
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Б Е Л О Г Р А Д Ч И К 

3900 Белоградчик, ул. “Княз Борис І” № 6,  тел. 0877875959 

 

 

ДО  

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВИДИН 

 

 

        На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, ще се проведе заседание на Общински 

съвет Белоградчик на 30.01.2020 г. от 10.00 часа в залата на Младежки дом, при 

следния    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                ПРОЕКТ  ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на решение относно приемане на отчет на Общински съвет Белоградчик 

за периода 01.01.2019г.-31.12.2019г. 

2. Приемане на решение относно приемане на календарен план за работата на 

Общински съвет за 2020г. 

3. Приемане на решение относно удостояване със звание „Почетен гражданин на град 

Белоградчик и общината” музикалния педагог и диригент на Духов оркестър- 

Белоградчик- г-н Ангел Джунински. 

4. Приемане на решение относно удостояване със звание „Почетен гражданин на град 

Белоградчик и общината”- Вх. ОбС №304/ 17.12.2019г. 

5. Приемане на решение относно удостояване със звание „Почетен гражданин на град 

Белоградчик и общината”- Вх. ОбС №305/ 17.12.2019г. 

6. Приемане на решение относно отдаване под наем на земеделски земи от общински 

поземлен фонд. 

7. Приемане на решение относно закупуване на 50 бр.книги / „Лозан Стрелков- Познат 

и непознат” и  „Емил Павлов- Полетът на духа”/, чиито автор е проф. Веселин 

Борисов. 

8. Приемане на решение относно управление на имоти общинска собственост- 

отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ. 

9. Приемане на решение относно управление на имоти общинска собственост- 

отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. 

10. Приемане на решение относно приемане на програма за управление на община 

Белоградчик за периода 2019г.- 2023г. 

11. Приемане на решение относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд- Видин 

и Районен съд- Белоградчик. 

12. Приемане на решение относно съгласуване на позицията на община Белоградчик по 

предложението за дневен ред на Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация- Видин” ЕООД, насрочено за 20.02.2020г. 

13. Приемане на решение относно приемане на годишна програма за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година. 

14. Приемане на решение относно приемане на бюджета на община Белоградчик за 

2020 година. 

15. Приемане на решение относно въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Княз 

Борис І-ви”. 



 

 

16. Приемане на решение относно промяна на индивидуалното основно месечно 

възнаграждение на кмета на община Белоградчик. 

17. Приемане на решение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина 

от горите, собственост на община Белоградчик за 2020 г. 

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм  ще  проведе заседание 

на 28.01.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на общинска администрация. 

 

Комисията по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 

благоустрояване ще  проведе заседание на 28.01.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната 

зала на общинска администрация. 

 

Комисията по култура, образование, здравеопазване, социални дейности и спорт ще  

проведе заседание на 28.01.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на общинска 

администрация. 

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                              / Боян Минков/ 

 

 

 

 

 

 


