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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, 101/2016 - друг закон и 47/2018) и
член 40, алинея 1, т. 45) от Устава на община Цариброд („Служебен вестник на община
Цариброд“, No 6/19), Общинският съвет на община Цариброд, на заседанието проведено на
24.04.2020 г. прие

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЩАБА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА
ОБЩИНА ЦАРИБРОД ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИОЗНАТА БОЛЕСТ
COVID-19, ПРИЧИНЕНА ОТ ВИРУСА SARS-COV-2 И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ
ДО МОМЕНТА МЕРКИ
Член 1.
ПРИЕМА СЕ Планът за действие на Щаба за извънредни ситуации на община
Цариброд по време на извънредното положение с цел предотвратяване на
разпространението на инфекциозната болест COVID-19, причинена от вируса SARS-CoV-2 и
информация за предприетите до момента мерки, № 06-42/2020-17/2-7/1 от 16.04.2020
година.
Член 2.
Неразделна част от настоящото Решение е Планът за действие на Щаба за
извънредни ситуации на община Цариброд по време на извънредното положение с цел
предотвратяване на разпространението на инфекциозната болест COVID-19, причинена от
вируса SARS-CoV-2, и информация за предприетите до момента мерки.
Член 3.
Решението и Плана за действие на Щаба за извънредни ситуации на общиан
Цариброд по време на извънредното положение с цел предотвратяване на
разпространението на инфекциозната болест COVID-19, причинена от вируса SARS-CoV-2 и
информация за предприетите до момемна мерки се публикуват в „Сл. вестник на община
Цариброд“.

№ 06-45/2020-17/37-1
В Цариброд, 24.04.2020 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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ПЛАН НА ДЕЙСТВИЕ НА ЩАБА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИОЗНАТА БОЛЕСТ COVID 19 ПРИЧИНЕНА ОТ
ВИРУСА SARS- CoV-2 И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ ДО МОМЕНТА МЕРКИ
Общинският щаб за извънредни ситуации на община Цариброд на заседанието
проведено на 13 март 2020 г., на което сформира Експертно-оперативен екип за защита и
спасяване от епидемията на корона вируса. Със заключение № 06-40/20-17/2 от 13 март
2020 г., той заседава или провежда телефонни заседания и консултации всеки работен ден,
ако е необходимо и през почивните дни, има за задача да изпълнява заповедите на Щаба за
извънредни ситуации.
Всички лица от значение за защита и спасяване на територията на община Цариброд
са приведени в режим на готовност, за да изпълнят определени мерки, разпоредени от
Общинския щаб за извънредни ситуации.
В периода от обявяването на извънредното положение на територията на Република
Сърбия, ОИС редовно отчиташе ситуацията на територията на община Цариброд.
Общинският щаб за извънредни ситуации издаде заповеди и мерки, с цел
предотвратяване на разпространението на вируса COVID 19, които влязоха в сила и бяха
приложени веднага след приемането им.
На първото заседание на Общинския щаб за извънредни ситуации бе взето Решение
на Здравен дом Цариброд да се осигури 1 милион динара за закупуване на защитно
оборудване, благодарение на което Здравният дом бе оборудван със същото в самото
начало на епидемията, когато оборудването все още можеше да се намери на пазара
Открит е телефон за информация и помощ на съгражданите.
Бе организирана Служба за домашна помощ, която помагаше на хората в нужда, но
също така купуваше хранителни стоки и лекарства за хора, на които не бе позволено да
напускат домовете си поради изолация или на възраст над 65 години.
По заповед на Щаба Цариброд е сред първите в Република Сърбия, който забранява
работа на заведенията за обществено хранене, букмейкъри, спортни зали, фризьорски и
козметични салони. Градският пазар също спря да работи.
Паричните помощи за нуждаещи се лица по списъка на Центъра за социална работа
са изплатени незабавно.
Поръчани и раздадени са общо 6500 защитни маски, които първо са раздадени на
всички лица, работещи по време на извънредното положение (по две за всеки човек, общо
1200 маски, по искане на всички субекти, работещи в община Цариброд, включително
полицейското управление, Митницата, Железопътна гара, всички търговски обекти, тол
станция цариброд, всички потребители на публични средства и др.), а след това до всички
домакинства в общината (общо 5300 маски).
Във всички обществени служби бяха разпределени дезинфектанти, както и защитни
ръкавици. Впоследствие бяха доставени и разпространени епидемиологични маски и
козирки за амбулаторията на COVID и болницата.
Пакетите за помощ бяха раздадени на всички лица, получаващи финансова
социална помощ, съгласно списъка на Центъра за социална работа, а с помощта на
Червения кръст пакетите бяха раздадени на лица в състояние на социална нужда, които са
„невидими“ в системата на Центъра за социална работа.
На всички попечители по гражданска защита (председатели на местни общности) бе
наредено да докладват за всички новодошли от други градове или държави пред експертнооперативния екип, който с помощта на здравния дом и полицейската станция контролира
здравословното състояние на тези лица и прилагане на инструкции или решения за
изолация.
Експертно-оперативният екип, в сътрудничество със здравния дом и полицейската
станция, участва активно в намирането на контакти на лица, заподозрени в инфекция с
KOVID, и поставянето им в домашна изолация до пристигането на резултатите от теста, или
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решението на компетентния епидемиолог, като по този начин предотвратява възможното
разпространение на болестта и адекватно решение.
Бе организирана дезинфекция на тротоарите на ул. Балканска, входовете на всички
търговски обекти, входовете на Здравния дом, външна дезинфекция на входовете и
помещенията в Старческия дом се извършва ежедневно от ОП Комуналац. Дезинфекция на
всички общи помещения във всички жилищни сгради, всички контейнери и улица Балканска
се извършва веднъж седмично от ОП Комуналац.
По време на най-голямото предаване на вируса, чрез заповед на щаба се въвеждат
гишета за продажба във всички магазини, което намалява контакта на купувачите и
продавачите, както и купувачите с артикулите.
Медиите се информират ежедневно за епидемиологичната обстановка в общината,
за дейностите на щаба, както и за дейностите на службите, институциите и фирмите, както и
за състоянието на оборудването на търговските обекти и аптеки в община Цариброд.
Подготвят се санитарно-хигиенни пакети за 2350 пенсионери, чиито пенсии са под 30
000 динара на месец.
Резултатът от всички приети мерки е, че в община Цариброд, към днешна дата,
имаме 2 регистрирани СOVID положителни пациенти на 19 март 2020 г. (които са
излекувани).
ПРЕГЛЕД ЗАПОВЕДИТЕ ПО ДНИ НА ПРИЕМАНЕ:
Заключение - 13.03.2020 година (приложение 1.)
-На Здравния дом в Цариброд за нуждите от набавяне на защитно оборудване и
дезинфектанти да се резервират 1 000 000,00 динара от бюджетния резерв и в унисон с
исканията на Здравния дом да бъдат прехвърлени към апроприяция на позиции 108
Оборудване на Здравен дом, в сумите, необходими за изискванията до размера от 1 000
000,00 динара общо.
- Да се резервират 50 000,00 динара за набавяне на дезинфектанти и предпазни средства
за началното училище и гимназията в Цариброд и в съответствие с исканията на тези
институции средствата ще бъдат преведени в адекватни апроприяции за позиции 116 и 117.
- Общинското управление на община Цариброд ще се погрижи за изпълнението на това
заключение.
за сформиране на експертен оперативен екип за действие при извънредни ситуации по
повод обявяването на епидемията от коронавирус
Заключение – 15.03.2020 година ( приложение 2.)
За изпълнение на задачи в извънредни ситуации по повод обявяването на епидемия от
коронавирус на територията на Община цариброд се сформира експертен оперативен екип
за
ЗАЩИТА И СПАСЯВАНЕ ОТ ЕПИДЕМИЯТА НА КОРОНА ВИРУСА
Експертният оперативен екип се състои от:
1. Владица Димитров, ръководител на екипа
2. Зоран Джуров, член на екипа
3. Жан Цоневич, член на екипа
4. Д-р Роберт Петров, член на екипа
5. Васил Ташков, член на екипа
6. Саша Алексов, член на екипа
7. Анита Марков, член на екипа,
8. Весна Тодоров, член на екипа,
9. Горан Соколов, член на екипа,
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10. Ценко Чиров, член на екипа,
11. Саша Марков, член на екипа
Задачата на екипа е да:
a. Обмисля предприемането на превантивни и оперативни мерки за защита на
населението от разпространението на вируса с цел намаляване на риска от
последствия.
b.

Действа съгласно разпоредбите на Общинския щаб за извънредни ситуации на
територията на община Цариброд.
Заповеди - 16.03.2020 година (Приложение 3.)

- Център за култура Цариброд, Библиотека „Детко Петров“ и Спортно-туристическият център
„Цариброд“ Цариброд, спират да работят на 16 март 2020 г.
- На началника на Общинското управление се нарежда да позволи на други служби да
работят от вкъщи и да осигури необходимите технически средства.
Общинското управление: Щабът за извънредни ситуации ще работи всеки ден, а другите
служби ще работят с минимален брой служители.
- ОП "Комуналац" Цариброд: Редовно извършва дейности от своята компетентност.
Административните услуги на ОП "Комуналац" ще работят с минимален брой служители и
докато трае извънредното положение, комуналните услуги за гражданите няма да бъдат
таксувани.
- Пазарът на територията на община Цариброд спира да работи. Продавачите на уличните
тезгяхи, собственост на община Цариброд, спират да работят.
- Общественият транспорт на територията на община Цариброд ще се извършва по
намален график и в работни дни ще се прилагат само необходимите заминавания, които се
отнасят до линията Гоин Дол - Цариброд - Граница във времето 06.20, 14.20 и 18.20, часа,
от посоката наГоин Дол, т.е. 06.55, 14.55 и 18.55, часа от посоката на Границата.
Заминаванията, свързани със селата, остават по стария график и ще се извършват в петъкнеделя. (превозвач Maxa turs)
- Налага се на организаторите на обществения транспорт и собствениците на таксиметрови
превозни средства редовно да дезинфекцират превозните средства, използвани за този
трафик.
- Шофьори на обществения транспорт и таксиметровите шофьори не могат да бъдат лица
на възраст над 65 години.
- Днес заведенията за обществено хранене ще работят до 20 часа, а от утре всички
заведения за хранене ще получат Заповедта за режима на работа в аварийни условия.
Заповеди - 17.03.2020 година (Приложение 4.)
- Забранена е работата на всички заведения за обществено хранене, зали за организиране
на всички видове тържества, спортни съоръжения, фитнес зали, букмейкъри, фризьорски и
козметични салони.
- Създадена е общинска служба за подкрепа и домашна помощ. Общинската служба
организира услуги за снабдяване на възрастни граждани на общината, психо-социална
подкрепа и организация на доброволци.
- Собствениците на заведения за обществено хранене могат да организират доставката на
своите продукти до домашния адрес на клиентите.
- Хотелите имат право да работят за нуждите на настаняването, но услугите за хранене
трябва да се извършват чрез рум сервиз.
- Магазините и пазарите трябва да осигуряват продажби по такъв начин, че да има не
повече от петима клиенти в малките магазини едновременно, т.е. 50 в по-големите магазини
и пазари, при условие че тяхното взаимно разстояние е не по-малко от един метър, както и
разстоянието между купувачи и продавачи.
- Пазарите и магазините са длъжни да осигурят лица, които ще прилагат тази мярка.-
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- Търговските съоръжения са разпоредени да осигуряват хигиената на търговската зона,
особено на повърхностите в близост до касовите апарати, както и хигиената на кошници и
колички, използвани от потребителите.
- Председателите на местните общности (попечители на гражданската защита) в селата са
инструктирани да записват всички новодошли от други общини, градове и държави и да
предоставят данни, съдържащи: име, фамилия, телефонен номер за контакт и адреси, от
които са дошли всяка сутрин в 8 часа сутринта, лично на гишето на входа на Община
Цариброд или на телефон 010 - 361-100.
- Службата за домашна помощ ще организира работата на служителите и доброволците за
помощ на възрастни хора, както и службата за психо-социална подкрепа, а всички
заинтересовани лица могат да се обадят на тел. 010 / 361-108 и 063/88 062 88.
- Всички доброволци са поканени да помагат на възрастните хора и да работят в кол
центъра, за да се свържат със Службата за подкрепа и домашна помощ в Спортнотуристическия център Парк в Спомагателното спортно съоръжение - трибуните, в ул.
Теслина бб.
- Телефоните за всички информации са 010 / 361-108 и 063/88 062 88.
- На ОП "Комуналац" Цариброд се нарежда да от т.нар административна сграда на ГИД,
защитните съоръжения от мазето да бъдат изброени и преместени в склада на ОП
"Комуналац" Цариброд.
- На Националната служба по заетостта - клон Цариброд се нарежда да доставя лично в
Общинския щаб за извънредни ситуации в Общинското управление в Цариброд или по
имейл predsednik@dimitrovgrad.rs ежедневна информация за лица, уволнени поради новата
ситуация от страна на работодателя.
В допълнение към горните мерки е създадена общинска служба за психо-социална
подкрепа и домашна помощ:
- Целева група:
-

лица над 60 години

-

лица с увреждания

-

лица с хронични заболявания

Заключение - 19.03.2020 година (Приложение 5.)
- Всички лица, идващи от други държави на територията на община Цариброд,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се придържат стриктно към решенията на санитарния инспектор, които
получават при влизане в страната, и ако по някаква причина не са получили такова
решение, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да докладват за своето пристигане в Здравен дом Цариброд на
тел. 010 361 966 и Полицейски участък в Цариброд на тел. 010 353 070, с цел регистриране,
наблюдение на здравословното състояние и евентуално предоставяне на здравни грижи.
Всяко отклонение от такова поведение ще бъде най-строго санкционирано в съответствие с
разпоредбите, приложими в извънредното положение.
- Всички лица, които идват от други места от територията на Република Сърбия на
територията на община Цариброд, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да докладват за своето пристигане на
Експертно-оперативния екип в Щаба на извънредните ситуации на община Цариброд на тел.
010 362 162, или на тел. 063 1595097.
- Всички граждани на община Цариброд, които имат информация за пристигането на лица от
други държави на територията на община Цариброд или пристигането на лица от други
места от територията на Република Сърбия на територията на община Цариброд,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да информират експертно-оперативния екип на община Цариброд на тел.
010362 162, или на тел. 063 1595097.
-Всички управители на жилищните общности на територията на община Цариброд
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да повишат поддържането на хигиената в общите части на най-високо
ниво. Също така ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да докладват информация за всички лица, които са от
други държави, както и за лица, дошли в жилищната им общност от други места от

№ 13. 24.04.2020 година „Служебен вестник на община Цариброд“

СТРАНИЦА 7

територията на Република Сърбия. За гореспоменатото се получава информация на тел.
010 362 162, или на тел. 063 1595097.
Заповед - 21.03.2020 година (Приложение 6.)
- На всички собственици на търговски обекти на територията на община Цариброд
незабавно и без да отлагат да предотвратят консумацията на алкохолни и други напитки
пред самите търговски обекти.
На 24.03.2020 година (Приложение 7.)
До Националната здравноосигурителна каса е изпратено заявление за доставка на
преносими респиратори за медицински консумативи, медицинско оборудване и
дезинфектанти.
На 24 март 2020 г. е изпратена ПУБЛИЧНА ПОКАНА за кандидатстване на шофьори в
Здравен дом в Цариброд, (изискват се двама души) условия средно училище по
транспорт - шофьор на моторно превозно средство и трудов опит и Публична покана
за кандидатстване на медицински сестри в Здравен дом в Цариброд, (изискват се
четирима души), средно медицинско училище, за предпочитане общо, положен
държавен изпит и трудов опит.
Заповед - 27.03.2020 година (Приложение 6.)
- Всички работници, които имат трудово задължение по време на извънредното положение,
са задължени да носят защитни маски на работното място.
- За всички работници, които работят в контакт с хора, предмети, лекарства, работници в
търговски обекти, работодателите са длъжни да осигурят защитни ръкавици.
- Комуналната инспекция на община Цариброд е длъжна да се грижи за изпълнението на
тази заповед.
Заповед – 29.03.2020 година (Приложение 8.)
-Нарежда се на всички търговски обекти на територията на община Цариброд, да
организират продажби по системата на гишета или пултове, т. е. по такъв начин, че
продавачите да носят артикули на клиентите и да не позволяват на клиентите да се
доближават до рафтовете и да вземат артикули.
Търговските обекти на територията на община Цариброд са длъжни да гарантират, че един
служител работи в касата, а другите продавачи добавят артикули към клиентите.
Комуналната инспекция на община Цариброд е длъжна да се грижи за изпълнението на тази
Заповед.
ПРЕПОРЪКА – 15.04.2020 (Приложение 9.)
Изпратено е писмо до Дома за настаняване на възрастни хора в Цариброд с
препоръка на Министерството на труда, заетостта, ветеранските и социалните
въпроси за въвеждане на 15-дневна работа на смени с цел запазване на добрата
епидемиологична ситуация в града.
„Въз основа на препоръката на Министерството на труда, заетостта, ветеранските и
социалните въпроси, ние смятаме, че за да се запази здравето на потребителите и
служителите на дома за възрастни хора в Цариброд, но и за да се запази добрата
епидемиологична ситуация в града, е необходимо да се въведе 15-дневна работа на смяна.
Водени от негативния пример на Геронтологичния център в Ниш, ние вярваме, че е много
рисковано за служителите на дома за възрастни хора в Цариброд да внесат вируса отвън в
дома. Подобен сценарий би бил катастрофален за потребителите, за служителите и за
целия град, но и за окръга, особено за общата болница в Пирот, а като централа считаме за
необходимо да приложим препоръката в сътрудничество със служителите и да ни
информирате в следващите 48 часа. Отбелязвам, че е по-добре да сме здрави в този вид
карантина, когато в екипа няма положителни резултати за COVID 19, отколкото да получим
възможността да бъдем под карантина с позитивните на вируса. "
В допълнение към горепосочените мерки бяха изпратени определени Искания до
институциите (Приложение 9), които могат пряко да допринесат за предотвратяване на
разпространението на вируса, както следва:
- Писмо от Министерството на вътрешните работи на Полицейско управление в Пирот
относно премахването на издаването на регистрационни стикери в полицейското
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управление в Цариброд, за да се предотврати събирането на по-голям брой лица, тъй като
издаването за територията на област Пирот се извършва само на две места в Пирот.
Заповед от 16.04.2020 ( приложение 10. )
- На Общинския съвет Цариброд се препоръчва XXXVII заседание да се проведе в голямата
зала на Центъра за култура Цариброд.
- На Общинския съвет на Община Цариброд се препоръчва заседанията на компетентните
общински Комитети да се провеждат по телефона, ако техническите условия го позволяват.
- Експертно-оперативният екип на Щаба за извънредни ситуации на община Цариброд е
длъжен да раздава защитни маски и ръкавици на членовете на Общинския съвет Цариброд
непосредствено преди влизане в залата на Центъра за култура.
- Експертно-оперативният екип на Общинския щаб за извънредни ситуации е длъжен да
направи график за сядане в съответствие с приетите мерки по време на извънредното
положение.
- Комуналната инспекция на община Цариброд е длъжна да се грижи за изпълнението на
тази заповед.
-Настоящата заповед влиза в сила в деня на публикуването й в Служебен вестник на
община Цариброд.
Отчет на Кол центъра на община Цариброд
От въвеждането на извънредното положение до кол центъра са се обадили общо 533 души,
предимно на възраст над 60 години и хора с увреждания.
В списъка има 36 доброволци за работа на терен, от които единият е непълнолетен, а
другият е лекар за консултантска работа по телефона.
През всеки ден 4 доброволци бяха ангажирани в 2 кол-центъра и между 4 и 12 доброволци
за работа на терен.
Непрекъснатата работа и предоставянето на услугата за домашна помощ (геронто услуга)
беше организирана в съответствие с предписаните национални минимални стандарти.
Работата на общинската служба е организирана в 2 кол-центъра, които работят на 2 смени в
периода от 8 до 14 ч. и от 14 до 20 ч. всеки ден, докато доставката на място се организира
всеки ден от 8 до 12 ч.
Доброволците извършиха следните дейности:
Доставка на храна и лекарства
1. Вземане на пенсии
2. Разпределение на пакети за социално уязвимите
В сътрудничество с Фондация Представи си живота събрани са 174 000,00 динара в рамките
на Програмата за подкрепа в извънредните положения, докато 212 пакета за най-уязвимите
жители на общината бяха разпределени в сътрудничество с местните производители.
През отчетния период по време на забраната за предоставяне на помощ и грижи в дома за
възрастни хора са издадени 33 разрешителни за движение на хора.
Дейностите на Щаба за извънредни ситуации и Експертно-оперативния екип в бъдеще ще
бъдат координирани с дейността на Кризисния щаб на Република Сърбия и ще зависят от
дейността на вируса и епидемията през следващия период.
№ 06-42/2020-17/2-7/1
В Цариброд,16.04.2020 година

КОМЕНДАНТ
НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ
ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ с.р.
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На основание член 33 от Закона за публичния дълг ("Служебен вестник на РС" №
61/05, 107/09, 78/11 и 68/2015, 95/2018 и 91/2019), член 40, алинея 1, т. 51) От Устава на
община Цариброд („Служебен вестник вестник на община Цариброд“, No 6/19) и полученото
становище на Министерството на финансите, No 401-00-01716 / 2020/03 от 9 април 2020 г.,
Общинският съвет на Цариброд, на заседанието, проведено на 24.04.2020 година, прие
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ЗАДЪЛЖАВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ
РАЗХОДИ
Член 1
С това решение се одобрява заемът на община Цариброд в размер до 44 500 000,00
динара (с думи: четиридесет и четири милиона и петстотин хиляди динара) за финансиране
на капиталови инвестиционни разходи в съответствие с бюджета на община Цариброд за
2020 г.
Член 2
Заемането на общината ще се извършва в съответствие със Закона за публичния
дълг, при условие че размерът на главницата и лихвите, дължими през всяка година по
всички непогасени дългосрочни заеми за финансиране на капиталови инвестиционни
разходи, не може да надвишава 15% от общите текущи бюджетни приходи на община
Цариброд през предходната година.
Член 3
Договорът за заем с търговската банка ще бъде сключен в съответствие със закона.
Член 4
Кметът на Общината ще сформия комисия за провеждане на процуда за възлагане
на договор за заем с търговската банка.
Член 5
Кметът на община Цариброд се упълномощава да подпише договора за заем в името
на община Цариброд.
Член 6
Общинското управление на община Цариброд - Отдел по финансови въпроси
отговаря за изпълнението на настоящото решение.
Член 7
Настоящото решение влиза в сила на следващия ден от публикуването му в "Служебен
вестник на община Цариброд".
№ 06-45/2020-17/37-2
В Цариброд, 24.04.2020 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРИБРОД
Председател
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.32, ал.1, т 2. Закон за местното самоуправление (Служебен вестник
на РС № 129/07 и 83/14-друг Закон 101/2016 -друг Закон и 47/2018) и член 63 от Закона за
бюджетната система (Служебен вестник на РС № 54/2009), 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013,63/201 попр., 108 / 2013,142 / 2014, 68/2015-друг закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)) и член 40, алинея 1, т 2. от Устава на Община
Цариброд (Служебен вестник на Община Цариброд No 6/19) Общинският съвет на Община
Цариброд на заседанието, проведено на 24.04.2020г. прие следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1.
- член 11. Доходи – се променя:
- Приходите от продажба на площи в полза на общинските нива
динара се променя в 15.500.000,00 динара;

сумата от 60.000.000,00

- Планирани са приходи от заеми от търговските банки в страната в полза на общинските
нва в размер на од 44.500.000,00 динара;
Член 2.
Настоящото Решение се публикува в „Служебен вестник на община Цариброд“ и се
изпраща до Министерството на финансите.
Член 3
Настоящото Решение влиза в сила на следвищия ден от деня на публикуването му в
„Служебен вестник на община Цариброд“, а се прилага от 01.01.2020 године.

№ 06-45/2020-17/37-3
В Цариброд, 24.04.2020 година.

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