИФОВ – икономист, Пастерова 16 – заместник председател,
3. БОБАН ПЕТРОВ – организатор на продажбата на нефт и петролни продукти, Нишава
30а, Цариброд – член,
4. ДИЯНА ВЕСКОВ – профилиран възпитател, Кирил и Методий 16а, Цариброд – член
5. ЛИЛЯНА ПЕТКОВИЧ – гимназия, с. Желюша, Цариброд – член
6. НАТАША НЕНОВ – телекомуникационен електротехник, с. Желюша, Цариброд – член,
7. ДИВНА ДАВИТКОВ – начална учителка професор, Балканска 20/14, Цариброд – члан.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-21
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“
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На основание член 39 от Закона за равенството между половете ("Служебен вестник
на РС", № 104/2009), член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление,
"Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44,
алинеи 1 и 3 от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", №
6/19) и членове 62, 63, 84, ал. 2 и чл. 88 от Правилника за работа на Общинския съвет
Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд", No 16/19), Общинският съвет на
Цариброд на заседанието, проведено на 04.09.2020 г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО
НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС
Члан 1.
Образува се Съвет за наблюдение на прилагането на Етичния кодекс състоящ се
от:
1. БОЯНА ЙОСИФОВ –профилиран икономист, ул. Васил Левски 9, Цариброд –
председател,
2. БРАНИСЛАВ БОРИСОВ – спедитор, ул. Забърдйе 3, Цариброд – заместник председател,
3. РОСИЦА НИКОЛОВ – профилиран инженер, с. Лукавица, Цариброд – член,
4. КАТАРИНА ИЛИЕВ – фелдшер, ул. Сутйеска 69, Цариброд – член
5. ИВАНА ПЕТРОВ – гимназия, ул. Раковски 3, Цариброд – член
6. МАРГАРИТА МИНЕВ ИВАНОВ ул. Христо Ботев 73, Цариброд – член,
7. ДРАГАН ТОДОРОВ – юрист, ул. Власаки Алексов 19, Цариброд – член.
Член 2.
Съветът за наблюдение на прилагането на Етичния кодекс наблюдава прилагането
на Етичния кодекс на длъжностните лица на местното самоуправление в Сърбия, дава
обяснения и дава становища по неговото съдържание, следи дали общинските служители
спазват разпоредбите на Етичния кодекс, анализира събития и явления от значение за
успешно прилагане на Етичния кодекс, насърчава прилагането му чрез медиите и отправя
препоръки към длъжностни лица, граждани и медии.
Съветът за наблюдение на прилагането на Етичния кодекс предоставя съвети и
насоки относно декларирането на частен интерес на съветниците, води записи на
декларации за частен интерес, следи за изпълнението на задължението за деклариране на
частните интереси на съветниците и изготвя отчет за това.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20.08.2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-22
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“

СТРАНИЦА
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/2019) и член 66, алинея 2 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет Цариброд на заседанието, проведено на
04.09.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА СЪВЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Член 1.
Прекратява мандатът на Съвет за потребителите на обществени услуги на
Общинския съвет Цариброд, образуван от Решение № 06-106/2019-17/33-37 от 18.10.2019
година, състоящ се от:
1. ДАЛИБОР МИЛАНОВ – ветеринарен техник, Власаки Алексов 26, Цариброд –
председател,
2. ДЕЯН РАДИВОЙЕВ – бакалавър по право, 8 септември 2 – заместник председател,
3. СУЗАНА КОСТОВ – дипломиран икономист, Светосавска 20, Цариброд – член,
4. ТРАЙКО МИЛОШЕВ – пенсионер, с. Лукавица, Цариброд – член
5. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – гиманзия, Партизанска 12, Цариброд – член
6. МАРИНА ДИМИТРОВ – гимназия, Христо Ботев 20, Цариброд – член,
7. ИВАН РАНГЕЛОВ – ветеринарен техник, Иво Андрич 29, Цариброд – член.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-23
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
(„Служебен вестник на РС“, № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44,
алинея 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No
6/19) и членове 62, 63, 84,алинея 2 и член 89 от Правилника за работа на Общинския съвет
Цариброд, „Служебен вестник на община Цариброд“, No 16/19), Общинският съвет на
община Цариброд, на заседанието, проведено на 04.09.2020г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ
Член 1.
Образува се Съвет за потребителите на обществените услуги състоящ се от:
1. АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ – пенсионер, ул. Балканска 65, Цариброд – председател,
2. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – гимназия, ул. Партизанска 12, Цариброд – заместник
председател,
3. ИВИЦА ТОДОРОВ – работник, с. Желюша, Цариброд – член,
4. МАРИНА ДИМИТРОВ – гимназия, ул. Христо Ботев 20, Цариброд – член,
5. ИВАН РАНГЕЛОВ – ветеринарен техник, ул. Иво Андрич 29, Цариброд – член,
6. ДИЯНА ПЕТРОВИЧ– специалист по туризъм, ул. Работническа 2, Цариброд – члан,
7. СОНЯ ПЕТРОВ – профилиран санитарен еколог.инж., ул. Детко Петров 22, Цариброд –
члан.
Член 2.
Съветът на потребителите за обществени услуги разглежда планове, програми и
отчети за обществените услуги, и особено постигнатите нива на обхват и качество на
обществените услуги, цени на комуналните услуги, т.е. размера на таксите за обществени
услуги и докладва своето за становището си уведомява Общинския съвет и
обществеността.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20.08.2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-24
В Цариброд, 04.09.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“
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На основание член 36, алинея 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд”, No 6/2019) и член 62, алинея 4 от Правилника за работа на Общинския
съвет на Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет на Цариброд на заседанието,
проведено на 04.09.2020 година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА ЗДРАВНИЯ СЪВЕТ
Член 1.
Прекратява мандатът на Здравния съвет на Общинския съвет Цариброд,
образуван от Решение на ОбС Цариброд, № 06-135/2019-17/35-28 от 18.12.2019 година,
състоящ се от:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Никола Йорданов, председател
Милан Ставров, заместник председател
Ненад Стоянов, от редиците на местното самоуправление, член
Драган Величков, от здравното заведение за първично здравеопазване, член
Радмила Зец, от компетентния институт за обществено здраве, член
Драган Милич, от Републиканския фонд за здравно осигуряване, член
Обрен Глигорийевич, от сдружението на пациентите, член
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-25
В Цариброд, 04.06.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.

№ 34. 07.09.2020. година „Служебен вестник на община Цариброд“
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На основание член 13 от Закона за здравеопазването ("Служебен вестник на РС", №
25/2019), член 15 от Закона за обществено здраве ("Служебен вестник на РС" № 25/2016),
член 38. и 42 от Закона за правата на пациентите ("Служебен вестник на РС" № 45/2013 и
25/2019 - друг закон) и член 87 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд
("Служебен вестник на община Цариброд", No 16/2019), Общинският съвет на Община
Цариброд, на заседанието, проведено на 04.06. 2020 г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЪВЕТ
Член 1.
Образува се Здравен съвет като специален постоянен работен орган на Общинския
съвет Цариброд и регламентира неговия състав, мандат на членовете, обхват и други
въпроси от значение за работата на Съвета.
Член 2.
Здравният съвет се образува в следния състав:
1. Ангел Йосифов, председател
2. Ясмина Соколов, заместник председател
Членове:
3. Гюргица Джуров Маринков, от редиците на местното самоуправление,
4. Д-р Драган Величков, от здравното заведение за първично здравеопазване,
5. Д-р Радмила Зец, от компетентния институт за обществено здраве,
8. Драган Милич, от Републиканския фонд за здравно осигуряване,
6. Славица Манич, от сдружението на пациентите.
Член 3.
Задачи на Съвета:
1) в областта на защитата на правата на пациентите:
- разглежда жалби за нарушаване на индивидуалните права на пациентите въз
основа на представени и събрани доказателства и установени факти;
- информира жалбоподателя и директора на здравното заведение, т.е. основателя на
частната практика, към която се отнася жалбата, за установените факти и дава
подходящи препоръки;
- разглежда отчетите на пациентските съветници, следи за реализирането на правата
на пациентите на територията на единицата на местното самоуправление и предлага
мерки за защита и насърчаване на правата на пациентите;
- представя годишен отчет за своята работа и предприетите мерки за защита на
правата на пациентите на компетентния орган на единицата на местното
самоуправление, както и на министерството, отговарящо за здравните въпроси, а на
територията на Автономната покрайнина и на административния орган, отговарящ за
здравните въпроси.
2)

в областта на общественото здраве:

- междусекторно сътрудничество, координация, насърчаване, организация и
насочване на изпълнение на дейности в областта на общественото здраве на местно
ниво, съвместна дейност с органа на автономната покрайнина, с единица на
местното самоуправление, заинтересовани страни и други участници в системата на
общественото здравеопазване;
- следи отчетите на институти и заведения по обществено здраве за анализ на
здравословното състояние на населението на територията на единицата за местното
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самоуправление, което целенасочено разпределя средства по специални програми в
областта на общественото здраве, посочени в член 14 от този закон, и предлага
мерки за тяхното подобряване за развитие на интегрирани услуги в местното
самоуправление;
- приема предложение за план за обществено здраве на местно ниво, което се
приема от Общинския съвет на единицата на местното самоуправление и следи за
изпълнението му чрез специални програми в областта на общественото здраве;
- инициира и наблюдава изпълнението на дейности за насърчаване на здравето и
изпълнение на мерки за опазване и подобряване на здравето, профилактика и
потискане на инфекциозни и хронични незаразни болести, наранявания и рискови
фактори на територията на звеното на местното самоуправление чрез специални
програми в областта на общественото здраве;
- дава становища по отчета за изпълнение на специална програма в областта на
общественото здраве, издаден от единица на местното самоуправление;
- участва в различни области на общественото здраве при кризисни и извънредни
ситуации, посочени в член 11 от този закон;
- укрепва капацитета на заинтересованите страни и участниците в областта на
общественото здраве;
- информира обществеността за работата си;
- осигурява подкрепа за работата и развитието на заинтересованите страни и
участниците в системата на общественото здраве на нейна територия, в
съответствие със закона;
- уведомява единиците на местното самоуправление и заведението или института по
обществено здраве за работата си в областта на общественото здраве.
3)
изпълнение на други задачи и задължения в съответствие и по начина,
определени от разпоредбите на Устава, Правилника за работа на Общинския съвет и
разпоредбите на Правилника за работа на Здравния съвет.
Член 4.
Мандатът на избраните членове на Здравния съвет продължава до изтичане на
мандата на Общинския съвет Цариброд, конституиран на 20.08. 2020 г.
Член 5
Съветът приема Правилник за работа, който регламентира работата на Съвета.
Член 6
Общинският съвет може да ангажира други юридически и физически лица за
изпълнение на определени професионални задачи за нуждите на Съвета.
Член 7
Председателят, заместник-председателят и членовете на Здравния съвет имат
право на финансова компенсация за участие в работата на Съвета. Размерът и начинът на
плащане на финансовата компенсация се определят съгласно решението, което регулира
компенсации към други работни органи.
Член 8.
Професионални и административни задачи за нуждите на Съвета се изпълняват от
Общинското управление на Община Цариброд.
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Член 9.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-27
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление
("Служебен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 40,
алинея 1. т. 54) и чл. 44, ал. 1 и 3 от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд”, No 6/2019) и член 62, алинея 4 от Правилника за работа на Общинския
съвет Цариброд”, No 16/2019), Общинският съвет Цариброд на заседанието, проведено на
04.09.2020 година,прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА СЪВЕТА ЗА МЛАДИТЕ
Член 1.
Прекратява мандатът на Съвета за младите на Общинския съвет Цариброд,
образуван с Решение на Общинския съвет Цариброд № 06-83/14-I/25-20 от 21.11.2014
година, състоящ се от:
1. ИВО ПЕЙЧЕВ, от Цариброд, ул. Иво Андрич 22 – председател
2. МАРИЯНА АНДОНОВ, от Цариброд, ул. Десанка Максимовиа 19 - член,
3.
4.
5.
6.
7.

ДАРКО ДИМИТРОВ, от Цариброд, ул. Балканска 6/10 – член,
БОЯН ГЛИГОРОВ, от Цариброд, ул. Светосавска бб – член,
ЛЕОН МИЛОШЕВ, от Цариброд, с. Желюша – член,
БОБАН ПЕШИЧ, от Цариброд, ул. Бошко Буха 20 – член,
ДИЯНА ВЕЛИЧКОВ, от Цариброд, ул. Граничар 8 – член.

Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.
№ 06-103/2020-17/2-27
В Цариброд, 04.06.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 17 от Закона за младежта („Служебен вестник на РС“, № 50/2011),
член 36, алинеи 1 и 3 от Закона за местното самоуправление („Служебен вестник на РС“, №
129/2007, 83/2014, 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 44, алинеи 1 и 3 от Устава на
община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", № 6/19) и членове 62, 63, 84 и
85 от Правилника за работа на Общинския съвет Цариброд („Служебен вестник на Община
Цариброд“, No 16/19), Общинският съвет Цариброд на заседанието, проведено на
04.09.2020г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА МЛАДИТЕ
Член 1.
Образува се Съвет за младите състоящ се от:
1. САНДРА СТАНИМИРОВ от Цариброд, ул. Црногорска 2 - председател
2. ЗОРАН МАНИЧ от Цариброд, ул. Негошева 13а – заместник-председател,
3. СТЕФАН СТАЙЧЕВ от Цариброд, ул. 9 май 21 – член,
4. БОРИС КОТЕВ от Цариброд, ул. Нишка 6 – член,
5. ДРАГАНА КОСТОВ от Цариброд, с. Желюша – член,
6. АНДРИЯ ИГОВ от Цариброд, ул. 8 март 34 – член,
7. МИЛАН ПЕТРОВ от Цариброд, ул. Иво Андрич 11 – член.
Член 2.
Съветът за младите разглежда въпроси, свързани с подобряването на положението
на младите хора, дава становища по предложени решения и други общи актове, приети от
Общинския съвет в области, важни за младите хора, инициира подготовка на проекти и
участие на Общината в проекти и програми за подобряване на положението на младите
хора. младежки организации и сдружения и подкрепя изпълнението на техните дейности,
дава становища по проектни предложения от значение за младите хора, които са частично
или изцяло финансирани от общинския бюджет и следи за тяхното изпълнение, инициира и
участва в разработването на стратегии и местни планове за действие в областта на
младежта, следи за тяхната реализация, както и други работни места, представляващи
интерес за младите хора, с цел създаване на условия за по-добро качество на живот на
младите хора и тяхното активно участие в съвременните тенденции в обществото.
Член 3.
Мандатът на избраните продължава до изтичане на мандата на Общинския съвет
Цариброд, конституиран на 20.08.2020 г.
Член 4.
Решението се публикува в „Сл.вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-28
В Цариброд, 04.09.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 27, ал. 9 от Закона за публичната собственост
("Служебен вестник на РС", № 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - д-р. Закон, 108/16, 113/17 и
95/18) и член 40, алинея 1, т. 38) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд”, № 6/19), на Общинския съвет Цариброд, на заседанието, проведено на
04.09.2020г., прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В
ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ОТ ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
Член 1.
Открива се процедура за придобиване на недвижим имот в публична собственост на
община Цариброд.
Член 2.
Предмет на придобиване на недвижим имот, посочен в член 1 от настоящото Решение,
е кадастрален парцел номер: 7487 – строителна площ, вписана в ЛН №. 159, всичко KО
Смиловци, в публична собственост на Република Сърбия, безплатно.
Член 3.
С цел прехвърляне на права на собственост върху недвижимите имоти, посочени в член
2 от настоящото Решение, в публичната собственост на община Цариброд, след
приключване на процедурата с Дирекция за собственост на Република Сърбия и
Правителството на Република Сърбия, налага се на Отдела за урбанизъм, строителство и
комунално-жилищни услуги вписване на собственост в компетентния орган.
Член 4.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Служебен
вестник на община Цариброд“.

№ 06-103/2020-17/2-29
В Цариброд, 04.09.2020 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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