ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО

РЕШЕНИЕ
№60
Взето с Протокол №09/11.09.2020 г.

ОТНОСНО: Допускане на общинският съветник инж.
изпълнява работата си, като дистанционна форма на гласуване

Орлин

Цветков

да

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШИ:
На основание §3 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, във връзка с чл.28а от ЗМСМА, ОбС-Брегово допуска
общинският съветник инж. Орлин Цветков да изпълнява работата си, като
дистанционна форма на гласуване.

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва:
Общ брой
на
общинските
съветници
11

Присъствали:

Гласували:

„За”

„Против”

„Въздържали
се”

9

10

7

0

3

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/
Председател ОбС-Брегово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО

РЕШЕНИЕ
№61
Взето с Протокол №09/11.09.2020 г.

ОТНОСНО: Определяне на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” за Средищно училище
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШИ:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищно образование и чл.2 и чл.3, ал.1 от ПМС
№128/29.06.2017г., ОбС-Брегово определя СУ „Св. Св. Кирил и Методий” за Средищно
училище.
2. На основание чл. 60 от АПК, с цел включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” Брегово в Списък на Средищните училища за учебната 2020/2021 г., ОбС-Брегово
допуска предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва:
Общ брой
на
общинските
съветници
11

Присъствали:

Гласували:

„За”

„Против”

„Въздържали
се”

9

10

10

0

0

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/
Председател ОбС-Брегово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО

РЕШЕНИЕ
№62
Взето с Протокол №09/11.09.2020 г.

ОТНОСНО:

Определяне на Детска градина „Детелина” за Средищна детска
градина
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищно образование и чл.1 и чл.3, ал.1 от ПМС
№128/29.06.2017г., ОбС-Брегово определя Детска градина „Детелина” за Средищна
детска градина за селата – Връв, Куделин, Балей, Ракитница, Косово, Делейна и
Гъмзово.
2. На основание чл. 60 от АПК, с цел включване на Детската градина в Списък на
Средищните детски градини за учебната 2020/2021 г., ОбС-Брегово допуска
предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва:
Общ брой
на
общинските
съветници
11

Присъствали:

Гласували:

„За”

„Против”

„Въздържали
се”

9

10

10

0

0

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/
Председател ОбС-Брегово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШЕНИЕ
№63
Взето с Протокол №09/11.09.2020 г.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имоти в землищата на с. Връв
и с. Ракитница, общ.Брегово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.25,
ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ и чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ и на основание чл.6, ал.1, във връзка с
ал.3 от ЗОС ОбС-Брегово:
1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имоти в
землището на с. Връв, общ.Брегово, както следва: 12317.32.265; 12317.32.258;
12317.32.267; 12317.32.289; 12317.5.203. „Друг вид земеделска земя.“
2. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имоти в
землището на с. Ракитница, общ.Брегово, както следва: 63700.1.219; 63700.14.100;
637000.20.187; 637000.30.159; 63700.30.94; 63700.7.95. „Друг вид земеделска земя.“
Възлага на кмета на община Брегово, на основание чл. 78а ППЗСПЗЗ да
инициира процедурата по промяна на начина на трайно ползване, като подаде
заявление до общинска служба земеделие Брегово, придружено със становище от
РИОСВ Монтана, както и да извърши необходимите действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурата.“
3. Обявява имоти публична общинска собственост в землището на с. Връв,
общ.Брегово, както следва: 12317.32.265; 12317.32.258; 12317.32.267; 12317.32.289;
12317.5.203; в землището на с. Ракитница, общ.Брегово, както следва: 63700.1.219;
63700.14.100; 637000.20.187; 637000.30.159; 63700.30.94; 63700.7.95, за които е
отпаднало
предназначението им като пасища/мери, за имоти - частна общинска
собственост с предназначение - друг вид земеделски земи, собственост, след промяна
начина на трайното им ползване.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме всички последващи, съгласно
закона действия по изпълнение на решението.
Приложение: Становище от РИОСВ-Монтана, че горепосочените имоти не
попадат в защитени зони от екологичната мрежа Натура-2000.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва:
Общ брой
на
общинските
съветници
11

Присъствали:

Гласували
поименно:

„За”

„Против”

„Въздържали
се”

10

10

6

3

1

Решението не се приема.

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/
Председател ОбС-Брегово

