ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 3
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение № 9200-11854/18.11.2015г., от Генади Велков –
Председател на Общински съвет - Видин, относно избор на заместникпредседатели на Общински съвет - Видин.
На основание чл.24, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 от
Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Видин и
взаимодействие с общинската администрация,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
Общински съвет - Видин избира заместник- председатели на Общински
съвет - Видин, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.

Павел Димитров Паунов
Валентин Братков Велков
Красимир Асенов Иванов
Цветан Петров Ценков
Людмил Димитров Любенов

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че съгласно нормативните
изисквания, проведения избор за заместник-председатели на Общински
съвет - Видин е законосъобразен, целесъобразен и е с цел подпомагане
дейността на Председателя.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 4
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение № 9200-11855/18.11.2015г., от Генади Велков –
Председател на Общински съвет - Видин, относно определяне състава и
Председателите на Постоянните комисии към Общински съвет - Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 и ал.2
от Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Видин и
взаимодействие с общинската администрация,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
Общински съвет - Видин избира следния състав и ръководства на
Постоянните комисии:
1. ПК по финанси и бюджет
Членове: 1. Валентин Братков Велков
2. Мартин Кирилов Петров
3. Павел Димитров Паунов
4. Иванка Радославова Каменова
5. Георги Веселинов Тодоров
От членовете на ПК за Председател е избран: Валентин Братков Велков
2. ПК за работа с децата, младежта, спорта и туризма
Членове: 1. Цецко Любенов Иванов
2. Мария Емилова Джамбазова-Тодорова

3. Десислава Пламенова Димитрова
4. Росен Живков Иванов
5. Светослав Петров Петков
От членовете на ПК за Председател е избран: Цецко Любенов Иванов
3. ПК по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Членове: 1. Тошко Йорданов Методиев
2. Цветан Петров Ценков
3. Борил Венелинов Христов
4. Павел Димитров Паунов
5. Николай Петков Цветков
От членовете на ПК за Председател е избран: Тошко Йорданов Методиев
4. ПК по образование, наука и култура
Членове: 1. Десислава Пламенова Димитрова
2. Добрин Петков Иванов
3. Наталия Красимирова Милкова
4. Мариета Апостолова Георгиева
5. Орлин Константинов Василев
От членовете на ПК за Председател е избран: Десислава Пламенова
Димитрова
5. ПК по икономическа и социална политика и инвестиционна дейност
Членове: 1. Мартин Кирилов Петров
2. Андрей Гошов Иванов
3. Добрин Петков Иванов
4. Димитър Чавдаров Велков
5. Пламен Павлов Трифонов
От членовете на ПК за Председател е избран: Мартин Кирилов Петров
6. ПК по териториално и селищно устройство и организация на
движението

Членове: 1. Любомир Кирилов Низамов
2. Емилиян Илиев Енчев
3. Росица Любенова Кирова
4. Людмил Димитров Любенов
5. Любен Иванов Иванов
От членовете на ПК за Председател е избран: Любомир Кирилов
Низамов
7. ПК по земеделие, гори и опазване на околната среда
Членове: 1. Емилиян Илиев Енчев
2. Християн Ненчов Христов
3. Йордан Цветанов Йонов
4. Юлиян Любомиров Борисов
5. Орлин Константинов Василев
От членовете на ПК за Председател е избран: Емилиян Илиев Енчев
8. ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Членове: 1. Любен Иванов Иванов
2. Любомир Кирилов Низамов
3. Иванка Радославова Каменова
4. Валери Иванов Василев
5. Мария Емилова Джамбазова-Тодорова
От членовете на ПК за Председател е избран: Любен Иванов Иванов
9. ПК по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика
и охрана на обществения ред
Членове: 1. Красимир Асенов Иванов
2. Валери Иванов Василев
3. Росен Живков Иванов
4. Даниил Асенов Томов
5. Борислав Крумов Василев

От членовете на ПК за Председател е избран: Красимир Асенов Иванов
10. ПК по общинска собственост, общински дружества и предприятия,
приватизация и следприватизационен контрол
Членове: 1. Валери Иванов Василев
2. Николай Петков Цветков
3. Цецко Любенов Иванов
4. Пламен Павлов Трифонов
5. Вардан Сашики Папикян
От членовете на ПК за Председател е избран: Валери Иванов Василев
11. ПК

по

Европейски

фондове,

проекти

и

международно

сътрудничество
Членове: 1. Павел Димитров Паунов
2. Валентин Братков Велков
3. Павел Тодоров Тодоров
4. Красимир Асенов Иванов
5. Добрин Петков Иванов
От членовете на ПК за Председател е избран: Павел Димитров Паунов
12. ПК по вероизповедания, малцинствени групи и гражданско
общество
Членове: 1. Наталия Красимирова Милкова
2. Величко Боянов Кирилов
3. Десислава Пламенова Димитрова
4. Красимир Асенов Иванов
5. Тошко Йорданов Методиев
От членовете на ПК за Председател е избран: Наталия Красимирова
Милкова
13. Наблюдателна комисия към Общински съвет Видин
Членове: 1. Борислав Крумов Василев

2. Мартин Кирилов Петров
3. Величко Боянов Кирилов
4. Десислава Северинова Борисова
5. Пенка Асенова Цветанова
6. Катя Райчева Алексиева
7. Ваня Викторова Трифонова
От членовете на ПК за Председател е избран: Борислав Крумов
Василев
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че избора на състава на
постоянните комисии към Общински съвет – Видин е законосъобразен,
целесъобразен и е с цeл да се ocигypи eфeĸтивно взаимодействие с
Oбщинcĸaтa

aдминиcтpaция

за

ocъщecтвявaнe

нa

пo-дoбpo

мecтнo

caмoyпpaвлeниe в интерес на обществото.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 5
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-204/18.11.2015г., от инж. Огнян Кирилов
Ценков - Кмет на Община Видин, относно поемане на нов, краткосрочен
общински дълг, съгласно чл.21, ал.1, т.10 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал.1, чл.13,
чл.16 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закон за общинския дълг и чл.103, ал.1 от Закон
за публичните финанси – безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.10, по реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал.1,
чл.13, чл.16 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закон за общинския дълг и чл.103, ал.1 от
Закон за публичните финанси – безлихвен заем за сметка на централния
бюджет,

предназначен

за

осигуряване

на

финансови

средства

за

просрочените текущи задължения на Община Видин в частта на
предоставените публични услуги за местни дейности, към десетте найголеми доставчици/кредитори и с цел превенция при налагането на
последващи запори от страна на същите,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1.

Кметът на Община Видин да депозира искане до Министъра на

финансите за предоставяне на безлихвен заем от централния бюджет, по реда
на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси, предназначен за покриване

на временни касови разриви по бюджета на община Видин, при следните
основни параметри:
 Размер на дълга – 2 000 000,00 (Два милиона) лева;
 Валута на дълга – Лева;
 Вид на дълга – Краткосрочен дълг - временен безлихвен заем, поет
при условията и по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
отпускането му;
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства и обща изравнителна субсидия за местни дейности;
 Лихвен процент – Безлихвен заем;
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно законодателството на Република България;
2. Разплащането да се осъществи съгласно относителния дял на
просрочените текущи задължения на Община Видин за предоставените
публични

услуги

за

местни

дейности,

към

десетте

най-големи

доставчици/кредитори:
№ по ред

Контрагент

1

Титан АС ЕООД

2

Еко Титан ЕООД
Еко Хит Консорциум

3
4
5
6
7
8
9
10

Фрукт-Н ЕООД
Марс ООД
Браво-строй ООД
ЧЕЗ България ЕАД
Дезинфекционна станция Видин ЕООД
ЕТ Алексиев-91 Вд
Чародей 13 ЕООД
ОБЩО

Основание
Събиране и транспортиране на
битови отпадъци на територията
на община Видин
Озеленяване
Поддържане на уличното осветление
и изграждане на инфраструктурни
обекти
Доставка на хранителни продукти
Охранителна дейност
Строително-монтажна дейност
Ел. енергия
Дезинфекционна дейност
Транспортна дейност
Транспортна дейност

Размер
Относителен Безлихвен заем
на просрочено
дял %
МФ
задължение
1 258 775,80 лв.

35,44%

708 796,32 лв.

711 752,11 лв.

20,04%

400 776,12 лв.

414 701,58 лв.

11,68%

233 511,76 лв.

311 882,71 лв.
282 821,00 лв.
236 212,43 лв.
147 611,45 лв.
74 127,25 лв.
59 801,55 лв.
54 183,00 лв.
3 551 868,88 лв.

8,78% 175 616,12 лв.
7,96% 159 251,94 лв.
6,65% 133 007,40 лв.
4,16%
83 117,62 лв.
2,09%
41 739,86 лв.
1,68%
33 673,29 лв.
1,53%
30 509,57 лв.
100,00% 2 000 000,00 лв.

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Видин да подготви
искането за безлихвен заем, да го депозира пред Министъра на финансите, да
подпише, както и да извърши всички необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т.1.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и цели излизане на Община Видин от
тежкото финансово състояне, в което се намира.
Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на особено важни
обществени

интереси,

предвид

наложените

запори

и

създалата

се

изключително сложна кризисна ситуация, а именно, невъзможност за
извършване на каквито и да било действия от разплащателната сметка на
Община Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 6
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-200/17.11.2015г., от Огнян Ценков - Кмет
на Община Видин, относно захранване на банкова извънбюджетна сметка по
проект „Нови възможности за грижа”, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP0012.2015.001

„Нови

алтернативи”,

финансиран

съгласно

Договор

за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер
2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001, партньорско споразумение № BG050504-1/24.03.2015г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА и във връзка с
изпълнение на Партньорско споразумение № BG05-0504-1/24.03.2015г. по
проект „Нови възможности за грижа”, Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси 2014-2020»,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се захрани извънбюджетната сметка на Община
Видин (заемообразно), по проект „Нови възможности за грижа”, в размер на
248 400 лв. (двеста четиридесет и осем хиляди и четиристотин лева).
2. Задължава Кмета на Община Видин след отчитане и верифициране на
извършените разходи и получаване на трансфер по проект „Нови

възможности за грижа”, горната сума да бъде възстановена по бюджетната
сметка на Община Видин.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на обществото, за осигуряване
на средства за изпълнение на дейностите, заложени по проекта.
Мотиви за предварителното изпълнение: С оглед защита на особено
важни обществени интереси, тъй като основната дейност на проект „Нови
възможности за грижа” е обгрижване на тежко болни и самотно живеещи
хора, чрез която дейност се осигурява живота и здравето на гражданите –
потребители в Община Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 7
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-206/18.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на Община Видин, относно захранване на банкова извънбюджетна
сметка по проект „И аз имам семейство”, по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PО001- 5.2.11 „Приеми ме”.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с
изпълнение на партньорско споразумение № СИ01-69/08.12.2011г. по проект
„И аз имам семейство”, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013г. схема за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Община Видин да захрани извънбюджетната сметка
(заемообразно) на проект „И аз имам семейство”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11
„Приеми ме”, в размер на 25 000 лв. (Двадесет и пет хиляди лева).
2. Задължава Кмета на Община Видин след одобрение за изплащане на
междинно и/или окончателно плащане от страна на Договарящия орган –
Министерство на финансите и получаване на трансфер по проект

„Повишаване

на

квалификацията

на

служителите

от

общинска

администрация Видин”, горната сума да бъде възстановена по бюджетната
сметка на Община Видин.
МОТИВИ:

Общински

съвет

-

Видин

смята,

че

захранването

на

извънбюджетната сметка (заемообразно) на проекта е законосъобразно,
целесъобразно и е в интерес изпълнение на дейностите по проекта.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 8
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-208/18.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на Община Видин, относно удължаване срока на Запис на заповед,
одобрен с Решение № 50 на Общински съвет – Видин, взето с Протокол №
5/22.05.2015г. във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2410-М3-35/24.04.2015 по проект „Създаване на достъп за обществеността до
сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски
център” по Мярка 3 на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства”.
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и в съответствие с изпълнение
на Договор № 24-10-М3-35/24.04.2015г.,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Разрешава на Община Видин да удължи срокът на поетото
задължение, посочено в Запис на заповед, издаден във връзка с искане за
авансово плащане по проект „Създаване на достъп за обществеността до
сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски
център“ по Мярка 3 на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства”, като на негово място бъде издаден нов Запис на заповед за
стойността на аванса в размер на 234 427,49 лева (двеста тридесет и четири
хиляди четиристотин двадесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки),

неотменно и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със
срок за предявяване на плащането – 31.12.2016г.
2. Упълномощава Кмета на Община Видин да подпише Запис на
заповед, съгласно приложения образец.
МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и е в интерес реализация на дейностите,
заложени по проекта, както и ще спомогне за опазване на културноисторическото наследство на Община Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 9
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-205/18.11.2015г., от Огнян Ценков - кмет
на Община Видин, относно определяне броя на кметските наместници в
населените места в община Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.46а от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и писмо ФО-52/17.11.2015 година,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Утвърждава 11 (единадесет) броя кметски наместници в населените
места, както следва:
Кметски наместник на с. Гайтанци
Кметски наместник на с. Долни Бошняк
Кметски наместник на с. Ивановци
Кметски наместник на с. Динковица
Кметски наместник на с. Акациево
Кметски наместник на с. Въртоп
Кметски наместник на с. Симеоново
Кметски наместник на с. Войница
Кметски наместник на с. Пешаково
Кметски наместник на с. Плакудер
Кметски наместник на с. Ботево

2. Възлага на Кмета на Община Видин да отрази промяната в
длъжностното разписание на Общинска администрация Видин и да назначи
за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената
численост.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че във връзка с настъпили
нормативни промени е законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на
обществото да бъде утвърден броя на кметските наместници в населените
места в Община Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 10
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-199/16.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на Община Видин, относно одобряване на споразумение за общинско
сътрудничество с „Еко Глоуб” ООД и „Корект Консултинг Груп” ООД във
връзка с депозирано проектно предложение от Община Видин в схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за
подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, бюджетна линия BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.59 и чл.61 от
ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Видин да подпише споразумение за
общинско сътрудничество с „Еко Глоуб” ООД и „Корект Консултинг Груп”
ООД, съгласно чл.59 и чл.61 от ЗМСМА.
2. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет - Видин допуска предварително изпълнение на решението, с
цел навременното му представяне по време на оценката на проекта или преди
сключване на договора за изпълнение.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно и целесъобразно.
Предварителното изпълнение се налага с цел навременно представяне на
решението на Общински съвет – Видин, което е неразделна част от проекта и
може да се представи по време на оценката на проектното предложение или
преди сключване на договор.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 11
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-198/16.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на Община Видин, относно проектно предложение по процедура
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Видин да кандидатства с проектно
предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Дава съгласие за подкрепа на дейността на Звено за услуги в домашна
среда към Домашен социален патронаж – Видин.
3. Дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без
прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с
изключение на непредвидени обстоятелства.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и цели подобряване качеството на
предлаганите социални услуги в Община Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 12
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-202/18.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на Община Видин, относно промяна на Решение №8, взето с протокол
№1/26.01.2012г. на Общински съвет - Видин, относно промяна състава на
Комисията по картотекиране и настаняване на граждани на територията на
Община Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.2 от
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на жилища общинска
собственост,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин променя т.2 от Решение № 8, взето с
Протокол №1/26.01.2012г.
2. Попълва състава на Комисията по картотекиране и настаняване на
граждани на територията на Община Видин, като вместо Цветан Минков
Вълчев избира Десислава Пламенова Димитрова - общински съветник от
Общински съвет - Видин.
В останалата си част Решение № 8, взето с протокол №1/26.01.2012г. на
Общински съвет - Видин остава непроменено.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че попълването състава на
Комисията по картотекиране и настаняване на граждани на територията на
Община Видин е законосъобразен и целесъобразен.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 13
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-201/18.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на Община Видин, относно промяна Решение №42, взето с протокол
№3/29.03.2012г. на Общински съвет - Видин, относно промяна състава на
Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.2 от
Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Видин променя Решение № 42, взето с протокол № 3
/29.03.2012 г. на Общински съвет – Видин, касаещо избора на състав на
комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, поради необходимост от смяна на
членовете на комисията, включваща служители от Община Видин и
общински съветници, като вместо Цветан Минков Вълчев – общински
съветник, в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове,
Общински съвет - Видин избира Валентин Братков Велков - общински
съветник в Общински съвет - Видин.
2. Възлага на Кмета на Община Видин да предприеме необходимите
действия във връзка с изпълнение на решението.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде попълнен състава на Местна комисия по чл.8, ал.2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 14
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №0800-7555/18.11.2015г., от Генади Велков –
Председател на Общински съвет - Видин, относно създаване на Временна
комисия за предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд –
Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с Писмо
№1100-19219/06.07.2015г. от Административния ръководител-председател на
Видински районен съд и на основание чл.6, ал.1 от Наредба №1/03.02.2011г.
за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет (ВСС),
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. На основание чл.6, ал.1 от Наредба №1/03.02.2011г. за съдебните
заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет (ВСС), Общински съвет Видин избира комисия от 5 (пет) общински съветника за изготвяне
предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели при
Видински районен съд.
2. Общински съвет - Видин избира следните общински съветници за
членове на комисията във връзка с Наредба №1/03.02.2011г. за съдебни
заседатели:
Християн Ненчов Христов
Людмил Димитров Любенов

Орлин Константинов Василев
Любен Иванов Иванов
Десислава Пламенова Димитрова
3. Общински съвет - Видин избира за председател на комисията във
връзка с Наредба №1/03.02.2011г. за съдебни заседатели, общинския
съветник: Християн Ненчов Христов.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно сформирането на временна комисия, която да предложи
лицата за съдебни заседатели към Районен съд - Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 15
Взето с Протокол № 2/25.11.2015 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-207/18.11.2015г., от инж. Огнян Ценков Кмет на община Видин, относно утвърждаване на самостоятелни паралелки в
училищата с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2016
година.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.90, ал.1 и ал.2
от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл.9а, ал.3,
чл.11, ал.1, т.2 и чл.11а, ал.1 от Наредба №7 от 29.12.2000г. на МОН, за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена и чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № Н-4 от 20.05.2008г. на МОН, за
определяне на броя на учениците в паралелки, делението на паралелките на
групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуства и училищата по
култура и постъпили молби от директорите на ОУ „Епископ Софроний
Врачански” гр. Видин, ОУ „Отец Паисий” гр. Видин, ОУ „Св. Климент
Охридски” гр. Видин, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Видин, СОУ
„Христо Ботев” гр. Видин, СОУ „П. Р. Славейков” гр. Видин, СОУ „Любен
Каравелов” гр. Видин и ОУ „Христо Ботев” гр. Дунавци, придружени със
становище на Началника на Регионален инспекторат по образованието Видин
и с оглед обезпечаване на учебния процес през учебната 2015/2016 година,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:

1. Разрешава в рамките на делегираните бюджети на съответните
училища формирането на 28 /двадесет и осем/ маломерни паралелки с не помалко от 10 ученици в ОУ „Епископ Софроний Врачански” гр. Видин, ОУ
„Отец Паисий” гр. Видин, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Видин, СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий” гр. Видин, СОУ„Христо Ботев” гр. Видин, СОУ „П. Р.
Славейков” гр. Видин, СОУ „Любен Каравелов” гр. Видин и ОУ „Христо
Ботев” гр. Дунавци за учебната 2015/2016 година, както следва:
Брой
маломерни
паралелки

Брой
Разлика до
ученици в
задължите
маломерни
лния
паралелки
минимум
групи

1. ОУ „Еп. Софроний Врачански”

- IX a

12

6

2. ОУ „Отец Паисий”, гр. Видин

- Va
- Vб

13
13

5
5

-

10
12
14
10
16
11
16
11
13
15
11
13
12
12
13
15
16
17
14
14
12
13
11
15
17

6
4
4
8
2
7
2
7
3
1
7
5
4
6
5
3
2
1
2
2
4
3
7
3
1

№

Училище

3. ОУ „Св. Климент Охридски”

4. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

5. СОУ „Христо Ботев”

6. СОУ „П. Р. Славейков”
7. СОУ „Любен Каравелов”

8. ОУ „Христо Ботев” гр. Дунавци

I
IV
VII
VIII
X
XI a
XI б
XII а
II
IV
VI
VII
IV а
VIII б
IX а
XII a
VIII а
VIII б
I
II
III
IV
VI
VII
VIII

2. Разрешава формирането на: 4 (четири) маломерни паралелки с помалко от 10 ученици, както следва:
ОУ „Отец Паисий”, гр. Видин
Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Ia

1

7

Разлика до
задължителния
минимум
9

ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Видин
Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до
задължителния
минимум

II

1

6

10

СОУ „Христо Ботев”, гр. Видин
Клас

Брой паралелки

Брой ученици

V
VIII

1
1

7
8

Разлика до
задължителния
минимум
11
10

3. Разрешава формирането на 1 (една) слята паралелка, както следва:
СОУ „Христо Ботев”, гр. Видин
Клас

Брой паралелки

Брой ученици

I-III

1

14

Разлика до
задължителния
минимум
2

4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се
допуска предварително изпълнение на Решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и е с цел гарантиране правото на достъп до
образование на всеки ученик в населените места от Община Видин.

С цел създаване организация за осигуряване благоприятни условия за
започване на учебната 2015/2016 година и утвърждаване на Сведението за
организиране на дейността в училището за учебната година (Списък образец № 1) е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на
Решението, с оглед защита на особено важен обществен интерес.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

