
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО 
 

Изх. №213 /23.07.2020 г. 

                До 

                                                                                                  ………………………………… 

Общински съветник 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 

30.07.2020 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация-Брегово със 

следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение относно: Приемане на Отчет за работата на ОбС-Брегово и неговите 

комисии за периода 01.01.2020 -30.06.2020 г. (вх. №202/13.07.2019 г.) 
 

Вносител: инж. Иван Вълчов 

Председател на ОбС-Брегово 
 

2. Предложение относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община 

Брегово (вх. №203/14.07.2020 г.). 
 

Докладващ: Кр. Гогорицова                                                Вносител: Илиян Бърсанов 

Зам.-кмет на община Брегово                                              Кмет на община Брегово 
 

3. Предложение относно: Отдаване под наем на помещения – частна общинска 

собственост (вх. №206/15.07.2020г.). 
  

Докладващ: Ж. Генчева                                                       Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл.експерт „ТРЗ, СП“                                                            Кмет на община Брегово 
 

4. Предложение относно: Финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, 

живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Брегово от 

общинския бюджет (вх. №207/15.07.2020г.). 
  

Докладващ: Ж. Генчева                                                       Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл.експерт „ТРЗ, СП“                                                            Кмет на община Брегово 
 

5. Предложение относно: Обобщен доклад за постиженията, проблемите и приноса на 

читалищата за развитието на община Брегово през 2019 г. (вх. №208/16.07.2020г.). 
 

Докладващ: Лора Сурчелова                                                Вносител: Илиян Бърсанов 

Секретар  МКБППМН                                                            Кмет на община Брегово 
 

6. Докладна записка относно: Поставяне на изкуствена неравност на ул. „Хан Тервел“ 

(вх. №199/13.07.2020г.). 

  Вносител: Аня Ангелова 

  Общински съветник 
 

7. Предложение относно: Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 

от ЗУТ и чл.31, ал.1,2 и 3 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура (ЗЕСМФИ), през терени публична общинска собственост за изграждане на 

обект: „Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“, област Видин“ 

(вх. №210/22.07.2020г.). 
 

Докладващ: С. Димитрашков                                               Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл.спец. „ТСУ”                                                                     Кмет на общ.Брегово 
 

8. Предложение относно: Определяне на представител на Община Брегово в 

извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение 

„Св. Петка” АД - гр.Видин (вх. №212/22.07.2020г.). 

Вносител: инж. Иван Вълчов 

Председател на ОбС-Брегово 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/  

Председател ОбС-Брегово 


