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№ 8. 29.03.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“
На основание чл.32, ал.1, т 2. Закон за местното самоуправление (“Служебен вестник
на РС”, № 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021), чл. 63 от
Закона за бюджетната система на местното самоуправление ("Държавен вестник на РС", №
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - изм., 10138/2013 , 142/2014
, 68/2015 - друг закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и
112, 118) и чл. 40, алинея 1 т. 2. от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на
Община Цариброд", № 6/2019 г.) Общинският съвет на община Цариброд, на заседанието,
проведено на 28 март 2022 г. взе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ЗА 2022 ГОДИНА
Член 1.
В Решението за бюджета на Община Цариброд за 2022 г. („Служебен вестник на
Община Цариброд”, № 67/2021 г.):
Член 10 (Приходи) се изменя, както следва:
„-Текущи целеви трансфери в тесен смисъл, от Републиката в полза на общинско
ниво – сметка 733154 сума в размер на 8 400 000,00 динара. Променя се в 24 868 926,00
динара;
Член 8 (Разходи) се изменя, както следва:
„- раздел 5, Общинска администрация, Функция 070 социално подпомагане на уязвимо
население, некласифицирано на друго място, Програмна дейност 0902-0016, позиция 40/0,
икономическа класификация 471 права от социално осигуряване (организации за
задължително обществено осигуряване), общият размер се променя от 15 240 000,00
динара на 12 694 000,00 динара;
- раздел 5, Общинска администрация, Функция 070 социално подпомагане на уязвимо
население, некласифицирано на друго място, Програмна дейност 0902-0016, позиция 41/0,
икономическа класификация 472 помощи за социална защита, общият размер се променя от
23 160 000,00 динара в 19 260 523 динара, както следва: 18 068 074,00 динара от бюджета и
1 191 926,00 динара от други източници;
- Раздел 5, Общинска администрация, Функция 164 общи обществени услуги,
некласифицирани на друго място, Програмна дейност 0602-0009, позиция 70/0,
икономическа класификация 499 резервни средства - текущ бюджетен резерв, сумата се
променя на 13 137 326,00 динара;
- Раздел 5, Общинска администрация, Функция 540 опазване на флората и фауната и
ландшафта, Програмна дейност 1102 5001 УТК за поддържане на хигиената в общината
(авточистачка), открижа се нова позиция 96/1, икономическа класификация 512 машини и
съоръжения, обща сума в размер на 12 500 000,00 динара, както следва: 4 500 000,00
динара от бюджета и 8 000 000,00 динара от други източници;
- раздел 5, Общинска администрация, Функция 560 опазване на околната среда,
некласифицирана на друго място, Програмна дейност 0401 0001, позиция 103/0
икономическа класификация 451 субсидии за обществени нефинансови предприятия и
организации общата сума от 6 800 000,00 динара се променя в 12 800 динара, както следва:
6 800 000,00 динара от бюджета и 6 000 000,00 динара от други източници (енергийно
саниране на жилищни сгради);
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- раздел 5, Общинска администрация, Функция 560 опазване на околната среда,
некласифицирана другаде, Програмна дейност 0401 0001, позиция 102/0 икономическа
класификация 426 материал общата сума от 250 000,00 динара се променя в 1 527 000,00
динара, както следва: 250.000,00 динара от бюджета и 1 277 000,00 динара от други
източници (залесяване).
Член 2.
Настоящото Решение се публикува в „Служебен вестник на община Цриброд“ и се
доставя до Министерството на финансите.
Члан 3
Настоящото Решение влиза в сила на следващия ден от деня на публикуването му в
„Служебен вестник на община Цариброд“, а ще се прилага от 01.01.2022 година.

№ 06-38/2022-17/16-1
В Цариброд 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДЕСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 8. 29.03.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“

На основание чл.61, ал.5 от Закона за жилищното строителство и поддържането на
сградите ("Държавен вестник на РС", № 104/2016 г. и 9/2020 г. - др. закон), чл.32, ал.1, т.6) от
Закона за местното самоуправление ("Държавен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и чл. 40, ал. , т. 74) от Устава на
Община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд", № 6/19), Общинският съвет
на Община Цариброд на заседанието, проведено на 28 март 2022 г. взе
РЕШЕНИЕ
за изменение
на Решението за безвъзмездно съфинансиране на дейности по инвестиционна
поддръжка и подобряване на състоянието на сгради на територията на община
Цариброд


Член 1.

В Решението за безвъзмездно съфинансиране на дейности по инвестиционна
поддръжка и подобряване на състоянието на сградите на територията на Община Цариброд
("Служебен вестник на Община Цариброд", № 21/2018 г.), чл. , алинея 3 се изменя и гласи:
„Участието на община Димитровград в съфинансиране на дейности в рамките на
проектите за инвестиционна поддръжка и подобряване на състоянието на сградните може
да възлиза на максимум 80% от общата стойност на работите с начислен ДДС.“


Член 2.

Член 13. се променя се и гласи:
„Член 13.
Община Цариброд съфинансира разработването на проектно-техническа документация в
размер до 50% от общата стойност на разработката.
Разходите за професионален надзор върху изпълнението на строителните работи се
поемат от жилищната общност."
Член 3.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в
„Служебен вестник на община Цариброд.“

№ 06-38/2022-17/16-2
В Цариброд, дата 28.03.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

ПРЕДАТЕЛ
Джуров Зоран, с.р.

4

№ 8. 29.03.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“

На основание чл.32, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление ("Държавен вестник на
РС", № 129/2007 г., 83/2014 г. - др. закон, 101/2016 г. - др. закон, 47/2018 г. и 111 / 2021 г. друг закон), чл. 19, чл. 21 и чл. 27, ал. 10 от Закона за публична собственост ("Държавен
вестник на РС", №72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 г. - др. закон, 108/2016, 113/2017,
95/2018 и 153/2020), чл.40, ал.1, т.40 от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на
Община Цариброд", № 6/2019 г.), чл.33, ал.1 и чл.34, ал.1 от Решението за придобиване,
разпореждане, управление и ползване на вещи в публичната собственост на Община
Цариброд („Служебен вестник на Община Цариброд”, № 10/21), ОбС-Цариброд, на
заседанието на 28.03.2022г. взе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
- к.п. № 618 КО Цариброд
Член 1.
Община Цариброд, като носител на публичната собственост, прехвърля правото на
ползване върху частта от к.п. № 618, № на част 2, вписана в списъка на недвижимите имоти
№ 926 КО Цариброд, на площ от 330 м2 от обща площ 388 м2 - по вид на земята в градска
строителна площ, по земя за култура до сградата и други обекти, ОП “Комуналац” Цариброд,
ул. Балканска № 30, ЕИК: 07299974,номер по ДДС: 100610690. Общата площ на целия
парцел е 1405 м2.
Недвижимите имоти по ал. 1 на този член се предоставят за ползване безвъзмездно, за
неопределено време.
Правото на собственост не се прехвърля чрез предоставяне на ползване на недвижим имот

Член 2.
ОП „Комуналац” Цариброд, поема ползването на недвижим имот по чл.1 от това
Решение със задължение да го използва за извършване на регистрираната дейност в
съответствие с неговия характер и предназначение.
ОП „Комуналац” Цариброд се задължава да поддържа недвижимия имот по чл.1 от
настоящото решение и да поема всички разходи за поддръжка.
Член 3.
Въз основа на настоящото Решение с ползвателя се сключва споразумение за
преотстъпване на правото на ползване на недвижимия имот по чл.1 от настоящото
решение.
След сключване на договора по ал.1 на този член, вписването на правото на
ползване в полза на ОП „Комуналац” Цариброд ще се извърши в Държавен геодезически
орган – служба по кадастъра на недвижимите имоти Цариброд.
Член 4.
Правото на ползване на недвижимия имот по чл.1 се прекратява при отчуждаване от
публичната собственост на Община Цариброд, въз основа на решение на компетентния
орган и независимо от волята на носителя на правото на ползване на недвижимия имот,
както и в други случаи чрез определени законови и подзаконови регламенти и актове на
компетентен орган на местното самоуправление и чрез договор.
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Член 5.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в
„Служебен вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-3
В Цариброд, дата 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 8. 29.03.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“

На основание чл.32, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление ("Държавен
вестник на РС", № 129/2007 г., 83/2014 г. - др. закон, 101/2016 г. - др. закон, 47/2018 г. и
111/2021 г. - друг закон), чл. 19, чл. 21 и чл. 27, ал. 10 от Закона за публичната собственост
("Държавен вестник на РС", № 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 г. - др. закон, 108/2016,
113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл.40, ал.1, т.40 от Устава на Община Цариброд ("Служебен
вестник на Община Цариброд", № 6/2019 г.), чл.33, ал.1 и чл.34, ал.1 от Решението за
придобиване, разпореждане, управление и ползване на вещи в публичната собственост на
Община Цариброд („Служебен вестник на Община Цариброд”, № 10/21), ОбС-Цариброд, на
заседанието проведено на 28.03.2022г. прие

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
- к.п. № 3434/1 КО Цариброд
Член 1.
Община Цариброд, като носител на публична собственост, прехвърля правото на
ползване на к.п. № 3434/1, вписан в регистъра за недвижим имот № 926 КО Цариброд, обща
повърхност 3783 м2, по вид земя строителна площ, по културна земя под сградата и друга
сграда 12 м2 и други естествени неплодородни земи с. 3771 м2, на ОП "Комуналац"
Цариброд, ул. Балканска № 30, ЕИК: 07299974, номер по ДДС: 100610690.
Община Цариброд като собственик на обекта - Администрация на „Градня” на
кадастрален парцел по ал.1 на този член, който съгласно Решението за разрешение за
строеж № 351-15/2011-08 от 17.05.2011г. с размери 13,90х8,85 м + 7,20х9,60 м + 9,55х17,78
м, прехвърля правото на ползване на горепосоченото съоръжение на ОП „Комуналц”
Цариброд, ул. Балканска №.30, ЕИК: 07299974, номер по ДДС: 100610690. След получаване
на разрешение за ползване на ОП „Комуналац” Цариброд той ще се регистрира като
носител на правото на ползване върху този обект.
Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 на този член се предоставят за ползване
безвъзмездно за неопределено време.
Правото на собственост не се прехвърля чрез предоставяне на ползване на
недвижимия имот по ал.1 и ал.2 на този член.
Член 2.
ОП „Комуналац” Цариброд, поема ползването на недвижим имот по чл.1 от това
Решение със задължение да го използва за извършване на регистрираната дейност в
съответствие с неговия характер и предназначение.
ОП „Комуналац” Цариброд се задължава да поддържа недвижимия имот по чл.1 от
настоящото Решение и да поема всички разходи за поддръжка.
Член 3.
Въз основа на това Решение с ползвателя ще бъде сключен договор за
преотстъпване на правото на ползване на недвижимия имот по чл.1 от настоящото
Решение.
След сключване на договора по ал.1 на този член, вписването на правото на
ползване в полза на ОП „Комуналац” Цариброд ще се извърши в Държавен геодезически
орган – служба по кадастъра на недвижимите имоти Цариброд.
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Член 4.
Правото на ползване на недвижимия имот по чл.1 се прекратява при отчуждаване от
публичната собственост на Община Цариброд, въз основа на решение на компетентен
орган и независимо от волята на носителя на правото на ползване на недвижимия имот.
имущество, както и в други случаи чрез определено законожи и подзаконови регламенти и
акти на компетентния орган на местното самоуправление и чрез договор.
Член 5.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в
„Служебен вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-4
В Цариброд, дата 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.63, ал.1, т.2) и ал.4 от Закона за равенството между половете
(„Държавен вестник на РС”, № 52/2021 г.) и чл.40, ал.1, т.74) от Устава на Община Цариброд
(Служебен вестник на Община Цариброд”, № 6/2019 г.), Общинският съвет на Община
Цариброд на заседанието, проведено на 28 март 2022 г. взе
ЗА ИЗБОР,

РЕШЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ И НАЧИНА НА РАБОТА НА КОМИСИЯ ЗА РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ КЪМ ОБЩИНА ЦАРИБРОД
Член1.

С това решение се уреждат образуването, компетентността и начинът на работа на
Комисията за равенство между половете към Общинска администрация на Община
Цариброд (наричан по-нататък: Комисията).
Член 2.
Комисията има председател, Зам.председател и 5-има членове, от които 40% са от
пола с по-малко представители.
Комисията за равенство между половете се състои от назначени или назначени лица,
представители на институции, органи и организации в области, важни за равенството между
половете и превенцията и потискането на насилието, въз основа на пола.
В работата на Комисията задължително участва и лицето, което отговаря за
равенството между половете в Общинска администрация на Община Цариброд, което
оказва професионална и административно-техническа подкрепа в работата на Комисията.
Решението за избора на председател, заместник-председател и членове се взема от
началника на Общинска администрация на Цариброд.
Член 3.
Задачата на Комисията за равенство между половете е да следи ситуацията в
областта на равенството между половете, да инициира и прилага мерки за насърчаване на
равенството между половете и да си сътрудничи с други органи за равенство между
половете на ниво местно самоуправление, автономна област и Република. .
Член 4.
Комисията приема Правилник за работа, определящ начина на работа на Комисията.
Член 5.
Настоящото решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Служебен
вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-5
В Цариброд, 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 8. 29.03.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“
На основание чл.20, ал.1, т.7 и чл.32, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
("Държавен вестник на РС", № 129/2007 г., 83/2014 г. - др. закон, № 101/ 2016 - друг закон,
47/2018 и 111/2021 - друг закон) и чл.40, ал.1, т.6 от Устава на Община Цариброд
("Служебен вестник на Община Цариброд" № 6/19), ОбС-Цариброд, на заседанието,
проведено на 28 март 2022 г. взе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ЦАРИБРОД ЗА 2022 ГОДИНА
ПРЕДМЕТ
Член 1.
С това решение се определят средствата и се предписват мерки за развитие на
икономиката на територията на община Цариброд в общ размер 10 000 000,00 динара (с
думи: десет милиона динара).
ПОДКРЕПЕНИ МЕРКИ
Член 2.
За 2022 г. се предвижда съфинансиране чрез безвъзмездни средства за следните
мерки:
- МЯРКА 1: Субсидиране на лихвените проценти по кредити на стопански субекти;
- МЯРКА 2: Подкрепа на стопанските субекти чрез:
- подмярка 1: отпускане на безвъзмездни средства за закупуване на ново
оборудване; и
- подмярка 2: отпускане на безвъзмездни средства за инвестиция в съоръжение;
- подмярка 3: отпускане на невъзстановими нецелеви средства за стопански субекти,
които извършват дейността си в селските райони;
- МЯРКА 3: Подкрепа на регистрирани туристически обекти и селски стопанства,
занимаващи се с туристически услуги, за подобряване на качеството на услугите;
- МЯРКА 4: Субсидии на стопански субекти за инвестиции в инфраструктурата.
БЕНЕФИЦИЕНТИ
Член 3.
Бенефициенти на безвъзмездни средства са стопански субекти от територията на
община Цариброд, които са регистрирани в Агенцията за стопански регистри и които не са в
процес на ликвидация или несъстоятелност.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
Член 4.
МЯРКА 1: Субсидиране на лихвените проценти по кредитни заеми на стопански
субекти означава лихвени проценти по заеми, чиито задължения настъпват след 1 януари
2022 г. с цел цел:
-закупуване, строителство, реконструкция и адаптация на бизнес помещения на
територията на община Цариброд;
- закупуване на оборудване за извършване на стопанска дейност;
- ликвидност;
- рефинансиране на предишни заеми с една от гореспоменатите мерки.
Не могат да се ползват средства за лихвени субсидии, ако предмет на заема е
закупуване на парцели в РЗ „Белеш” или закупуване на земя в строителна зона, която е
публична собственост на Община Цариброд.
Предвидените средства за тази мярка са общо 1 500 000,00 динара.
Средствата по ал.3 на този член са предвидени в бюджета на Община Цариброд за
2022 г., в раздел 5 - Общинска администрация, програма 1501 - местно икономическо
развитие, дейност 003, функция 620, позиция 110, икономическа класификация 441.
Условията, критериите и начинът за субсидиране на лихвените проценти по кредити
на стопански субекти ще бъдат уредени по-подробно с Правилник за субсидиране на
лихвените проценти на стопански субекти, който ще бъде приет от Общински изпълнителен
съвет Цариброд в 30-дневен срок от датата на вземане на нанстоящото Решение.
Член 5.
МЯРКА 2: Подпомагане на стопански субекти включва подмярка 1: отпускане на
безвъзмездни средства за закупуване на ново оборудване и подмярка 2: отпускане на
безвъзмездни средства за инвестиция в съоръжението.
Подмярка 1 предполага отпускане на безвъзмездни средства за закупуване на ново
оборудване с цел извършване на регистрирана дейност.
Оборудването по ал. 2 от този член включва фискални касови апарати, машини,
инструменти и друго оборудване, използвани от стопанския субект при извършване на
регистрираната дейност.
Подмярка 2 предполага отпускане на невъзстановими средства за инвестиция в
обект, намиращ се на територията на община Цариброд и служи за извършване на
регистрираната дейност на стопанския субект.
Инвестицията по ал.4 на този член включва строителни работи, които подобряват
състоянието, функционалността и външния вид на сградата (боядисване на фасадата,
поставяне на топлоизолация, поставяне на сенници/козирки, боядисване на сградата,
подмяна на дограма, подмяна на осветлението с по-добро, и др.).
Условията, критериите и начинът за подпомагане на стопанските субекти ще бъдат
уредени по-подробно с Правилник за отпускане на безвъзмездни средства на стопански
субекти, който ще бъде приет от Общински изпълнителен съвет Цариброд в 30-дневен срок
от приемането нанастоящото Решение.
Подмярка 3 предполага отпускане на безвъзмездни нецелеви средства за стопански
субекти, които извършват дейността си в селски район.
Член 6.
МЯРКА 3: Подкрепа чрез отпускане на безвъзмездни средства на регистрирани
туристически обекти и селски стопанства, занимаващи се с туристически услуги, означава
подобряване на туристическото предложение и услуги за настаняване на гостите, както и
обогатяване на програмата за обслужване.
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Мярка 3 по ал. 1 на този член се изпълнява по образец 1 или модел 2 в зависимост от
размера на субсидията.
Туристическото съоръжение, което е обект на инвестицията, трябва да е на
територията на община Цариброд и да служи за извършване на регистрираната дейност.
Инвестицията от предходната алинея включва подобряване на туристическото
предложение (изграждане на басейни, детски площадки, оградени площи за животни и др.),
подобряване на услугите за настаняване на гости (закупуване на ново обзавеждане за
спалня, климатик, подобрен достъп до интернет, и др.) и обогатяване на услугите
(предоставяне на допълнителни или иновативни услуги: наемане на туристически водач,
популяризиране на местни продукти и др.).
Общите средства по мярката по този член възлизат на 3 000 000,00 динара.
Условията, критериите и начинът за субсидиране на регистрирани туристически
обекти и селски стопанства ще бъдат уредени по-подробно с Правилник за отпускане на
субсидии на регистрирани туристически обекти и селски стопанства, занимаващи се с
туристически услуги Мярка 3, който ще бъде приет от Общински изпълнителен съвет
Цариброд в рамките на 30 дни от вземането на настоящето Решение.
Член 7.
МЯРКА 4: Субсидиите на стопански субекти за инвестиции в инфраструктура
включват строителство, реконструкция, адаптация и инвестиционна поддръжка на
съоръжения/бизнес помещения на територията на община Цариброд.
Съоръжението, което е обект на инфраструктурна инвестиция, трябва да е на
територията на община Цариброд и да служи за извършване на регистрираната дейност на
стопанския субект.
Общите средства по мярката по този член възлизат на 2 000 000,00 динара.
Условията, критериите и начинът за субсидиране на стопанските субекти за
инвестиции в инфраструктура ще бъдат уредени по-подробно с Правилник за отпускане на
субсидии за инфраструктурни инвестиции Мярка 4, който ще бъде приет от Общински
изпълнителен съвет Цариброд в 30-дневен срок от датата на това вземане на Решението.
Член 8.
Бенефициентите на субсидии за мерки, предвидени с настоящото Решение, трябва
да подпишат изявление за ползване на държавна помощ „de minimis” въз основа на Указа за
правилата за отпускане на държавни помощи („Държавен вестник на РС”, № 13/2010 г.,
100/2011, 91/2012 , 37/2013, 97/2013, 119/2014, 23/2021 - други разпоредби, 62/2021 - други
разпоредби и 99/2021 - други разпоредби).
VI ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Член 9.
Процедурата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по настоящото
решение се започва с обявяване на публична покана от Кмета на Общината.
Процедурата по обществена покана, въз основа на настоящото решение и приетите
правилници, се провежда от Комисията, сформирана от Общинския изпълнителен съвет на
Община Цариброд.
Решението за отпускане на безвъзмездни средства за субсидиране на мерките,
предвидени с настоящото Решение, се взема от Общински изпълнителен съвет Цариброд
по предложение на Комисията.
Кметът на Община Цариброд, въз основа на Решението за разпределяне на
средствата на Общинския изпълнителен съвет, сключва Договор за отпускане на
безвъзмездни средства с Бенефициента - стопанско лице.
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V МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Член 10.
Надзор и целенасочен контрол върху използването на средствата се осъществява от
Службата за местно икономическо развитие към Общинска администрация на Община
Цариброд и Комисията, сформирана от Общинския изпълнителен съвет.
Бенефициентът на средства е длъжен да осигури на Общинска администрация на
Община Цариброд, с цел мониторинг на използването на средствата, надзор на всеки етап
от изпълнението на дейностите, така че контролът върху изпълнението на дейностите и
вникването във финансовата документация да бъдат достъпни по всяко време.

VII ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Член 11.
Настоящото Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му в „Сл.
вестник на община Цариброд“.
№ 06-38/2022-17/16-6
В Цариброд, 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 8. 29.03.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“

На основание чл.100 от Закона за опазване на околната среда, "Държавен 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), чл.32, ал.1, т.4 от Закона за местното
самоуправление "Държавен вестник на РС" № 129/07 година, 83/14 - друг закон, 101/16 друг закон и 47/18) и чл.40, ал.1, т.29 от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на
Община Цариброд" № 6/19), Съгласие от Министерството на опазването на околната среда,
№ 401-00-252/22-02 от 21.02.2022 г. и Националната програма за опазване на околната
среда ("Държавен вестник на РС", № 12/10), Община Цариброд, на заседанието, проведено
на 28 март 2022 г. прие
ПРОГРАМА
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА
ЗАОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА 2022 ГОДИНА
Тази Програма определя планираните приходи и целта за използване на средствата
за дейности (планове, програми, проекти и други дейности), които се планират за 2022 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 на 13 900 000,00 динара, програмни дейности 0001 Управление на
околната среда, функционален класификационен код 560, Решение за бюджета на Община
Цариброд за 2022 г. (Служебен вестник на Община Цариброд/2021 г.).
Средстватс от точкс I алинея 2. на тази Програма ще се използват за:
А Контрол на качеството на факторите на околната среда (мониторинг) – 1.550.000,00
РСД.
Контрол на качеството на факторите на околната среда, като правно задължение на
единица на местното самоуправление, извършва се системен контрол върху състоянието на
околната среда, тоест стойностите на показателите и отрицателните въздействия върху
околната среда, както и мерки за мониторинг и предприети дейности с цел намаляване на
негативните въздействия върху качеството на околната среда и човешкото здраве.
Планираните програми за мониторинг през 2022 г. са:
Контрол на качеството на въздуха;
Контрол на качеството на повърхностните води;
Контрол на замърсяването на почвата;
Контрол на шума в околната среда.
1) Контрол на качеството на въздуха на територията на община Цариброд – 800.000,00
РСД.
Въз основа на данни за нивото на замърсителите във въздуха се оценява качеството
на въздуха. Оценката на качеството на въздуха се извършва по отношение на
концентрацията на серен диоксид, азотен диоксид, сажди, утайки от анализа на тежки
метали (олово, цинк и кадмий), както и за други замърсители, които са определени като
такива със съответните национални разпоредби. Мониторингът на качеството на въздуха се
постига чрез контролиране на нивата на замърсители, произхождащи от стационарни
източници на замърсяване и от движещи се източници на замърсяване.
С цел предоставяне на качествени данни, мониторинг на качеството на въздуха, т.е.
обработка и анализ на данни, както и валидиране на резултатите, получени чрез измерване
и/или вземане на проби и интерпретация на резултатите, ще бъдат поверени на
акредитирана професионална организация, която отговаря на предписаните изисквания и
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притежава подходящата разрешителна среда, която ще бъде избрана чрез процедура за
възлагане на обществена поръчка.
Контрол на качеството на въздуха на територията на община Цариброд през 2022 г.
ще се извършва на следните места:
• ГКПП "Градина" - 6 месеца през 2022 г. (май, юни, юли, август, септември и октомври)
• Център (сградата на Община Цариброд) - 8 месеца през 2022 г. (януари, февруари, март,
април, септември, октомври, ноември и декември)
2. Контрол на повърхностните води на територията на община Цариброд – 150.000,00
РСД.
Контролът на повърхностните води на територията на община Цариброд се
извършва съгласно Правилника за референтните условия за видовете повърхностни води
("Държавен вестник на РС", № 67/11 г.), Наредба за пределно допустимите стойности на
замърсителите в повърхностните и подземните води и утайка и срокове за достигане на
водата ("Държавен вестник на РС", № 50/12) и национални стандарти в областта на
изпитването на водите.
Контролът на качеството на повърхностните води на територията на община Цариброд през
2022 г. ще се извършва на местонахождението на изкуствените натрупвания "Сават I" и
"Сават II", както и на река Нишава.
Контролът ще се извършва четири пъти през 2022 г. в месеците: март, юни, октомври и
декември, при необходимост.
Контролът на качеството на водата на изкуствени водоеми "Сават I" и "Сават II",
както и на река Нишава включва теренни и лабораторни изследвания: общи и основни
физико-химични, микробиологични и биологични параметри и елементи за класификация на
екологичния потенциал и оценка на пригодността.
С цел предоставяне на качествени данни, наблюдение на качеството на водата на
изкуствени водоеми „Сават I” и „Сават II”, както и река Нишава, т.е. обработка и анализ на
данните, както и проверка на валидността на резултатите, получени чрез измерване и/или
вземането на проби и интерпретацията на резултатите ще се извършва от акредитирана
професионална организация, която отговаря на предписаните условия и притежава
съответното разрешение от министерството, отговарящо за опазването на околната среда,
което ще бъде избрано чрез процедура за възлагане на обществена поръчка.
3. Контрол на замърсяването на почвата на територията на община Цариброд- 400
000,00 RSD.
Програмата за изследване на замърсяването на почвата на територията на
Цариброд включва анализи на почвени проби, в зоната за охрана на водоизточници, зони на
често срещани пътища, земеделски площи, както и аварийно вземане на проби от почвата
при химическа авария.
Източниците на замърсяване на земята могат да бъдат класифицирани в няколко групи,
като най-важните са: въздействието на промишлеността и термоенергийни съоръжения,
селското стопанство, отпадните води, трафика, нерегламентираните депа на битови и други
отпадъци, аварии, природни бедствия и други. Замърсяването на почвата пряко или косвено
влияе върху замърсяването на повърхностните и подземните води, въздуха,
селскостопанските продукти, качеството на околната среда като цяло, както и здравето на
населението в определен район.
Вземането на проби на територията на община Цариброд през 2022 г. ще се
извършва в следните находища:
• санитарно-охранителна зона на изворите "Ивкови воденици" и "Пъртопопински воденици",
• зона на влияние на съществуващото антихигиенично депо "Козарица",
• зона на влияние на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води в с. Белеш,
• земеделски площи в района на Коридор 10 и ЖП гара - две локации:
КО Бачево (в близост до Митнически терминал за товарен трафик);
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КО Цариброд (близо до ЖП гарата).
• земеделска земя в непосредствена близост до изкуствените водоеми „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), пестициди въглеводородна
фракция (S10-S28), въглеводородна фракция (S10-S40), полуциклични ароматни
въглеводороди, полихлорирани бифенили и хлорирани и летливи, органични съединения
(1,1-дихлороетан, 1,2-дихлороетан, 1,2-дихлороетан, тетрахлоретан, хлороетан, -бензол,
ксилен, толуен).
4. Мониторинг на шума в околната среда 200.000,00 РСД.
Съгласно чл.69 и чл.79 от Закона за опазване на околната среда ("Държавен вестник на
РС", № 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - реш. на КС, 14/16, 76/18,
95/18 - други закони и 95/18 - други закони) органите на местно самоуправление осигуряват
контрол и мониторинг на околната среда.
Мониторингът на шума се извършва чрез систематично измерване, оценка или
изчисляване на конкретен индикатор за шум.
Данните от мониторинга на шума са неразделна част от единната информационна
система за околната среда в съответствие със закона за опазване на околната среда.
Мониторингът се извършва в съответствие с предназначението на пространството и
акустичното зониране на града.
Мониторинг на шума на територията на община Цариброд през 2022 г. ще се извършва
два пъти годишно на следните места:

Зона за почивка и отдих, болнична зона и оздравителни домове, културноисторически паметници и паркове - измервателен пункт на СТЦ "Димитровград".

Туристически зони и училищни зони - измервателен пункт Гимназия "Св. св.
Кирил и Методий".

Чисто жилищни райони - измервателни пунктове - населените места
„Касарине” и „Чиримиджилница”

Бизнес-жилищни зони, търговско-жилищни зони и детски площадки измервателен пункт пред "Центъра за култура".

Градски център, занаятчийска, търговска, административно - управителна
зона с апартаменти, зона покрай магистрали, магистрални и градски пътища измервателен пункт до бензиностанция "НИС ПЕТРОЛ".


Промишлена зона - пункт за измерване, с. Белеш.

Б ПООЩРИТЕЛНИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ И САНАЦИОННИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ –
12.350.000,00 РСД
Със средствата планирани в раздел „Поощрителни, профилактически и санационни
програми и проекти“ планира се реализирането на следните дейности:

1. 1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ КАТО
МЯРКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА - 6 800 000,00 РСД
На територията на градския център на община Цариброд има 4600 жилищни сгради.
Около 90% от домакинствата използват твърди горива за отопление, предимно дърва и
въглища. Тъй като на територията на общината няма топлофикация, която да осигурява
централно отопление и възможност за използване на природен газ, жилищните сгради, за
които се използват твърди горива, разполагат с индивидуални камини. Средната възраст на
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жилищните сгради в общината е около 40 години. Освен това голям брой сгради са с
повредени фасади и стари неадекватни дограми, което допълнително води до загуба на
топлинна енергия и необходимост от използване на по-голямо количество енергия за
отопление. Трябва да се отбележи, че географското положение на градския център
(долина) и розата на ветровете създават предпоставки 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) на граничния пункт, отоплението на жилищни
сгради е един от двата основни замърсителя на въздуха в община Цариброд.
Програмата за съфинансиране на дейности по опазване на въздуха чрез намаляване
на потреблението на енергия за отопление на жилищни сгради, има за цел да намали
количеството енергия, използвана за намаляване на емисиите на замърсяващи газове от
индивидуалните пещи. За постигане на определени резултати е необходимо изпълнението
на посочената програма за минимален средносрочен период от 5 години.
1) Изготвяне на проучвания за енергийна ефективност на обществени
съоръжения в община Цариброд и жилищни общности и изготвяне на проектнотехническа документация за обществени съоръжения и жилищни общности.
За санация на обществени съоръжения е необходимо да се направят проучвания за
енергийна ефективност, както и да се изготви техническа документация за търгове по
обществени покани за подобряване на енергийната ефективност.
Община Цариброд ще съфинансира изготвянето на проектно-техническа документация и
проучвания за енергийна ефективност чрез публичен конкурс и ще изпрати покана до
жилищните общности за задвижване на процеса по подобряване на енергийната
ефективност през 2022 г.
2) Съфинансиране на проекти за енергийна ефективност на домакинствата чрез
изолация на жилищни сгради, подмяна на дограма и закупуване на енергийно
ефективни отоплителни уреди - котели
3) Съфинансиране на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради чрез
монтиране на топлоизолационен слой върху външната обвивка на сградата
2. ПРОГРАМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДИВИ ДЕПА - 300.000,00 РСД.
Програмата за почистване на диви депа ще се реализира съвместно с ОП
„Комуналац” Цариброд. Предвижда се в съответствие със Закона за управление с
отпадъците ("Държавен вестник на РС", № 36/09, 88/10 и 14/16) непрекъснато да се
предприемат мерки за премахване на т.нар. диви депа, тоест саниране на депа в община
Цариброд. В допълнение към грозния образ, който създават, винаги има опасност преди
всичко за човешкото здраве, след това за околната среда, тъй като непременно има
замърсяване на земята, водата и въздуха. Поради това се предприемат действия за
рехабилитация на тези незаконни депа, които се образуват на нерегламентирани и други
площи. Планираната рехабилитация на тези депа, като непрекъснат процес, в
сътрудничество с ОП „Комуналац” 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 НА ГОРИ – 250.000,00 РСД.
Програмата за залесяване на горите се изпълнява като дейност, насочена към
адаптиране към изменението на климата. Залесяване и озеленяване на санирани
деградирали територии. Програмата за залесяване ще се извършва на площи, които не са в
системата за поддържане и управление на обществените предприятия. Дейностите ще се
извършват чрез конкурс и въз основа на избрани проектни предложения за залесяване на
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предложените площи. Средствата, изброени в Програмата за залесяване, ще се
разпределят въз основа на индивидуален акт на Кмета на Общината, и въз основа на
подадени искания от сдружения и юридически лица от територията на Община Цариброд.
4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДЗЕМЕН КАДАСТЪР НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА II ФАЗА- 5
000 000,00 РСД (дейност от 2020 г.).
Планираната програма Изготвяне на подземен кадастър на канализационната мрежа
II фаза - 5 000 000,00 РСД на база Програма за използване на бюджетния фонд за опазване
на околната среда на община Цариброд за 2020 г. (№ 06-58/2020-17/38) -1 от 29.05.2020 г.) е
извършено в частта по реализация на обществената поръчка и подписване на договора с
избрания изпълнител. Изборът на изпълнител е извършен в съответствие със Закона за
обществени поръчки (№ 404-267/2019-14/1 от 23 декември 2019 г.) и с него е подписано
Споразумение за изготвяне на кадастъра на канализационната мрежа (№ 400–214/2020–16).
от 18.02.2020 г.). Средствата ще бъдат изплатени на доставчика на услугата
„ЕНВИРОСЕРВ” доо ПИБ: 105952429, ул. Авалска 186, 11232 Белград, Регистрационен
номер: 20492376 в съответствие с изпълнението на поетите задължения по подписания
договор и в съответствие с Програмата за ползване на средствата за опазване на околната
среда на община Цариброд за 2022г.
Финансирането, т.е. съфинансирането на дейности по тази Програма, ще се
извършва в зависимост от притока на средства, събрани в съответствие с притока на
целеви средства съгласно Закона за опазване на околната среда ("Държавен вестник на
РС", № 135/). 2004 ... 95/2018 - друг закон), Закона за таксите за ползване на обществени
блага ("Държавен вестник на РС" № 95/2018 ... 15/2021-доп. хармонизиран дин. размер), и от
други източници на средства въз основа на конкурси, обявени от други ресорни
министерства.
Ако приходите и приходите през бюджетната година не бъдат реализирани в предвидения
размер, разходите ще се изпълняват по приоритетите, определени от кмета на Цариброд, и
преди всичко по определени със закон задължения и поети преди това договорни
задължения.
Средствата по т. I от тази Програма могат да се увеличават с размера, определен с
коригиращия бюджет на Община Цариброд за текущата година, както и с размера на
трансферите от други нива на управление и даренията, и могат да се използват в
съответствие с с тази програма без предварително съгласие на Министерството на
опазването на околната среда на Република Сърбия относно промените в тази Програма.
Отчетът за използването на средствата от тази Програма, който се представя в
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 техните промени.
Община Цариброд ще финансира изпълнението на Програмата въз основа на сключени
договори, споразумения за финансиране и други общи актове на Община Цариброд.
Изпълнението на тази Програма, както и надзорът върху изпълнението на
договорните задължения и изпълнението на отделни програми и проекти се осъществява от
Общинска администрация на Община Цариброд – отдел „Бюджет и финанси“ и отдел
„Инспекторска дейност“.
№ 06-38/2022-17/16-7
В Цариброд, 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.22, ал.1, т.1) и ал.3 от Закона за обществените предприятия
(„Държавен вестник на РС“ № 15/2016 и 88/2019) и член 40. алинея 1. точка 13) от Устава на
Община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд", № 6/2019 г.), Общинският
съвет на Община Цариброд, на заседанието, проведено на 28 март 2022 г. взе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЗА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ОП
„КОМУНАЛАЦ“ ЦАРИБРОД ЗА ПЕРИОДА 2022-2032
Член 1.
Дава се съгласие на Дългосрочния план за бизнес стратегия и развитие на ОП
„Комуналац” Цариброд за периода 2022-2032 г. № 363-1 / 22 от 02.03.2022г., което е прието
от Надзорния съвет на Предприятието с Решение No. 376-7/22 на заседанието, проведено
на 4 март 2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-8
В Цариброд, дата 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 22. алинея 1. точка 1) и алинея 3. от Закона за обществени
предприятия („Държавен вестник на РС“, № 15/2016 и 88/2019) и член 40.алинея 1. точка 13)
от Устава на община Цариброд („Сл. вестник на община Цариброд“, № 6/2019), Общинският
съвет на община Цариброд, на заседанието проведено на 28.03.2022 г. взе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН ЗА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ НА
ОП „КОМУНАЛАЦ“ ЦАРИБРОД ЗА ПЕРИОДА 2022-2027 Г.
Член 1.
Дава се съгласие на Средносрочния план за бизнес стратегия и развитие на ОП
„Комуналац” Цариброд за периода 2022-2027 г., № 362-1/22 от 02.03.2022г., което е прието
от Надзорния съвет на Предприятието с Решение No. 376-8/22 на заседанието, проведено
на 4 март 2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-9
В Цариброд, дата 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИН ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание
РС" № 129/07, 83/14
ал.1, т.58) от Устава
6/19 г.), Общинският
2022 г. взе:

чл.32 от Закона за местното самоуправление ("Държавен вестник на
- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон ) и чл.40,
на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд", №
съвет на Община Цариброд, на заседанието, проведено на 28 март

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА
ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1.
Приема се Отчетът за работа на Общинската администрация на община Цариброд за
2021 година, № 02-39/22-14 од 09.03.2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-10
В Цариброд, 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.32, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление, (“Държавен
вестник на РС“ №129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 - друг закон) и чл.40,
ал.1, т.58) и 68) от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд",
№ 6/19), ОбС-Цариброд, на заседанието, проведено на 28 март 2022 г. взе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА НА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДЕТКО ПЕТРОВ“ ЦАРИБРОД С ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Член 1.
Приема се Отчетът за работата за 2021 г. на Народна библиотека „Детко Петров”
Цариброд с финансовия отчет, № 8-03/02-2022 от 3 февруари 2022 г., приет от
Управителния съвет на Институцията с Решение No. 8-03/02-2022 г. на заседанието,
проведено на 3 февруари 2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-11
В Цариброд, 28.03.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.32, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление (“Държавен вестник на
РС” № 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 - друг закон ) и чл.40, ал.1,
т.58) и 68) от Устава на Община Цариброд ("Държавен вестник на Община Цариброд", №
6/19), ОбС - Цариброд, на заседанието, проведено на 28 март 2022 г. взе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ „ЦАРИБРОД“ ЦАРИБРОД С ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА
Член 1.
Приема се Отчетът за работата и дейността на Туристическата организация
„Цариброд“ Цариброд са финансовия отчет извештајем за 2021 г. № 205-1/2022 от
25.02.2021 г., приет от Управителен съвет на Институцията с Решение № 206-9/2022 на
заседанието, проведено на 25.02.2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-12
В Цариброд, 28.03.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.32, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление (“Държавен
вестник на РС” №. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 - друг закон ) и
чл.40, ал.1, т.58) и 68) от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община
Цариброд", № 6/19), ОбС - Димитровград, на заседанието, проведено на 28 март 2022 г. взе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА С ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА ЦАРИБРОД
Член 1.
Приема се Отчетът за работа с финансовия отчет за 2021 година на Центъра за
култура Цариброд, приет от страна на Управителния съвет на институцията с Решение №
27/8.3.2022 от 8.3.2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-13
В Цариброд, 28.03.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание чл.32, ал.1, т.8) от Закона за местното самоуправление, “Държавен
вестник на РС”, №129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. 2018 г. и 111/2021 г. - друг закон) и
чл.40, ал.1, т.58) от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд",
№ 6/19), ОбС-Цариброд , на заседанието, проведено на 28.03.2022г. прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ „8. СЕПТЕМВРИ“ В ЦАРИБРОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 – 31.12.2021 ГОДИНА
Члан 1.
Приема се финасовият отчет на Предучилищната институция „8 септември“ в
Цариброд за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г., № 04-129/1 от 24.02.2022 г., приет от
страна на Упражителния съвет на Институцията с Решение № 02-129 од 24.02.2022 г.
Член 2.
Решението се публикува в „Сл. вестник на община Цариброд“.

№ 06-38/2022-17/16-14
В Цариброд, 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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1. Разглеждане и приемане на Проекторешението за изменения и допълнения на
Решението за бюджета на община Цариброд за 2022 година.
2. Разглеждане и приемане на Проекторешението за изменения на Решението за
безвъзмездно съфинансиране на дейностите по инвестиционна поддържка и
подобряването на сгради на територията на община Цариброд.
3. Разглеждане и приемане на Проекторешението за прехвърляне на правото на
ползване на имоти - кп № 618 КО Цариброд.
4. Разглеждане и приемане на Проекторешението за прехвърляне на правото на
ползване на имоти – кп № 3434/1 КО Цариброд.
5. Разглеждане и приемане на Проекторешение за образуване на Комисия за равенство
между половете на община Цариброд.
6. Разглеждане и приемане на Проекторешение за разпределяне на средства за
икономическо развитие на община Цариброд за 2022 г.
7. Разглеждане и приемане на Проектопрограма за ползване на средства за опазване
на околната среда на територията на община Цариброд за 2022 г.
8. Разглеждане и приемане на Проекторешение за дване съгласие за Дългосрочен план
на бизнес стратегия и развитие на ОП „Комуналац“ Цариброд за периода 2022-2032.
9. Разглеждане и приемане на Проекторешение за даване съгласие на Средносрочен
план на бизнес стратегия и развитие на ОП „Комуналац“ Цариброд за периода 2022 2027.
10. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на Отчет за работата на
Общинска администрация на община Цариброд за 2021 година.
11. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на Отчет за работата за
2021 година на Народна библиотека „Детко Петров“ Цариброд с финансов отчет.
12. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на Отчет за работата и
дейностите на Туристическа организация „Цариброд“ Цариброд с финансов отчет за
2021 г.
13. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на Отчет за работа с
финансов план за 2021 година на Центъра за култура Цариброд.
14. Разглеждане и приемане на Проекторешение за приемане на финансов план за 2021
година на ПИ „8. септември“ Цариброд.

№ 06-38/2022-17/16
В Цариброд, 28.03.2022 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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