
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО 
 

 

Изх. №590/18.04.2022 г. 

 

 

ДО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ………………………………. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

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

26.04.2022 г. от 14:00 ч. в салона на Общинска администрация-Брегово със следния проект 

за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 

 

 

1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово 

(вх. №573/04.04.2022 г.) 
 

Докладващ: Ж. Генчева      Вносител: Илиян Бърсанов 

Началник отдел „ОА“      Кмет на община Брегово 

 

2. Предложение относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2022 г. (вх. №574/04.04.2022 г.) 
 

Докладващ: Ж. Генчева      Вносител: Илиян Бърсанов 

Началник отдел „ОА“      Кмет на община Брегово 

 

3. Предложение относно: Одобряване на общата численост и структура на Общинска 

администрация Брегово, считано от 01.04.2022г. (вх. №576/04.04.2022г.). 
 

Докладващ: Ж. Генчева      Вносител: Илиян Бърсанов 

Началник отдел „ОА“      Кмет на община Брегово 

 

4. Предложение относно: Определяне на трудовото възнаграждение и на допълнително 

трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на община и на 

кметовете на кметства в община Брегово (вх. №575/04.04.2022г.). 
 

Докладващ: Ж. Генчева      Вносител: Илиян Бърсанов 

Началник отдел „ОА“      Кмет на община Брегово 

 

5.Доклад относно: Приемане бюджет на община Брегово за 2022 г.  

 (вх. №567/01.04.2022 г.) 
 

Докладващ: Ж. Генчева      Вносител: Илиян Бърсанов 

Началник отдел „ОА“      Кмет на община Брегово 

 

6. Предложение относно: План на капиталовите вложения за 2022 г., съгласно чл.21, 

ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.51 и чл.53 от Закона за държавния бюджет на Р България   

(вх. №578/04.04.2022 г.) 
 

Докладващ: С. Димитрашков     Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл.специалист „ТСУ“      Кмет на община Брегово 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Предложение относно: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи 

в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти 

на сгради-публична общинска собственост и даване на съгласие, кметът на Община Брегово да 

направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства  

(вх. №579/04.04.2022 г.) 

 

Докладващ: С. Димитрашков     Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл.специалист „ТСУ“      Кмет на община Брегово 

 

8. Предложение относно: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните 

дейности  на община Брегово за 2023г., 2024г. и 2025 г. (вх. №577/04.04.2022 г.) 

 

Докладващ: Ж. Генчева      Вносител: Илиян Бърсанов 

Началник отдел „ОА“      Кмет на община Брегово 

 

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

ЗУТ и чл.67, ал.2 от закона за енергетиката, през терен – публична общинска собственост за 

изграждане на обект „Кабелна линия НН за външно ел. захранване на ФЕЦ с мощност до 30 kw 

в УПИ II-32, кв.9, с. Калина, община Брегово, област Видин“ (вх. №580/04.04.2022 г.) 
 

Докладващ: С. Димитрашков     Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл. специалист „ТСУ“      Кмет на община Брегово 

 

10. Предложение относно: Промяна на името на Възложителя и някои имоти за 

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. №582/08.04.2022 г.) 
 

Докладващ: С. Димитрашков     Вносител: Илиян Бърсанов 

Гл.специалист „ТСУ“      Кмет на община Брегово 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 


