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На основание член 100, алинея 3 от Закона за опазване на околната среда ("Служебен вестник
на РС", № 135/04, 36/09, 36/09 - друг закон, 72/09 - друг закон, 43/11 - решение на КС, 14/16,
76/18, 95/18 - друг закон и 95/18 - друг закон) и 32 алинея 1, т. 4 от Закона за местното
самоуправление 83/14) и член 41, алинея 1, т. 5 от Устава на община Цариброд ("Служебен
вестник на град Ниш" № 28/14 - консолидиран текст и 72/15), Одобрение от Министерството на
опазването на околната среда (№: 401-00-417 / 2020-02 от 19.03.2020 г.) и Националната
програма за опазване на околната среда („Служебен вестник на РС”, No 12/10) на Общинския
съвет на Цариброд на заседанието, проведено на 29.05.2020 г. прие:
ПРОГРАМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТНИЯ ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА
2020 ГОДИНА

I.
Тази програма определя планираните приходи и целта за използване на средства за
дейности (планове, програми, проекти и други дейности), които са планирани за 2020 г. в
областта на опазването и подобряването на околната среда.
За изпълнението на тази Програма са предвидени средства от бюджета на община
Цариброд в общ размер 16 700 000,00 динара, програмни дейности 0001 Управление на
опазване на околната среда, функционален класификационен код 560, Решения за бюджета на
община Цариброд за 2020 г. (Служебен вестник на община Цариброд 29/2019).
Предложението за Програмата е в съответствие с дейностите по МЕДП (Местен
екологичен дейностен План) за община Цариброд, приети с Решение (№: 06–184/05 - I/15–15 от
01.02.2006 г.), на заседанието на Общинския съвет на Цариброд и Плана за интегрално
управление с комунално-битови отпадъци за община Цариброд 2011-2021., приет с Решение
(№ 06-15/11-I/22-1 от 31.03.2011 г.).

II.
Средствата от точке I алинея 2. От тази Програма се използват за:

Контрол на качеството на факторите на околната среда (мониторинг)
- 2 100 000,00 динара.
Контролът на качеството на факторите на околната среда, като законово задължение на
звеното на местното самоуправление, се извършва чрез систематичен мониторинг на
състоянието на околната среда, т.е. стойности на показатели и отрицателни въздействия върху
околната среда, както и мониторинг на мерките и предприетите дейности за намаляване на
отрицателните въздействия върху качеството на околната среда и здравето на населението. .
През 2020 г. се планира мониторинг на състоянието на околната среда в унисон със
Закона за опазване на околната среда (чл. 69-73) и специални закони, както следва:
• Контрол на качеството на въздуха;
• контрол на качеството на повърхностните води;
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• Контрол на замърсяването на почвата;
• Контрол на шума в околната среда.
1. Контрол на качеството на въздуха на територията на община Цариброд – 1.000.000,00
динара.
Въз основа на данни за нивото на замърсителите във въздуха се оценява качеството на
въздуха. Качеството на въздуха се оценява по отношение на концентрацията на серен диоксид,
азотен диоксид, сажди, утаечни вещества от валежите с анализ на тежки метали (олово, цинк и
кадмий), както и други замърсители, които се определят като такива от съответните
национални разпоредби. Наблюдението на качеството на въздуха се постига чрез
контролиране на нивата на замърсители, произхождащи от неподвижни източници на
замърсяване и от движещи се източници на замърсяване.
За да се предоставят качествени данни, мониторингът на качеството на въздуха, т.е.
обработката и анализът на данните, както и валидирането на резултатите, получени чрез
измерване и/или вземане на проби и тълкуване на резултатите, ще бъдат поверени на
акредитирана професионална организация, която отговаря на предписаните изисквания и има
съответното разрешение от министерството, компетентно за околната среда, която ще бъде
избрана чрез процедура за възлагане на обществена поръчка.
Контролът на качеството на въздуха на територията на община Цариброд през 2020 г.
ще се извършва на следните места:
• Граничен пункт „Градина“ - в периода май - октомври 2020г.
• Центърът на града (сграда на община Цариброд - в периода април 2020 г. - март 2021 г.
• Работна зона "Белеш" - в периода 30 дни преди началото на работата и в периода 30 дни
след началото на работата на първото предприятие.
2. Контрол на повърхностните води на територията на община Цариброд – 100.000,00
динара.
Контролът на повърхностните води на територията на община Цариброд се извършва
съгласно Правилника за референтни условия за типовете повърхностни води ("Служебен
вестник на РС", № 67/11), Указа за граничните стойности на замърсителите в повърхностните и
подпочвените води и утайките и сроковете за достигане на водата ( "Служебен вестник на РС",
№ 50/12) и националните стандарти в областта на тестването на водата.
Контрол на качеството на повърхностните води на територията на община Цариброд
през 2020 г. ще се извършва на мястото на изкуствените водоеми „Сават I“ и „Сават II“, както и
на река Нишави. Контролът ще се извършва четири пъти през 2020 г., през месеците: март,
юни, октомври и декември.
Контролът на качеството на водата във изкуствените водоеми „Сават I“ и „Сават II„,както
и на река Нишава обхваща изследвания на терена и лабораторни изледвания: общи и основни
физико-химични, микробиологични и биологични параметри и елементи за класификация на
екологичния потенциал и оценка на годността.
За да се предоставят данни за качеството, мониторингът на качеството на водата на
изкуствените водоеми "Сават I" и "Сават II", както и на река Нишава, т.е. обработка и анализ на
данни, както и проверка на валидността на резултатите, получени чрез измерване и/или
вземане на проби и интерпретация на резултатите, ще се извършва от акредитирана
професионална организация, която отговаря на изискванията и има съответното разрешение от
министерството, отговарящо за опазването на околната среда, а ще бъде избрана чрез
процедура за възлагане на обществена поръчка.
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3. Контрол на замърсяването на почвата на територията на община Цариброд –
400.000,00 динара.
Програмата за тестване на замърсяването на почвата на територията на Цариброд
включва анализи на почвени проби, в зоната на защита на водоснабдителните източници,
зонина движение, земеделски площи, както и аварийно вземане на проби от почвата в случай
на химическа авария.
Източниците на замърсяване на почвата могат да бъдат класифицирани в няколко групи
и най-важните са: въздействието на индустрията и топлоелектрически централи, селското
стопанство, отпадъчните води, трафика, нерегламентираните депа за битови и други отпадъци,
аварии, природни бедствия и др. Замърсяването на почвата влияе пряко или косвено върху
замърсяването на повърхностни и подземни води, въздух, селскостопански продукти,
качеството на околната среда като цяло, както и здравето на населението на определена
територия.
Вземането на проби на територията на община Цариброд през 2020 г. ще се извършва в
следните населени места:
а) зона за санитарна защита на изворите "Ивкови воденици" и "Пъртопопински воденици",
б) зона на влияние на съществуващото нехигиенично депо "Козарица",
в) зона на влияние на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в селището
Белеш,
г) земеделски площи в зоната на Коридор 10 и ЖП гара - две места:
• KO Bačevo (близо до Митническия терминал за товарен трафик);
• КО Цариброд (близо до ЖП гарата).
a) земеделска земя в непосредствена близост до изкуствените резервоари "Сават I" и
"Сават II".
Анализът на почвените проби в лабораторията включва следните параметри: определяне
на съдържанието на влага, pH, загуба при отгряване, съдържание на глина, тежки метали
(живак, олово, кадмий, арсен, цинк, никел, хром), пестицидна въглеводородна фракция (С10С28), въглеводородна фракция (С10-С40), полуциклични ароматни въглеводороди,
полихлорирани бифенили и хлорирани и летливи, органични съединения (1,1-дихлоретан, 1,2дихлоретан, 1,2-дихлороетан, тетрахлороетан, бензен, етил-бензен, ксилол, толуен).
4. Мониторинг на шума в околната среда 200.000,00 динара.

Въз основа на Закона за опазване на околната среда (Служебен вестник на РС 135/04,
36/2009, 14/2016, 76/2018 и 95/2018, чл. 69 и чл. 70), органите на местното самоуправление
осигуряват контрол и мониторинг на околната среда.
Мониторингът на шума се извършва чрез систематично измерване, оценка или изчисляване
на определен индикатор на шума, в съответствие със Закона за опазване на шума в околната
среда Сл. лист на Република Сърбия 36/2009 и 88/2010 (чл. 8 и чл. 23).
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Данните за мониторинг на шума са неразделна част от единна информационна система
за околната среда в унисон със закона, уреждащ опазването на околната среда.
Мониторингът се извършва в съответствие с предназначението на пространството и
акустичното зониране на града.
Мониторингът на шума на територията на община Цариброд през 2020 г. ще се
извършва два пъти годишно на следните места:
• Зони за почивка и развлечение, болнични зони и възстановителни домове, културноисторически паметници и паркове – измервателно място на СТЦ „Цариброд”.
• Туристически зони, лагери и училищни зони – измервателно място Гимназия на „св.св. Кирил
и Методий“.
• Жилищни райони - измервателни места селищата "Касарине" и "Киримиджилница"
• Бизнес-жилищни зони, търговско-жилищни зони и детски площадки – измервателно място
пред "Център за култура".
• Центърът на града, занаятджийска, търговска, административно-управителна зона с
апартаменти, зона до магистралата, магистрали и градски пътища – измервателно място до
бензиностанция "НИС ПЕТРОЛ".
• Индустриална зона – измервателно място селище Белеш.
5. Поръчка на апарат за вземане на проби от въздуха – 400.000,00 динара.
Поръчка на апарат за вземане на проби от въздух - осемканален двуредов
микроконтролер за вземане на проби. Апаратът за вземане на проби от въздух е автоматично
стационарно устройство, предназначено за вземане на проби от въздух по време на
непрекъснато наблюдение в работната и битова среда.
Апаратът за вземане на проби от въздуха ще се използва като стационарно устройство за
контрол на качеството на въздуха в сътрудничество с Института по обществено здраве Пирот.
Поръчката на апарата ще се извършва в съответствие със Закона за обществените поръчки.
Стимулиращи, превантивни и саниращи програми и проекти.
–14.600.000,00 динара
Средствата, предвидени в раздел „Стимулиращи, превантивни и саниращи програми и
проекти“, са планирани за изпълнението на следните дейности:
1. Програма за съфинансиране на дейности за защита на въздуха чрез намаляване на
потреблението на енергия за отопление на жилищни сгради - 8 600 000,00 динара
На територията на центъра на община Цариброд има 4600 жилищни сгради. Около 90%
от домакинствата използват твърдо гориво за отопление, предимно дърва и въглища. Тъй като
на територията на общината няма топлоцентрала, която да осигурява централно отопление и
възможност за използване на природен газ, жилищните сгради, за които се използват твърди
горива, имат индивидуални камини. Трябва да се отбележи, че географското положение на
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ядрото на града (долината) и розата на вятъра създават предусловия за задържане на смог и
други замърсители, предимно в жилищната зона. Въз основа на горните факти и други данни
може да се твърди отговорно, че освен транзитното движение и задържането на превозни
средства (автомобилен и железопътен трафик) на граничния пункт, отоплението на жилищни
сгради е един от двата основни замърсителя на въздуха в община Цариброд.
Програмата за съфинансиране на дейности за защита на въздуха чрез намаляване на
потреблението на енергия за отопление на жилищни сгради, има за цел да намали
количеството енергия, използвано за намаляване на емисиите на замърсяващи газове от
отделните пещи. За да се постигнат определени резултати, е необходимо да се приложи
програмата за минимум 5 години.
Програмата за съфинансиране на дейностите по опазване на въздуха чрез намаляване
на потреблението на енергия за отопление на жилищни сгради, ще подкрепи дейности,
извършвани от собствениците на сгради по време на:
• изпълнение на строителни работи в съществуващите жилищни сгради - монтаж на
топлоизолационен слой и подмяна на фасадната дървена конструкция;
• подмяна на стари радиатори, горелки и инсталации с нови, които имат по-ниска
консумация на използвани енергийни източници.
Жилищните сгради на територията на общината са стари около 40 години и почти всички
са построени без използването на топлоизолация. Освен това голям брой сгради имат
повредени фасади и стари неадекватни дървени конструкции, което допълнително води до
загуба на топлинна енергия и необходимост от използване на по-голямо количество енергия за
отопление. Разпределянето на стимулиращи средства ще се извърши в съответствие с
Програмата за съфинансиране на дейностите по опазване на въздуха чрез намаляване на
потреблението на енергия за отопление на жилищни сгради и въз основа на публично обявен
конкурс от Община Цариброд. Програмата за съфинансиране на дейностите по опазване на
въздуха чрез намаляване на потреблението на енергия за отопление на жилищни сгради, ще
определи приоритетните жилищни зони въз основа на проведения мониторинг на въздуха,
който ще се извършва през 2020 г.
2. Програма за почистване на незаконни депа - 500 000,00 динара
Програмата за почистване на незаконни депа ще се изпълнява в сътрудничество с ОП
„Комуналац" от Цариброд. Предвижда се в съответствие с Местния план за управление на
битовите отпадъци и Закона за управление на битовите отпадъците („Служебен вестник на
РС", № 36/09, 88/10 и 14/16) непрекъснато да предприема мерки за премахване на т.нар
незаконни депа, т.е. саниране на депа на територията на община Цариброд. В допълнение към
грозния образ, който създават, винаги съществува опасност, първо, за човешкото здраве, а
след това и за околната среда, тъй като задължително има замърсяване на земята, водата и
въздуха. Поради това се предприемат действия за възстановяване на тези незаконни депа,
които се срещат на нерегламентирани и други площи. Планираното възстановяване на тези
депа, като непрекъснат процес, в сътрудничество с ОП „Комуналац“ от Цариброд, което има
изключителното право да извършва комунални дейности по управление на битовите отпадъци,
трябва да доведе до трайно решение на проблема.
3. Програма за залесяване - 500 000,00 динара.
Програмата за залесяване се изпълнява като дейност с цел адаптиране към
изменението на климата. Програмата за залесяване ще се извършва в зони, които не са в
системата за поддръжка и управление на обществени предприятия. Дейностите ще се
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реализират чрез конкурс и въз основа на избрани предложения за проекти за залесяване за
предложените площи. Средствата, посочени в Програмата за залесяване, ще бъдат
разпределени въз основа на индивидуален акт на Кмета, и въз основа на подадени заявки от
сдружения и юридически лица от Цариброд
4. Изготвяне на подземен кадастър на канализационната мрежа, фаза II - 5 000 000,00
динара. (дейност от 2019 г.).
Програмата Изготвяне на подземен кадастър на канализационна мрежа фаза II –
5 000 000,00 RSD. е дейност от 2019г. През 2019 г. бе проведена обществена поръчка за избор
на изпълнител. През 2020 г. изборът на изпълнителя ще се извърши в унисон със Закона за
обществените поръчки и с него ще бъде подписан договор за изготвяне на Кадастъра на
канализационната мрежа.

III.
Финансирането, т.е. съфинансирането на дейностите от тази Програма, ще се извършва
в зависимост от притока на средства, събрани в съответствие с притока на целеви средства в
унисон със Закона за опазване на околната среда ("Служебен вестник на РС", № 135/2004,
36/2009, 36/2009 - друг закон, 72/2009 - друг закон, 43/2011 - решение на КС, 14/2016, 76/2018,
95/2018 - друг закон и 95/2018 - друг закон). Ако приходите и доходите през бюджетната година
не бъдат реализирани в планирания размер, разходите ще се изпълняват съгласно
приоритетите, определени от Кмета на Цариброд, а най-вече задължения, определени със
закон и предварително поети договорни задължения.

IV.
Средствата от т. I на тази Програма могат да бъдат увеличени със сумата, определена
чрез изменение на бюджета на община Цариброд за тази година, както и с размера на
трансферите от други нива на власт и дарения, а могат да бъдат използвани в съответствие с
тази Програма без предварително съгласие от Министерството на околната среда на
Република Сърбия за изменение на тази Програма.

V.
Отчетът за използването на средствата от тази Програма, който се предоставя на
Министерството на опазването на околната среда на Република Сърбия не по-късно от 31 март
на текущата година за предходната година, ще съдържа обяснения за изпълнението на
планираните дейности и всички техни промени.

VI.
Община Цариброд ще финансира Програмата въз основа на договор или споразумение
за финансиране. Одобрението за финансиране на всяка отделна програма се одобрява от
Кмета на община Цариброд.

VII.
Реализацията на тази Програма, както и надзорът върху изпълнението на договорни
задължения и изпълнението на отделни програми и проекти, се осъществява от отдел „Бюджет
и финанси“, Общинско управление на община Цариброд
№ 06-58/2020-17/38-1
В Цариброд, 29.05.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 4) и във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление, „Служебен вестник на РС”, No 129/07, 83/14 - друг закон, 101/16 - друг закон и
47/18) и на основание чл. 40, ал. 1, т. 4) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, № 6/19), член 3, алинея 3. и член 7 от Решението за създаване на
бюджетен фонд за икономическо развитие на община Цариброд ("Служебен вестник на град
Ниш", No 103/13 и 28/14), Общинският съвет на община Цариброд, на заседанието, проведено
на 29.05.2020 година, прие
Програма за промени в Програмата на работа на Бюджетния фонд за икономическо
развитие на община Цариброд за 2020 г.
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАМАТА
НА РАБОТА НА БЮДЖЕТНИЯ ФОНД ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ЦАРИБРОД ЗА 2020 ГОДИНА
I ПРЕДМЕТ
Програмата за изменения на Програмата на работа на Бюджетния фонд за
икономическо развитие на община Цариброд за 2020 г. (по-нататък: Фондът) на община
Цариброд определя целите и начина на използване на бюджетния фонд за икономическо
развитие в рамките на бюджета на община Цариброд в размер на 10 900 000,00 десет милиона
и деветстотин хиляди), за дейности от значение за подобряване на икономиката в община
Цариброд.
II ПОДДЪРЖАНИ МЕРКИ
В рамките на планираните средства за 2020 г. се предвижда финансова подкрепа за
следните мерки:
1. Субсидиране на лихви за кредитни заеми на стопански субекти
2. Подкрепа на стопански субекти за закупуване на оборудване и инвестиции в
съоръжението
3. Подпомагане на земеделските производители чрез субсидиране на вноските на
работниците.
4. Подкрепа за заетостта на сезонни работници
Финансовите средства се отпускат чрез публичен конкурс, който се обявява от Кмета на
община Цариброд и продължава до изразходване на средствата.
III БЕНЕФИЦИЕНТИ
За субсидията могат да кандидатстват предприемачи и фирми, които имат седалище и
дейност на територията на община Цариброд. Дейностите, изброени в Регламента за
класификация на дейностите от сектор А - Земеделие и горско стопанство, не получават
субсидии.
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IV ЦЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
Средствата, посочени в член 1 от тази Програма, са предназначени за:
1. Лихвена субсидия по заеми за задължения след 01.01.2020 година с цел:
1. Покупка, изграждане, реконструкция и адаптация на бизнес помещения на територията
на община Цариброд;
2. Покупка на оборудване за извършване на стопанска дейност;
3. Ликвидност;
4. Рефинансиране на предишни заеми с някоя от горепосочените цели.
За целите 3 и 4 могат да кандидатстват всички стопански субекти, при условие че
стопанските субекти, които не са работили по време на извънредното положение, имат
предимство пред стопанските субекти, които са извършвали дейността си по време на
извънредното положение.
Бенефициентът на субсидията е длъжен да запази броя на заетите от момента на
подаване на заявлението по време на използването на стимулиращи средства от мярка 1.
Максималният размер на кредитната задлъжнялост, поддържана от тази програма, е до
50 000,00 (с думи: петдесет хиляди) евро в динари или в стойността на други чуждестранни
валути.
Максималният период, за който се одобряват лихвени субсидии, е 5 години.
Лихвената субсидия се изплаща съгласно плана за изплащане на субсидията, изготвен
от Община Цариброд. Планът за изплащане на субсидия съдържа следните елементи:
-

номинална лихва е договорената лихва на годишно ниво, намалена с 5%.

-

срокът на плащане и броят на анюитетите съвпадат с погасителния план от договора, при
условие че субсидията се изплаща само за вноски, дължими след 01.01.2020 година

-

пропорционален метод за изчисляване на лихвите

Независимо от посочения брой вноски през годината от договора, изплащането на
субсидията се извършва веднъж годишно кумулативно за една година.
Средствата, предназначени за тази цел, възлизат на 2 400 000 динара.
Средствата от тази мярка не могат да бъдат използвани, ако предмет на кредитирането
е закупуване на парцели в работната зона „Белеш“, или закупуване на градска строителна
земя, собственост на община Цариброд.
2. Подкрепа за стопански субекти за закупуване на оборудване или инвестиция в
съоръжението с цел извършване на регистрирана дейност или самостоятелна
заетост.
Поддържаните дейности по тази мярка са:
Доставка на ново оборудване с цел извършване на регистрирана дейност.
Инвестиране и реконструкция на бизнес помещения с цел извършване на
регистрирана дейност.
Размерът на субсидията по Мярка 3 не може да надвишава 250 000,00 динара. със
задължението за собствено участие поне 30% от отпуснатата субсидия. Стопанският субект,
-
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който кандидатства, е длъжен да документира вложените средства с валидна документация,
както следва:
-

При поръчка на ново оборудване се прилага фактура за закупеното оборудване,
издадена през текущата календарна година, през която е приета програмата.

-

В случай на инвестиция в съоръжението се прилага проект за реконструкция и
адаптация, разрешение за строеж, фактура за закупен материал или фактура на
регистрирания изпълнител, издадена през текущата календарна година, през която
е приета програмата.

Стопанските субекти, кандидатстващи за средства по мярка 3, са длъжни да наемат
едно ново лице от регистрите на Националната служба по заетостта, които са пребивавали в
община Цариброд поне 6 месеца, за период от поне 12 месеца, или да започнат бизнес със
самостоятелна заетост и ще работи поне 12 месеца.
В случай че лицата, наети по тази програма по някаква причина, прекратят трудовото си
правоотношение преди уговорения срок, работодателят е длъжен да наеме нови хора, които
отговарят на изискванията от предходната алинея, до изтичането на срока предвиден за тази
програма и да уведоми службата за местно икономическо развитие. в Общинското управление
на община Цариброд.
Максималният размер на субсидията, която може да бъде отпусната по Мярка 3 от тази
програма, е 250 000,00 динара.
Средствата, предназначени за тази цел, възлизат на 1500 000,00 динара.
3. Подкрепа на заетостта на земеделските производители чрез субсидиране на
разходи за данъци върху заплатите и вноски за задължително социално
осигуряване.
Размер на субсидията за заетост на работници в регистрирани земеделски стопанства в
размер на 30% върху брутните вноски.
Максималният брой работници на регистрирано активно стопанство е 3-ма работници.
Работниците, за които се дава субсидията, трябва да са с постоянно пребиваване на
територията на община Цариброд поне 1 година.
Максимални број месеца за субвенције радника је шест месеци у календарској години.
Работодателят се задължава да задържи работника или служителя с непроменени
лични доходи поне толкова месеца, колкото е получил субсидията (минимум 1, максимум 6
месеца).
Субсидията за данъци и вноски се изплаща (веднъж годишно или на тримесечие) за
периода, за който работодателят е поел задължението.
Субсидията е предназначена за работодатели, които извършват дейности от категория
А съгласно Регламента за класификация на дейностите, както и регистрирани земеделски
стопанства.
Средствата, предназначени за тази цел, възлизат на 1 900 000,00 динара, а конкурсът
се провежда до изразходване на средствата.
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Подкрепа за наемане на работа на сезонни работници
Размерът на субсидията за наемане на работа на сезонни работници за период от 3
месеца
Подкрепа чрез субсидиране на разходите за минималния данък върху заплатите,
вноските и задължителното социално осигуряване, при условие че заплатата на работника, за
когото се взема субсидията, е с 20% по-висока от националния минимален брутен доход.
Средствата, предназначени за тази цел, възлизат на 1 100 000,00 динара, а конкурсът
се провежда до изразходване на средствата.
6. Заетост на работниците
Когато се използват мерки 2,3, и 4, когато задължението е да се наемат работници, за да
се получи определена субсидия, могат да се включат и работници, наети най-много 30 дни
преди влизането в сила на това решение.
Бенефициерите на субсидии по тази програма трябва да подпишат декларация за
използване на държавна помощ „de minimis“ въз основа на Регламента за правилата за
отпускане на държавна помощ („Служебен вестник на РС“, № 13/2010, 100/2011, 91/2012,
37/2013, 97/2013 и 119/2014)
V НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Надзор и целенасочен контрол върху използването на средствата се извършва от Службата за
местно икономическо развитие към Общинско управление на община Цариброд.
Бенефициентът на средства е длъжен да даде възможност на представителите на
община Цариброд, с цел наблюдение на използването на средствата, да упражняват надзор
във всяка фаза от реализацията на дейностите, така че всеки момент да бъде дадена
възможност за контрол на реализацията на дейностите и проверка на финансовата
документация.
VI ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Решението за разпределяне на средства за общинската субсидия се взема от
Общинския изпълнителен съвет на Цариброд по предложение на Комисията, назначена от
Общинския изпълнителен съвет.
Кметът на Община Цариброд, въз основа на решението на Общинския изпълнителен
съвет, сключва договор с Бенефициента.
VII ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Програмата влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Сл. вестник на община
Цариброд“.
№ 06-58/2020-17/38-2
В Цариброд, на 29.05.2020 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 29, алинея 4 от Закона за публичната собственост („Служебен
вестник на РС“, 6 No 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - друг закон и 108/2016), член 3
Правилник за условията за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти чрез пряко
споразумение, отдаване под наем на публична собственост и процедури за публично
наддаване и събиране на писмени оферти ("Служебен вестник на РС", № 24/2012, 48/2015,
99/2015 и 42/2017), член 40, алинея 1, т. 38) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник
на община Цариброд“, No 6/19) и Решението за откриване на процедурата за отчуждаване на
недвижими имоти в публична собственост на община Цариброд чрез пряко споразумение
("Служебен вестник на град Ниш”, No 19/17), Общинският съвет на община Цариброд, на
заседанието, проведено на 29 май 2020 г. прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 06-95/2018-17/26-10 от 23.10.2018. година
ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА ЦАРИБРОД ПО ПРЯКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Член 1.
В Решение №. 06-95 / 2018-17 / 26-10 от 23.10.2018г. година за отчуждаването на
недвижим имот в публична собственост на Община Цариброд чрез пряко споразумение, член 3
се изменя, както следва:
"Участникът, посочен в член 1, алинея 1 от диспозитива на Решение №. 06-95/201817/26-10 от 23.10.2018г. по отчуждаването на недвижим имот в публична собственост на
Община Цариброд по пряко споразумение - апартамент № 16 в жилищна сграда на кп № 1292
КО Цариброд, е длъжен да сключи договор с Община Цариброд за отчуждаване на недвижим
имот в рамките на 90 дни от деня на вземане на Решението за изменения на гореспоменатото
решение. "
Член 2.
Във всички останали отношения Решение №. 06-95/2018-17/26-10 от 23.10.2018г. по
отчуждаването на недвижими имоти в публичната собственост на Община Цариброд по пряко
споразумение остава непроменено.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в
"Служебен вестник на община Цариброд".
№ 06-58/2020-17/38-3
В Цариброд, на 29.05.2020 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА 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 - др. Закон, 108/16 и 113/17) 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 29.05.2020 г., прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПУБЛИЧНА
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ОТ ПУБЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
Член 1.
Започва процедурата за придобиване на недвижими имоти в публичната собственост на
община Цариброд от публичната собственост на Република Сърбия, без обезщетение.
Член 2.
Предметът на придобиване, посочен в член 1. от настоящото Решение, е кадастрален
парцел №. 4734 KO Желюша, останалата част от парела, регистрирана в РН No 847 и
кадастрални парцели No: 1623, 1625 и 1624, градски строителни площи, вписани в РН № 466, и
парцел No 889 от РН No. 649 всички на КО Цариброд, които са в публичната собственост на
Република Сърбия.
Член 3.
За прехвърляне на права на собственост на недвижими имоти, посочени в член 2 от
настоящото Решение, в публичната собственост на община Цариброд, след приключване на
процедурата в Дирекция за собственост на Република Сърбия и Правителството на Република
Сърбия се извършва регистрация на права на собственост в компетентния орган.
Член 4.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в
„Служебен вестник на община Цариброд“.
№ 06-58/2020-17/38-4
В Цариброд, на 29.05.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 23. 01.06.2020 година „Служебен вестник на община Цариброд”

СТРАНИЦА
15

На основание чл. 32, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 7 и т. 15 от Закона за
местното самоуправление ("Служебен вестник на РС" № 129/2007, 83/2014 - друг закон,
101/2016 - друг закон и 47/2018), член 4 от Закона за контрол на държавната помощ ("Служебен
вестник на РС" № 73/2019), член 95-97 от Регламента за правилата за отпускане на държавна
помощ ("Служебен вестник на РС") № 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013) и чл. 40,
ал. 1, т. 23) от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд 6/19) ,
Общинският съвет на Цариброд на заседанието, проведено на 29 май 2020г. прие
РЕШЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ НА
МАЛКА СТОЙНОСТ НА СТОПАНСКИ СУБЕКТИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ БИЗНЕС ПОМЕЩЕНИЯ
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Член 1.
Настоящото Решение потвърждава заключението на Щаба за извънредни ситуации на
Община Цариброд № 06-42 / 2020-17 / 2-8 от 21.04.2020 година.
Член 2
Съставна част от настоящото Решение е Заключението на Щаба за извънредни
ситуации на Община Цариброд № 06-42 / 2020-17 / 2-8 от 21.04.2020 година.
Член 3
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Служебен
вестник. списък на община Цариброд"
№ 06-58/2020-17/38-5
В Цариброд, 29.05.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на Закона за отбраната ("Служебен вестник на РС" № 116/07, 88/09 - друг
закон, 104/09 - друг закон, 10/15 и 36/18) и чл. 41-ва ул. 1. точка. 5 и чл. 43 от Закона за
намаляване на риска от бедствия и управление при извънредни ситуации ("Служебен вестник
на РС" № 87/2018), чл. 13. от Закона за защита на населението от инфекциозни болести
("Служебен вестник на РС" № 15/2016), Решениео за обявяване на извънредно положение на
територията на Република Сърбия, ("Служебен вестник на РС" № 29/2020) и чл.4. от Закона за
контрол на държавните помощи ("Служебен вестник на РС" № 73/2019), чл. 95-97 от
Регламента за правилата за отпускане на държавна помощ ("Служебен вестник на РС", No
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013), на телефонното заседание на Щаба за
извънредни ситуации в община Цариброд, проведено на 21.04. 2020г. прие:
З АКЛЮЧЕНИЕ
1. Настоящото заключение одобрява предоставянето на държавна помощ под формата на
освобождаване от наем по време на извънредно положение, стопански субекти, които
въз основа на Решението на Общинския Съвет на Цариброд и Споразумението за наем
на бизнес помещения, използват бизнес помещения в публична собственост на
Цариброд.
2. Дарител на помощ с малка стойност на стопанските субекти, посочени в чл. 1 от
настоящото Заключение е община Цариброд и тя принадлежи към държавната помощ с
малка стойност "de minimis". Бенефициенти на помощта на малка стойност от чл. 1 от
настоящото Заключение са стопанските субекти, които въз основа на Решението на
Общинския съвет на Цариброд и Споразумението за наем на бизнес помещения,
използват бизнес помещения в публичната собственост на община Цариброд.
3. Целта на тази помощ е да подпомогне стопанските сувекти в преодоляването на
икономическите и финансови затруднения, причинени от епидемията на инфекциозната
болест COVID-19, причинена от вируса SARS-CoV-2.
4. Държавната помощ се отпуска за освобождаване от плащане на наем за периода на
извънредното положение.
5. Компетентна служба на Общинското управление на община Цариброд е длъжна да
определи точния размер на държавната помощ и да изготви Приложение към договора
за наем за всички бенефициенти. Лицето, упълномощено да сключи Приложението към
договора за наем с Бенефициента, посочено в чл. 2. от Решението е Кметът на община
Цариброд.
6. Преди предоставянето на помощ, Бенефициентът е длъжен да информира писмено
Дарителя за всяка друга държавна помощ „de minimis“, отпусната му през текущата
фискална година и през предходните две фискални години.
7. Формуляр за уведомяване на Бенефициента за получена преди това държавна помощ е
съставна част от настоящото Заключение.
8. Настоящото Заключение влиза в сила в деня на приемането му.
№ 06-42/2020-17/2-8
Дата: 21.04.2020.године
КОМЕНДАНТ НА ЩАБА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Владица Димитров с.р.
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СЪОБЩЕНИЕ
На заявителя за предварително получена
държавна помоощ
Наименование на заявителя:
Място:
Адрес:
Идентификационен номер:
Номер по ДДС:
В унисон с чл. 95 дж от Регламента за правилата за отпускане на държавна помощ ("Служебен
вестник на РС" № 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)
СЪОБЩЕНИЕ
Че заявителят, т.е. свързано юридическо лице __________________, ИН: ________________ от
Цариброд, през текущата фискална година и през предходните две години:
1. НЕ Е ИЗПОЛЗВАЛ de minimis държавна помощ (държавна помощ на малка стойност);

2. Е ИЗПОЛЗВАЛ de minimis държавна помощ (държавна помощ на малка стойност);

Название на
държавната
помощ

Вид разходи за
които е одобрена
държавната помощ

Размерът на
държавната помощ

В Цариброд

Дарител на
държавната помощ

Дата на
получаване
държавна помощ
de minimis

ЗАЯВИТЕЛ
М.П.

Дата__________

_________________________
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На основание член 63, алинея 2 и 64, алинея 2 от Закона за обществените предприятия
(„Служебен вестник на РС”, № 15/16 и 88/19), член 32, алинея 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление („Служебен вестник на РС ", № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/16 - друг закон и
47/18) и член 40, алинея 1, точка 68) от Устава на община Цариброд (Служебен вестник на
община Цариброд”, No 6/19), Общинският съвет на община Царброд на заседанието,
проведено на 29.05.2020г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ И
ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ОТ БИЗНЕС ПРОГРАМАТА НА ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ЦАРИБРОД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 ДО 31.03.2020 ГОДИНА
Член 1.
Приема се информацията за степента на съответствие на планираните и реализирани
дейности от бизнес програмата на Обществено предприятие „Комуналац“ Цариброд за периода
от 1.01. 2020 г. до 31.03.2020г. - I тримесечие - отчет на ОП "Комуналац" Цариброд, приет с
Решение на Надзорния съвет Н.С. № 920-1/20, приет на заседанието на 20.05.2020г.
Член 2.
Информацията е неразделна част от това решение.
Настоящото решение и информация се доставят до Министерството на икономиката.
Член 4
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в "Служебен вестник
на община Цариброд".
№ 06-58/2020-17/38-6
В Цариброд, 29.05.2020 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 8) от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС“, № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 - друг закон и 47/2018) и чл. 40, алинея 1,
т. 58) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19), на
Общинския съвет на община Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05. 2020 г. прие:
Решение за приемане на Финансовия отчет на предучилищна институция „8. Септември”
в Цариброд за периода от 1 януари 2019г. - 31.12.2019 година
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ
„8. СЕПТЕМВРИ“ В ЦАРИБРОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019. – 31.12.2019 ГОДИНА
Член 1.
Приема се Финансовият отчет на Предучилищната институция „8. септември“ в
Цариброд за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година, № 04-325 от 13.05.2020 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Сл. вестник на община
Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-7
В Цариброд, 29.05.2020. године
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС” No 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 и 47/2018) и член 40, алинея 1. т. 58) и
68) от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", No 6/19), на
Общинския съвет Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020г. прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТА С ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ЗА 2019 ГОДИНА НА
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА ЦАРИБРОД
Член 1.
Приема се Отчетът за работа с финансовия отчет за 2019 година на Центъра за култура
Цариброд, приет от страна на Управителния съвет с Решение № 30-27.02.2020 от 27.02.2020
година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Сл. вестник на
община Цариброд“.
№ 06-58/2020-17/38-8
В Цариброд, 29.05.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 8) от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС“, № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 - друг закон и 47/2018) и чл. 40, алинея1,
т. 58) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19), на
Общинския съветна община Цариброд, на заседанието проведено на 29.05. 2020 г. прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТА С ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
НА ИСТОРИЧЕСКИЯ АРХИВ ПИРОТ ЗА
2019 ГОДИНА
Член 1.
Приема се Отчетът за работа на Историческия архив Пирот с финансовия отчет за 2019
година, приет от страна на Управителен и Надзорен съвет на Институцията, с Решение № 161
на заседанието проведено на 12.02.2020 г.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Служебен вестник
на община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-9
В Цариброд, 29.05.2020 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1. т. 8) от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС” № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 - друг закон и 47/2018) и член 40 алинея
1. т. 68) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19)
Общинският съвет на община Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020г. прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ
ОБЩИНА ЦАРИБРОД С ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1.
Приема се Отчетът за работата на Центъра за социални дейности към Община
Цариброд за 2019 г., с финансовия отчет, приет с Решение на Управителния съвет на
институцията, № УС 33/2020 от 15.05.2020. г.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Служебен вестник
на община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-10
В Цариброд, 29.05.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС” No 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 и 47/2018) и член 40, алинея 1. т. 58) и
68) от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", No 6/19), на
Общинския съвет Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020г.прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА
„ДЕТКО ПЕТРОВ“ ЦАРИБРОД С ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Член 1.
Приема се Отчетът за работа през 2019 година на Народната библотека „Детко Петров“
Цариброд с финансовия отчет, приет от страна на Управителния съвет с Решение № 27-15/052020 от 15.05.2020 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Сл. вестник на
община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-11
В Цариброд, 29.05.2020 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС” No 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 и 47/2018) и член 40, алинея 1. т. 58) и
68) от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", No 6/19), на
Общинския съвет на община Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА
СПОРТ И ТУРИЗЪМ „СПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД“ ЦАРИБРОД С
ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1.
Приема се Отчетът за работата и управлението на Институцията за спорт и туризъм „Спортен
и туристически център Цариброд “ Цариброс с финансовия отчет за 2019 г., приет от
Управителния съвет на Институцията с Решение №. 155-5/2020 от 28.02.2020 година.
Член 2
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в "Служебен вестник на
община Цариброд".

№ 06-58/2020-17/38-12
В Царииброд, 29.05.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32, алинея 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление („Служебен
вестник на РС” No 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 и 47/2018) и член 40, алинея 1. т. 58) и
68) от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", No 6/19), на
Общинския съвет Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020г. прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ЦАРИБРОД С ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1.
Приема се отчетът за работата на Червения кръст Цариброд с финансовия отчет за
2019 година, приет от страна на Управителния съвет С Решение № 3/20 от 10.03.2020 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Сл. вестник на
община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-13
В Цариброд, 29.05.2019 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.

№ 23. 01.06.2020 година „Служебен вестник на община Цариброд”

СТРАНИЦА
26

На основание член 32 от Закона за местното самоуправление („Служебен вестник на
РС” № 129/07, 83/14 - друг закон, 101/2016 - друг закон и 47/18) и член 40, алинея 1, точка 58)
От Устава на община Цариброд ("Служебен вестник на община Цариброд", № 6/19),
Общинският съвет на община Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020 г. прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА
ЦАРИБРОД ЗА 2019 ГОДИНА

Чле н 1.
Приема се Отчетът за работа на Общинското управление Цариброд за 2019 година, №
02-134/2020-17/2 от 19.05.2020 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Сл. вестник на
община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-14
В Цариброд, 29.05.2020 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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................................................................................................................
На основание чл. 42, ал. 1, т. 4) от Закона за правата на пациентите ("Служебен вестник
на РС" № 45/13 и 25/19 - друг закон) и чл. 40, ал. 1, т. 58) и Устава на община Цариброд
(„Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19), на Общинския съвет Цариброд, на
заседанието, проведено на 29.05.2020 г. прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1.
Приема се Отчетът за работа на Здравния съвет на община Цариброд за 2019 година,
№ 50-7/2020-17 от 18.02.2020 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Сл. вестник на община
Цариброд.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 40, ал. 1, т. 58) от Устава на община Цариброд ("Служебен вестник
на община Цариброд", No 6/19), на Общинския съвет на Цариброд, на заседанието, проведено
на 29.05. 2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА
2020 ГОДИНА
Член 1.
Дава се съгласие на Плана за работа на Здравния съвет на община Цариброд за 2020
година, № 50-7/2020-17 от 02.03.2020 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в Сл. вестник на
община Цариброд.

№б06-58/2020-17/38-16
В Цариброд, 29.05.2020 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 20, алинеи 1 и 3 от Закона за обществените служби („Служебен
вестник на РС”, № 42/91, 71/94, 79/2005 - друг закон, 81/2005 - изменен друг закон, 83/2005 изменен друг закон и 83/2014 - друг закон), член 32, алинея 1, т. 9) от Закона за местното
самоуправление („Служебен вестник на РС”, № 129/2007, 83/2014 - друг закон, 101/2016 - друг
закон и 47/2018), чл. 40, ал. 1, т. 14) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/19) и член 18, алинея 2. Решения за основаване на Институцията за
спорт и туризъм „Спортен и туристически център Цариброд“ Цариброд („Служебен вестник на
град Ниш“, No 61/16), Общинският съвет на Цариброд, на заседанието, проведено на
29.05.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
ИНСТИТУЦИЯТА ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ
„СПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД“ ЦАРИБРОД
Член 1.
ОСВОБОЖДАВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ Управителният съвет на Институцията за спорт и
туризъм „Спортен и туристически център Цариброд“ Цариброд назначен с Решението за
назначаване на членове на Управителен съвет на Институцията за спорт и туризъм „Спортен и
туристически център Цариброд“ Цариброд, поради изтичането на мандата, състоящ се от:
Никола Стоянов – председател, дипломиран инженер по технология,
От Цариброд, ул. Найден Киров № 39/4, от страна на основателя;
1. Сандра Митов Алексов – член, завършила туризъм, от Цариброд, ул. Железопътна
№ 4, от страна на основателя;
2. Ивица Марков – член - член, по професия преподавател по физическа култура и
възпитание от Цариброд, ул. Светосавска 25, от страна на основателя;
3. Андрияна Найденов – член, завършила туризъм от Цариброд, ул. 8 март 22, от
страна на служителите,
4. Деян Цветков – член, завършил география и туризъм от Цариброд, ул. Христо
Смирненски 10, от страна на служителите.
Член 2.
НАЗНАЧАВА СЕ Управителен съвет на Институцията за спорт и туризъм “Спортен и
туристически център Цариброд“ Цариброд, състоящ се от:
1. Иван Денчев – председател, по профеия дипломиран юрист, от Цариброд, ул. Христо
Ботев 12, от страна на основателя;
2. Сандра Митов Алексов – член, завършила туризъм, от Цариброд, ул. Железопътна 4,
от страна на основателя;
3. Ивица Марков – член – член, по професия преподавател по физическа култура и
възпитание от Цариброд, ул. Светосавска 25, от страна на основателя;
4. Андрияна Найденов – член, завършила туризъм от Цариброд, ул. 8 март 22, от страна
на служителите,
5. Деян Цветков – член, завършил география и туризъм от Цариброд, ул. Христо
Смирненски 10, от страна на служителите.
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Член 3.
Мандатът на назначения Управителен съвет, посочен в член 2 от настоящото Решение,
продължава четири години.
Члан 4.
Решението се публикува в „Служебен вестник на община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-17
В Цариброд, 29.05.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 20, алинея 1 и 3 от Закона за обществените услуги („Служебен
вестник на РС”, № 42/91, 71/94, 79/2005 - друг закон, 81/2005 - изменен друг закон, 83/2005 изменен друг закон и 83/2014 - друг закон), член 32, алинея 1, т. 9) от Закона за местното
самоуправление („Служебен вестник на РС”, № 129/2007, 83/2014 - друг закон, 101/2016 - друг
закон и 47/2018), чл. 40, ал. 1, т. 14) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на
община Цариброд“, No 6/19) и член 18, алинея 2. от Решението за създаване на Институция за
спорт и туризъм „Спортен и туристически център Цариброд“ Цариброд („Служебен вестник на
град Ниш“, No 61/16), Общинският съвет на Цариброд, на заседанието, проведено на
29.05.2020 г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ
ИНСТИТУЦИЯТА ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ
„СПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД“ ЦАРИБРОД
Член 1.
ОСВОБОЖДАВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ Надзорен съвет на Институцията за спорт и
туризъм „Спортен и туристически център Цариброд“ Цариброд, назначен с Решение за
назначаване на членове на Надзорен съвет на Институцията за спорт и туризъм 'Спортен и
туристически център Цариброд“ Цариброд, поради изтичане на манфдата, състоящ се от:
1. Габрийела Тодоров – председател, по професия
Лукавица, от страна на основателя,

икономист от Цариброд, с.

2. Данийела Еленков – член, по професия дипл. инжинер по индустриален
мениджмънт от Цариброд, ул. Белградска 15, от страна на основателя,
3. Мария Ставров – член, по професия координатор за изследване на пазара,
маркетинг и подобряване на туризъма от Цариброд, с. Градинйе, из страна на
служителите.
Член 2
НАЗНАЧАВА СЕ Надзорен съвет на Институцията за спорт и туризъм “Спортен и туристически
център Цариброд“ Цариброд, състоящ се от:
1. Марина Димитрийевич – председател, по професия специалист профилиран
икономист от Цариброд, с. Лукавица, от страна на основателите,
2. Габрийела Тододров – член, по професия икономист от Цариброд, с. Лукавица, от
страна на основателя,
3. Мария Ставров – член, по професия завършила география и туризъм от Цариброд, с.
Градинйе, от страна на служителите.
4.
Член 3.
Мандатът на назначения Управителен съвет посочен в чл. 2. от настоящото Решение
продължава четири години.
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Член 4.
Решението се публикува в „Служебен вестник на община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-18
В Цариброд, 29.08.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 116, алинея 5 от Закона за основите на образователната система
("Служебен вестник на РС", № 88/2017, 27/2018 - друг закон, 10/2019, 27/2018 - друг закон и 6 /
2020), член 32, алинея 1, т. 9) от Закона за местното самоуправление „Служебен вестник на
РС”, No 129/2007, 83/2014 - друг закон, 101/2016 - друг закон и 47/2018 ) и член 40, алинея 1, т.
74) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община Цариброд“, No 6/19),
Общинският съвет на Цариброд, на заседанието, проведено на 29.05.2020г. прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕН НА УЧИЛИЩЕН КОМИТЕТ
НА ГИМНАЗИЯ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЦАРИБРОД
Член 1.
ОСВОБОЖДАВА СЕ Зоран Христов от Цариброд, ул. Балканска 104ц, от длъжност член
на Училищен комитет на Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ Цариброд, представител на
местното самоуправление, поради оставка.
Член 2.
НАЗНАЧАВА СЕ Силвана Ставров от Цариброд, ул. Детко Петров № 20, за член на
Училищен комитет на Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ Цариброд, представител на
местното самоуправление, до изтичане на мандата на управителния орган назначен с Решение
за назначаване на членове на Училищния комитет на Гимназия „Св. Кирил и Методий“ в
Цариброд („Сл. вестник на град Ниш“, № 134/16 и „Сл. вестник на община Цариброд“, № 1/17 и
22/19).
Член 3.
Решението се публикува в „Служебен вестник на община Цариброд“.

№ 06-58/2020-17/38-19
В Цариброд, 29.05.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 23. 01.06.2020 година „Служебен вестник на община Цариброд”
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