
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-229/11.12.2015г., от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно актуализация на бюджета на община Видин 

за 2015 г. по приходната и разходната част общо и в т. ч. по функции, групи, 

дейности, параграфи и подпараграфи в стойностните и натурални показатели, 

план за общинския дълг за 2015 год., поименен списък на капиталовите 

разходи и разчети за сметките за средства от Европейския съюз и 

Предложение №08-00-251/28.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - Кмет на 

Община Видин, относно предложение за изменение и допълнение на 

предложение за актуализация на бюджета на Община Видин за 2015 година с 

Рег. № 08-00-229 от 11.12.2015 година по приходната и разходната част, в т.ч. 

по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи в стойностните и 

натурални показатели, план за общинския дълг за 2015 год., поименен списък 

на капиталовите разходи и разчети за сметките за средства от Европейския 

съюз. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, във връзка с разпоредбите на Закона за публичните 

финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 

година, 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Бюджета на Община Видин за 2015 година на обща стойност 

35 316 540 лева, както следва: 
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1.1. Приходи общо:                 35 316 540 лева 

/Приложение №1/ 

 

1.1.1. Приходи с държавен характер:                             20 467 579 лева 

/Приложение №2/ 

 

1.1.2. Приходи с общински характер:             14 848 961 лева 

/Приложение №3/ 

 

1.2. Разходи общо:                  35 316 540 лева 

/Приложение №4/ 

 

1.2.1. Държавни разходи:                 20 467 579 лева 

/Приложение №5/ 

 

1.2.2. Държавни р/ди дофин. с пр/ди с общ/ки х/р:               167 926 лева 

/Приложение №6/ 

 

1.2.3. Местни разходи:                          14 681 035 лева 

/Приложение №7/ 

 

1.2.4. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към 

Национален фонд    

/Приложение №8/                                                                              43 712 206 лв. 

 

1.2.5. Индикативен разчет за сметките на други средства от Европейския 

съюз                                                                         

/Приложение №9/                                                                                   241 741 лв. 

 



1.2.6. Индикативен разчет за сметките за средства от други международни 

програми  

/Приложение №10/                                                                                 234 427 лв. 

 

1.2.7. Поименен списък на капиталовите разходи 

/Приложение №11/ 

 

2. Приема на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА да се подпомагат със 

средства с източник местни приходи от общинския бюджет следните 

общински предприятия: 

 ОП „Пазари и паркинги”  - 273 320 лева; 

 ОП „Регионално депо за битови отпадъци” – 136 298 лева; 

 ОП „Обреден дом” – 181 000 лева; 

 ОП „Спортни имоти” – 121 277 лева; 

 ОП „Общински приют за кучета” – 41 343 лева. 

 

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 Община Видин. 

С оглед защита на важни обществени интереси – осигуряване на 

нормалното финансиране на Община Видин и учрежденията на бюджетна 

издръжка поради вероятността да бъде осуетено и сериозно затруднено 

изпълнението на решението, което ще доведе до невъзможност за 

функциониране на общината. 

 

 

 

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 № 17 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-215/07.12.2015г., от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно одобряване на план-сметка за необходимите 

разходи за извършване на дейностите свързани с твърдите битови отпадъци в 

община Видин през 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.6 от ЗМСМА и съгласно 

чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси,  

 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за извършване на 

дейностите свързани с твърдите битови отпадъци в Община Видин през 2016 

г., съгласно Приложение №1. 
 

 

Приложение: Приложение №1 „План-сметка за необходимите разходи 

за извършване на дейностите свързани с твърдите битови отпадъци в община 

Видин през 2016 г.” 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и 

целесъобразно да одобри предложената план-сметка за необходимите 

разходи за извършване на дейностите свързани с твърдите битови отпадъци в 

Община Видин през 2016 година, тъй като това е в интерес и на обществото. 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 

 

 

Генади Велков (п) 
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   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Доклад №08-00-241/14.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - Кмет 

на община Видин, относно приемане на отчета за касово изпълнение на 

бюджета на Община Видин за периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год., 

отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчет на 

капиталови разходи за 2014 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 

2014 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140 от Закона за 

публичните финанси, чл.38 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Видин, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.54 от ЗМСМА,  

 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 

периода 01.01.2014 до 31.12.2014 год. по пълна бюджетна класификация, 

съгласно Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7. 

 

2. Приема Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС 

на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния 

фонд,  съгласно Приложение №8. 
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3. Приема Отчет за касовото изпълнение на Други средства от ЕС, 

съгласно Приложение №9. 

 

4. Приема Отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно 

Приложение №10. 

 

5. Приема Отчет за  извършените капиталови разходи на Община Видин 

за периода 01.01.2014 до 31.12.2014 год., съгласно Приложение №11. 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че приемането на изготвените 

отчети за посочения период е законосъобразно и целесъобразно. 

 

 

 

 

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 № 19 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-227/10.12.2015г., от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно приемане на актуализирана бюджетна 

прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Видин по приходната и разходната 

част общо и в т.ч. по групи, параграфи и подпараграфи в стойностни 

показатели. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с т.6 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, в изпълнение на чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

Приема актуализирана бюджетна прогноза на Община Видин за 

периода 2016 – 2018 г., в частта за местните дейности, по показателите от 

единната бюджетна класификация. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 8 – Макет за «Актуализирана бюджетна прогноза за 

периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности.» 

2. Приложение № 6а – Макет за «Прогноза за намерения за поемане на 

задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за 

периода 2016-2018 г.» 
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3. Приложение № 6б – «Прогноза за нов дълг и финансиране чрез 

заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по 

нови заеми за периода 2016-2018 г.» 

4. Приложение № 6в – «Прогноза на разходите на начислена основа за 

лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и 

намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 

2016-2018 г.» 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че е законосъобразно и 

целесъобразно приемането на актуализираната бюджетна прогноза на 

Община Видин за периода 2016 – 2018 г., в частта за местните дейности, по 

показателите от единната бюджетна класификация. 

 

 

 

 

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 № 20 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

ОТНОСНО: Информация №08-00-242/14.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно актуален бюджет с натрупване, в който са 

отразени всички промени, настъпили в периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Видин приема Актуален бюджет на Община Видин 

за периода от 01.01.2015 год. до 30.09.2015 год. с натрупване, в който са 

отразени всички промени, настъпили от началото на годината от инж. Огнян 

Ценков - Кмет на Община Видин. 

 

2. Неразделна част от настоящето Решение са Приложение №1, №2, № 3. 

 Приложение, както следва: 

1. Приложение №1 „Актуален бюджет за периода 01.01.2015 г. – 

30.09.2015 г. - приходи”. 

2. Приложение №2 „Актуален бюджет за периода 01.01.2015 г. – 

30.09.2015 г. - разходи по параграфи”. 

3. Приложение №3 „Актуален бюджет за периода 01.01.2015 г. – 

30.09.2015 г. - разходи по функции”. 

 

mailto:obs_vidin@mail.bg


МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че е законосъобразно и 

целесъобразно да приеме предложения актуален бюджет за периода от 

01.01.2015г. до 30.09.2015 година. 

 

 

 

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 № 21 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-232/12.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно финансово осигуряване на ученически 

отдих за изявени ученици от Община Видин през месец юли 2016 година в 

почивна база с. Кранево. 

 

На основание чл.21, т.6, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.44 от Закона за народната 

просвета и чл.29 от Наредба №2 от 24.04.1997 година за организиране и 

провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от 

Министерство на образованието и науката и с оглед финансовото 

осигуряване на ученическия отдих в почивна база на с. Кранево за изявени 

ученици от училища на община Видин, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Видин дава съгласието си за финансовото 

осигуряване на ученическия отдих за изявени ученици от Община Видин 

през периода 11 юли 2016 - 17 юли 2016 година в почивна база с. Кранево в 

размер на 8 000 (осем хиляди) лв. 

 

2. Сумата от 8 000 (осем хиляди) лв. да бъде предвидена при изготвяне 

на бюджета за 2016 година на Община Видин и отчетена в Община Видин 

като първостепенен разпоредител с бюджет.  
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3. Разходите за учениците, педагогическия и медицинския персонал, 

водния спасител, оборудването на медицинска чанта и транспорта да бъдат 

включени и отчетени в бюджета за 2016 година на Община Видин като 

първостепенен разпоредител с бюджет. 

 

4. Общински съвет Видин дава съгласието си да бъде извършено 

плащане по банков път от Община Видин като наредител на Ученически 

отдих и спорт ЕАД- бюро Видин и избраната транспортна фирма, която ще 

осъществи превоза от град Видин до почивна база с. Кранево чрез Търговска 

банка «Д» АД, клон Видин за организиране на ученическия отдих на изявени 

ученици от Община Видин през периода 11 юли 2016 - 17 юли 2016 година. 

 

 5. Възлага на Кмета на Община Видин да осигури средства в размер на 

8 000 (осем хиляди) лв. за организиране на ученическия отдих на изявени 

ученици от Община Видин през периода 11 юли 2016 - 17 юли 2016 година в 

почивна база с. Кранево. 
 

 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че е законосъобразно и 

целесъобразно и е в обществен интерес, финансово да бъде осигурен 

ученическия отдих на изявени ученици от Община Видин в почивната база 

на с. Кранево. 

 

 
 

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 № 22 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-225/10.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно прекратяване на съсобственост в ПИ-19, 

кв.4 по плана на с. Кошава, целият с площ от 1772,00 кв.м. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС и чл.65, ал.1, т.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Община Видин прекратява съсобственост в ПИ-19, кв.4 по плана на с. 

Кошава, целият с площ от 1772,00 кв.м., като продава частта на Община 

Видин, която представлява 680/1772 идеални части от ПИ-19, кв.4 по плана 

на с. Кошава, съгласно АОС №3384/12.08.2015г., за сумата от 4800 лв. 

/четири хиляди и осемстотин лв./, съгласно експертна оценка на лицензиран 

оценител от 07.12.2015г., на „Еко Милк Видин”- ЕАД, с управител Бисер 

Руменов Андреев. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Видин да издаде заповед и да 

сключи договор за покупко-продажба с „Еко Милк Видин”- ЕАД, с 

управител Бисер Руменов Андреев. 

 

3. Разходите по прехвърляне на имота са за сметка на купувача. 
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МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че прекратяването на 

съсобствеността е законосъобразно, целесъобразно и е в интерес 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 № 23 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-234/12.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Kмет на Община Видин, относно преобразуване на имот частна общинска 

собственост с идентификатор №10971.502.33, по КК на гр. Видин в имот 

публична общинска собственост.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 и чл.6, ал.2 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.3 и ал.6 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на територията на Община Видин, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Видин преобразува имот частна общинска 

собственост с идентификатор № 10971.502.33, по КК на гр. Видин, съгласно 

АОС № 2898/25.01.2013г., находящ се в гр. Видин, ул. „Пазарска” №8, в имот 

публична общинска собственост. 

 

2. Задължава Кмета на Община Видин да предприеме нужните действия 

по изпълнение на решението. 

 

3. На основание чл.60, ал.1 от Адмиинистративно-процесуалния кодекс 

се допуска предварително изпълнение на Решението. 
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МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на Община Видин. 

С оглед на законосъобразността и това, че смяната на статута на имота 

от частна общинска собственост в публична общинска собственост, засяга 

голям местен и обществен интерес е необходимо да бъде допуснато 

предварително изпълнение на Решението, с оглед защита на особено важни 

обществени интереси. 

 

 

 

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 № 24 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-233/12.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Kмет на Община Видин, относно преобразуване на имоти частна общинска 

собственост, находящи се в гр. Видин, ул. „Казармена” в имоти публична 

общинска собственост.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 и чл.6, ал.2 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.3 и ал.6 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на територията на Община Видин, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет Видин преобразува имоти частна общинска 

собственост в имоти публична общинска собственост, находящи се в гр. 

Видин, ул. „Казармена”, с идентификатори както следва: 

1. имот с идентификатор №10971.501.493, с площ от 9704 кв.м., 

съгласно АОС № 921/07.06.2010г. 

2. имот с идентификатор №10971.501.494, с площ от 1446 кв.м., 

съгласно АОС № 922/07.06.2010г. 

3. имот с идентификатор №10971.501.495, с площ от 1041 кв.м., 

съгласно АОС № 923/07.06.2010г. 

4. имот с идентификатор №10971.501.496, с площ от 1046 кв.м., 

съгласно АОС № 924/07.06.2010г. 

5. имот с идентификатор №10971.501.497, с площ от 768 кв.м., съгласно 

АОС № 925/07.06.2010г. 

6. имот с идентификатор №10971.501.518, с площ от 8331 кв.м., 

съгласно АОС № 926/07.06.2010г. 

7. имот с идентификатор №10971.501.517, с площ от 644 кв.м., съгласно 

АОС № 927/07.06.2010г. 

8. имот с идентификатор №10971.501.514, с площ от 3216 кв.м., 

съгласно АОС № 928/07.06.2010г. 

9. имот с идентификатор №10971.501.513, с площ от 3539 кв.м., 

съгласно АОС № 929/07.06.2010г. 

10. имот с идентификатор №10971.501.512, с площ от 7726 кв.м., 

съгласно АОС № 930/07.06.2010г. 
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11.  имот с идентификатор №10971.501.511, с площ от 2130 кв.м., 

съгласно АОС № 931/09.06.2010г. 

12.  имот с идентификатор №10971.501.510, с площ от 447 кв.м., съгласно 

АОС № 932/09.06.2010г. 

13.  имот с идентификатор №10971.501.509, с площ от 759 кв.м., съгласно 

АОС № 933/09.06.2010г. 

14.  имот с идентификатор №10971.501.508, с площ от 833 кв.м., съгласно 

АОС № 934/09.06.2010г. 

15.  имот с идентификатор №10971.501.507, с площ от 503 кв.м., съгласно 

АОС № 935/09.06.2010г. 

16.  имот с идентификатор №10971.501.506, с площ от 481 кв.м., съгласно 

АОС № 936/09.06.2010г. 

17.  имот с идентификатор №10971.501.505, с площ от 480 кв.м., съгласно 

АОС № 937/09.06.2010г. 

18.  имот с идентификатор №10971.501.504, с площ от 471 кв.м., съгласно 

АОС № 938/09.06.2010г. 

19.  имот с идентификатор №10971.501.503, с площ от 459 кв.м., съгласно 

АОС № 939/09.06.2010г. 

20.  имот с идентификатор №10971.501.525, с площ от 8108 кв.м., 

съгласно АОС № 940/14.06.2010г. 

21.  имот с идентификатор №10971.501.515, с площ от 3598 кв.м., 

съгласно АОС № 941/14.06.2010г. 

22.  имот с идентификатор №10971.501.516, с площ от 4120 кв.м., 

съгласно АОС № 942/14.06.2010г. 

23.  имот с идентификатор №10971.501.498, с площ от 853 кв.м., съгласно 

АОС № 943/14.06.2010г. 

24.  имот с идентификатор №10971.501.499, с площ от 812 кв.м., съгласно 

АОС № 944/14.06.2010г. 

25.  имот с идентификатор №10971.501.501, с площ от 825 кв.м., съгласно 

АОС № 945/14.06.2010г. 

26.  имот с идентификатор №10971.501.500, с площ от 825 кв.м., съгласно 

АОС № 946/14.06.2010г. 

27.  имот с идентификатор №10971.501.502, с площ от 2188 кв.м., 

съгласно АОС № 947/14.06.2010г. 

 

II. Задължава Кмета на Община Видин да предприеме нужните действия 

по изпълнение на решението. 

 

III. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс 

се допуска предварително изпълнение на Решението. 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на Община Видин. 

С оглед на това, че смяната на статута на имота от частна общинска 

собственост в публична общинска собственост, засяга голям местен и 

обществен интерес е необходимо да бъде допуснато предварително 



изпълнение на Решението, с оглед защита на особено важни обществени 

интереси. 

 

 

 

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 № 25 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-218/08.12.2015г., от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 

идентификатор 52283.510.461 по кадастралната карта на с. Новоселци.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с 

чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.91, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Община Видин да продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване 

недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор 52283.510.461 

по кадастралната карта на с. Новоселци, който е идентичен на УПИ ХІ, кв.21 

по ПУП на с.Новоселци, с площ от 977 кв.м. при начална тръжна цена  

7 000,00 лв. (седем хиляди лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от 

12.08.2015г. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Видин да проведе публичен търг с 

тайно наддаване и да сключи договор за продажба на имот с идентификатор 

52283.510.461 по кадастралната карта на с. Новоселци със спечелилия 

участник. 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че продажбата на горепосочения 

имот, чрез публичен търг е законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на 

Община Видин. 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-235/12.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Kмет на Община Видин, относно провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на помещение с площ от 40,32 кв.м., находящо се в с. 

Търняне, сградата на Кметството, което ще се ползва за хранителен магазин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, и чл.16, 

ал.1, от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Община Видин да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем 

за срок от 3 /три/ години на помещение с площ от 40,32 кв.м., находящо се в 

с. Търняне, сградата на Кметството, като определя начална тръжна цена в 

размер на 72,58 (седемдесет и два лева и петдесет и осем ст.), лева без ДДС, 

съгласно Решение №23, взето с Протокол №2 от 22.02.2008г. на Общински 

съвет Видин. 

2. Упълномощава Кмета на Община Видин да проведе тръжна процедура 

и да сключи договор за наем за срок от 3 /три/ година със спечелилият търга 

участник. 

       3. На основание чл.60, ал.1 от Адмиинистративно-процесуалния кодекс 

се допуска предварително изпълнение на Решението. 
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МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че е законосъобразно, 

целесъобразно, провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на помещението, находящо се в с. Търняне, Община Видин. 

С оглед на това, че населеното място остава без хранителен магазин, 

който да задоволява необходимите потребности от първа необходимост, като 

в тази връзка се засяга голям местен и обществен интерес е необходимо да 

бъде допуснато предварително изпълнение на Решението, с оглед защита на 

особено важни местни и обществени интереси. 

 

 

 

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 № 27 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-222/09.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно Одобряване на Задание за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/  на обект „Външно 

ел. захранване и трафопост”, към основен обект „База за съхранение на 

зърно, торове и ремонтна работилница” с местонахождение в УПИ I-7 и УПИ 

II-9 в квартал № 401 по плана на с. Градец, общ. Видин, в обхвата на  ПИ 

№401007 и №401009 находящи се в землището на с. Градец, общ. Видин и 

даване на съгласие за учредяване на право на прокарване върху общински 

имоти. 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ във 

връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Видин, 

 

ОДОБРЯВА: 

Задание за изработване на ПУП – ПП в обхват: ПИ 000289, ПИ 000275, 

ПИ 000230, ПИ 400003, ПИ 000613, ПИ 400002, ПИ 000215, ПИ 000523 и ПИ 

401007 на обект „Външно ел. захранване и трафопост”, към основен обект 

„База за съхранение на зърно, торове и ремонтна работилница” с 

местонахождение в УПИ I-7 и УПИ II -9 в квартал № 401 по плана на с. 

Градец, общ. Видин, в обхвата на ПИ №401007 и №401009 находящи се в 

землището на с. Градец, общ. Видин. 
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На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ изр. Второ, предложение последно 

от ЗУТ, 

 

РАЗРЕШАВА: 

На „Видин Агро” ЕООД, представлявано от Драгомир Кирилов Иванов 

ЕИК 201135280 със седалище и адрес на управление гр. Вълчедръм 3650, 

област Монтана, община Вълчедръм, ул. Бенковски № 90, да изработи 

Подробен устройствен план – парцеларен план в обхват: ПИ 000289, ПИ 

000275, ПИ 000230, ПИ 400003, ПИ 000613, ПИ 400002, ПИ 000215, ПИ 

000523 и ПИ 401007 за обект „Външно ел. захранване и трафопост”, към 

основен обект „База за съхранение на зърно, торове и ремонтна работилница” 

с местонахождение в УПИ I-7 и УПИ II-9 в квартал № 401 по плана на с. 

Градец, общ. Видин, в обхвата на  ПИ №401007 и №401009 находящи се в 

землището на с. Градец, общ. Видин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във 

вр. с чл.193, ал.4 от ЗУТ, 

 

ДАВА СЪГЛАСИЕ: 

1. За учредяване на възмездно право на прокарване на трасе за „Външно 

ел. захранване и трафопост”, към основен обект „База за съхранение на 

зърно, торове и ремонтна работилница” с местонахождение в УПИ I-7 и УПИ 

II-9 в квартал № 401 по плана на с. Градец, общ. Видин, което да се учреди по 

реда на чл.193, ал.4 от ЗУТ в полза на имот №401007, землище с. Градец и в 

тежест на ПИ 000230 /полски път/ публична общинска собственост, ПИ 

000613 /полски път/ публична общинска собственост и ПИ 000523 /полски 

път/ публична общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Видин да издаде заповед за 

учредяване, право на прокарване, с която да се учреди право на прокарване 

на трасе „Външно ел. захранване и трафопост”, към основен обект „База за 



съхранение на зърно, торове и ремонтна работилница” с местонахождение в 

УПИ I-7 и УПИ II-9 в квартал № 401 по плана на с. Градец, общ. Видин в 

полза на имот №401007, землище с. Градец и в тежест на ПИ 000230 /полски 

път/ публична общинска собственост, ПИ 000613 /полски път/ публична 

общинска собственост и ПИ 000523 /полски път/ публична общинска 

собственост, както и да извърши всички правни и фактически действия във 

връзка с учредяване на това право. 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че е предложението е 

законосъобразно и целесъобразно. 

 

 

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 № 28 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-223/09.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно одобряване на проект за изменение на „Общ 

устройствен план на град Видин” в обхват ПИ 10971.510.189, ПИ 

10971.510.192, ПИ 10971.510.311, ПИ 10971.510.723, ПИ 10971.510.725 по 

КК гр. Видин, кв. „Южна промишлена зона”, гр. Видин, чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.1, т.5, чл.136, ал.1 и чл.127, ал.6 от ЗУТ. 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.1, 

т.5, чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,  

 

ОДОБРЯВА: 

 

Проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин” в обхват 

ПИ 10971.510.189, ПИ 10971.510.192, ПИ 10971.510.311, ПИ 10971.510.723, 

ПИ 10971.510.725 по КК гр. Видин, кв. „Южна промишлена зона”, с който 

предназначението на имотите се променя от „Озеленяване” в „Предимно 

производствена дейност с преобладаващи складови функции”. 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че промяната на 

предназначението на имотите е законосъобразно и целесъобразно. 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-220/09.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно одобряване на ПУП – ПП на подобект 

„ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД“ към основен обект „Завод за безотпадъчна 

преработка на автомобилни гуми”, землище с. Сланотрън, имот №000098, 

местност „Излаз” и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 

чл.129, ал.1 от ЗУТ. 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от 

ЗУТ, Общински съвет – Видин,  

 

О Д О Б Р Я В А: 

 

Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план по смисъла на 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ на подобект „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД“ към 

основен обект „Завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми”, 

землище с. Сланотрън, имот № 000098, местност „Излаз” в обхват ПИ улица 

в регулационните граници на с. Сланотрън, ПИ 000319, ПИ 000134, ПИ 

000133, ПИ 000131, ПИ 000130 и ПИ 000184. 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно и целесъобразно. 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-240/14.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно одобряване проект на Подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват имот с 

идентификатор 10971.510.226 по кадастрална карта и кадастрални регистри 

на гр. Видин, к-с „Южна промишлена зона” и на основание чл.21, ал. 1, т.8 и 

т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1, чл.62, ал.6 във вр. с чл.62, ал.7, т.3 от 

ЗУТ и чл.21, ал.7 от ЗОС. 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 и 

ал.5, чл.62, ал.6 във вр. с чл.62, ал.7, т.3 от ЗУТ и чл.21, ал.7 от ЗОС, 

 

ОДОБРЯВА: 

Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

в обхват имот с идентификатор 10971.510.226 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. Видин, с който имотът се урегулира в девет 

отделни урегулирани поземлени имота със съответстващо предназначение и 

застрояване. Урегулирането се извършва по правилата на чл.16, ал.1 от ЗУТ, 

като за достъп до част от имотите се обособяван нова тупикова улица с 

проектна площ 1398 кв.м., която ще се отчужди по силата на ПУП, без да се 

заплаща обезщетение за отчуждената част с площ 1398 кв.м. от ПИ 

10971.510.226 по КК на гр. Видин, ЮПЗ. 
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При урегулирането се образуват нови урегулирани поземлени имоти, 

както следва: 

- УПИ І 226, кв.49 с предназначение „за обществено обслужване” и площ 

300,03 кв.м. 

- УПИ ІІ 226, кв.49 с предназначение „за обществено обслужване” и площ 

1199,86 кв.м. 

- УПИ ІІІ 226, кв.49 с предназначение „за жилищно строителство, гаражи 

и ТП” и площ 1559,14 кв.м. 

- УПИ ІV 226, кв.49 с предназначение „за жилищно строителство, гаражи 

и ТП” и площ 1822,12 кв.м. 

- УПИ V 226, кв.49 с предназначение „за жилищно строителство, гаражи и 

ТП” и площ 4643,77 кв.м. 

- УПИ VІ 226, кв.49 с предназначение „за озеленяване, спорт и атракции” 

и площ 3872.88 кв.м. 

- УПИ VІІ 226, кв.49 с предназначение „за жилищно строителство, гаражи 

и ТП” и площ 746,65 кв.м. 

- УПИ VІІІ 226, кв.49 с предназначение „за обществено обслужване” и 

площ 430,16 кв.м. 

- УПИ ІХ 226, кв.49 с предназначение „за обществено обслужване” и 

площ 317,22 кв.м. 

Към ПУП се одобрява и План схема по част Водоснабдяване и 

Канализация, План схема по част Електро и Комуникационно-транспортен 

план. 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че одобряването на Подробния 

устройствен план – план за регулация и застрояване е законосъобразно и 

целесъобразно. 

 

 

 

 

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 № 31 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-226/10.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно проектно предложение по процедура 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие Община Видин да кандидатства с проектно предложение 

по процедура BG05M9ОP001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно, целесъобразно и цели разширяване и подобряване 

качеството на предлаганите социални услуги в Община Видин. 

 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-228/11.12.2015г. от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно проектно предложение по процедура 

BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа 

от 27 областни информационни центрове” по Оперативна програма „Добро 

управление” 2014-2020 г.  

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с т.22 и т.24 

от ДДС 07/04.04.2008г. на Дирекция ,,Държавно съкровище” към 

Министерство на финансите, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Видин да кандидатства с проектно 

предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на 

националната мрежа от 27 областни информационни центрове” по 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие Община Видин да осигури финансов ресурс, 

необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати. 

Средствата да се изразходят за извършване на предварителни плащания от 

бюджета за разходи и/или аванси към изпълнители, доставчици и др. 

кредитори преди сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 
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3. Дава съгласие Община Видин да предостави помещението, в което се 

помещава офисът на Областен информационен център – Видин за 

предоставяне до 2023 г. за целите на ОИЦ, както и съгласие за извършване на 

текущ ремонт. 

 
 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно, целесъобразно и цели продължаване информираността на 

гражданите, която Европейския съюз ще предоставя. 

 

 

 

 

 

 

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 № 33 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-231/12.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно кандидатстване за финансиране по 

Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – 

Сърбия по приоритетна ос 3 „Околна среда”, специфична цел 3.1. 

„Съвместно управление на риск” и приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, 

специфична цел 1.1. „Туристическа привлекателност”.  
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Видин да кандидатства в срок до 18.01.2016 г. 

в качеството си на допустим бенефициент за привличане на финансови 

средства по първата покана по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ по 

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB007-2015-1 с две 

проектни предложения: 

А) С Проектно предложение по приоритетна ос 3 „Околна среда”, 

специфична цел 3.1. „Съвместно управление на риска” на Програмата 

като водещ кандидат. 

Б) С Проектно предложение по приоритетна ос 1 „Устойчив 

туризъм”, специфична цел 1.1. „Туристическа привлекателност” на 

Програмата като партньор на Община Зайчар, Сърбия. 
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2. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Видин да сключи 

споразумения за партньорство с Община Зайчар, във връзка с кандидатстване 

с гореспоменатите проектни предложения по първата покана за набиране на 

проектни предложения по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. и дава съгласие Кмета на 

Община Видин да подпише заедно с Апликационните форми, необходимите 

приложения и изискуеми документи към проектите. 

3. Възлага на Кмета на Община Видин да подпише декларация, с която 

да гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проектите, 

да осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от Програмата. 

4. Възлага на Кмета на Община Видин да проведе необходимите 

обществени поръчки за подготовка на проектните предложения и преводи. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от 

програмата при одобрение на проектните предложения. 

5. Потвърждава, че проектите ще се реализират в подкрепа на дейности, 

заложени в стратегически документи за развитието на Община Видин. 

6. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Видин допуска 

предварително изпълнение на решението. 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на Община Видин. 

С цел навременното депозиране на проектното предложение, за 

реализиране на дейности с особено важен местен и обществен интерес се 

налага предварителното изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

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 № 34 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-245/16.12.2015г., от инж. Огнян Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно кандидатстване за финансиране по 

Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – 

Сърбия по приоритетна ос 2 „Младежи”, специфична цел 2.1. „Умения и 

предприемачество”.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Видин да кандидатства в срок до 18.01.2016 г. 

в качеството си на допустим бенефициент за привличане на финансови 

средства по първата покана по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ по 

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB007-2015-1 с 

проектно предложение „СЪЗДАВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ 

ЗА ОРТОСТАТИЧНИ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ДЕЦА В УЧИЛИЩНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В СЪРБИЯ И 

БЪЛГАРИЯ” по приоритетна ос 2 „Младежи”, специфична цел 2.1. 

„Умения и предприемачество” на Програмата, като партньор на Спортен 

съвет Княжевац, Сърбия. 

2. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Видин да сключи 

споразумение за партньорство със Спортен съвет Княжевац, във връзка с 

mailto:obs_vidin@mail.bg


кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение по първата покана 

за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020г. и дава съгласие 

Кмета на Община Видин да подпише заедно с Апликационната форма, 

необходимите приложения и изискуеми документи към проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Видин да подпише декларация, с която 

да гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите му от Програмата. 

4. Възлага на Кмета на Община Видин да проведе необходимите 

обществени поръчки за подготовка на проектното предложение и преводи. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от 

програмата при одобрение на проектното предложение. 

5. Разрешава строителните работи в рамките на имот публична 

общинска собственост, представляващ част от четириетажна масивна сграда 

със застроена площ – 210,9 кв.м. – партер (І-ви етаж) – съгласно Акт за 

общинска собственост № 78/15.12.2005 г., находящ се в гр. Видин, ул. „Цар 

Симеон Велики” № 33 (Стоматологична поликлиника), включено в 

проектното предложение по приоритетна ос 2 „Младежи”, специфична цел 

2.1. „Умения и предприемачество” на Програмата. 

6. Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на 

помещения, част от четириетажна масивна сграда със застроена площ – 210,9 

кв.м. – партер (І-ви етаж) – съгласно Акт за общинска собственост № 

78/15.12.2005 г., находящи се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 33 

(Стоматологична поликлиника), обект на инвестиция, за целите на проекта 

по приоритетна ос 2 „Младежи”, специфична цел 2.1. „Умения и 

предприемачество” на Програмата в срок за 5 години след края на проекта. 



7. Дава съгласие Община Видин да поддържа услугата в създадения по 

проекта център за срок не по-малък от 5 години след приключване на 

проектните дейности. 

8. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 

заложени в стратегически документи за развитието на Община Видин. 

9. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет - Видин допуска предварително изпълнение на решението, с 

цел навременното му представяне. 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на Община Видин. 

Предварителното изпълнение се налага с цел навременното депозиране 

на проектното предложение във връзка с реализиране на дейности с особено 

важен местен и обществен интерес. 

 

 

 

 

 

 

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 № 35 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-216/08.12.2015г., от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно поправка на Решение №28, взето с 

Протокол №3/26.03.2015г. на Общински съвет Видин за отстраняване на оче 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.2 от 

АПК, за поправка на очевидна фактическа грешка, изменя Решение 

№28, взето с Протокол №3/26.03.2015г. на Общински съвет, по следния 

начин: 

 

1. На първа страница, ред 6 /шести/ се заличава текстът „учредяване 

право на прокарване по реда на чл.193, ал.4 от ЗУТ” и се заменя с 

„изграждане”; 

2. На първа страница, ред 19 /деветнадесети/ се заличава текстът 

„учредяване на възмездно право на прокарване по реда на чл.193, ал.4 от 

ЗУТ” и се заменя с „изграждане”; 

3. На първа страница, ред 20 /двадесети/ се заличава думата „за” и се 

заменя с „на”; 

4. На девета страница, ред 8 /осми/ се заличава думата „учреди” и се 

заменя с „впише”; 
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5. На девета страница, ред 10 /десети/ след думите „след заплащане на 

цената” се добавя „по реда на чл.64а, ал.1 и ал.2 от ЗЕ”; 

6. На девета страница, ред 12 /дванадесети/ се заличава текстът 

„учредяване, право на прокарване по реда” и ред 13 /тринадесети/ се заличава 

текстът „на чл.193, ал.4 от ЗУТ” и се заменят с „оценка по чл.210 и чл.211 от 

ЗУТ”; 

В останалата си част Решение №28, взето с Протокол № 3/26.03.2015г. на 

Общински съвет - Видин, не се променя. 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че промяната в Решение №28, 

взето с Протокол №3/26.03.2015г. на Общински съвет - Видин е 

законосъобразно и целесъобразно.  

 

 

 

 

 

 

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 № 36 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-246/16.12.2015г., от инж. Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно получено Писмо – Покана от господин 

Момчил Станков – председател на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Видин, 

във връзка с определяне представител на Община Видин в съответната 

Асоциация по В и К. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е, ал. 

3 и ал.5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за 

организацията на дейността на Асоциациите по В и К, 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет Видин определя за представител на Община Видин в 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Видин: 

- инж. Огнян Кирилов Ценков- Кмет на Община Видин, при 

невъзможност от негова страна за участие, същия да бъде заместван от 

инж. Цветан Илиев Асенов- Зам. Кмет „УТРИ” при Община Видин. 

 

2. Упълномощава представителя на общината да взема решения от името 

на Община Видин по точките от предложения дневен ред на заседанията на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К. 

3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс се 

допуска предварително изпълнение на Решението. 
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МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно и целесъобразно. 

С оглед на това, че се засяга голям местен и обществен интерес и 

предвид кратките срокове и свикване на общо събрание на Асоциацията по В 

и К, е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на 

Решението, с оглед защита на особено важни обществени интереси. 

 

 

 

 

 

 

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 № 37 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-217/08.12.2015г., от Огнян Ценков – 

Кмет на Община Видин, относно определяне на делегат и заместник делегат 

в Общото събрание на Асоциация на Дунавските общини „Дунав”. 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА определя: 

1. За делегат в Общото събрание на Асоциация на Дунавските общини 

,,Дунав” – Огнян Кирилов Ценков – Кмет на Община Видин. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 

заседанието на Общото събрание, да бъде заместван от Генади Петков 

Велков – Председател на Общински съвет – Видин – заместник-делегат. 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че законосъобразно и 

целесъобразно да определи делегат и заместник-делегат, който да 

представлява Община Видин в Общото събрание на Асоциация на 

Дунавските общини „Дунав”. 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение № 9200-12139/15.12.2015г., от Красимир Асенов 

Иванов – Председател на Постоянната комисия по законност, местно 

самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред, 

относно определяне на делегат на Общински съвет – Видин в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 
 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на 

НСОРБ, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя за делегат на Община Видин в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България, г-н Генади 

Петков Велков - Председател на Общински съвет - Видин. 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 

заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от общинския 

съветник: Павел Димитров Паунов – Заместник-председател на ОбС – Видин. 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че е законосъобразно и 

целесъобразно да определи делегат и заместник-делегат, който да 

представлява Община Видин в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 
 

 

ОТНОСНО: Предложение №9200-11896/25.11.2015г. от Росица Любенова 

Кирова – Общински съветник от групата на МК „Единни за промяна” в 

Общински съвет – Видин, относно изменение на Правилника за работа на 

Общински съвет - Видин и определяне на размера на възнагражденията на 

общинските съветници за участие в комисиите на Общински съвет - Видин, 

както и за председателите на комисии и заместник председателите на 

Общинския съвет. 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, 

т.2 във връзка с чл.22, ал.3, ал.4 и ал.5 и ал.7 от Правилника за организация и 

дейност на Общински съвет – Видин и взаимодействие с общинската 

администрация, 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

Предложението не се приема. 
 

 

 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин след проведеното гласуване не събра 

необходимото мнозинство да бъде прието предложението. 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 40 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 
 

 

ОТНОСНО: Предложение №9200-11888/23.11.2015г. от Росица Любенова 

Кирова – Общински съветник от групата на МК „Единни за промяна” в 

Общински съвет – Видин, относно директно излъчване онлайн на 

заседанията на Общински съвет - Видин, в тяхната цялост с цел осигуряване 

на по-голяма информираност на гражданите и публичност при вземане на 

решения от Общинския съвет. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 във връзка с чл.28, ал.1 от 

ЗМСМА, 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

Предложението не се приема. 

 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин след проведеното гласуване не събра 

необходимото мнозинство да бъде прието предложението. 

 
 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 
 

 

ОТНОСНО: Предложение №9200-11982/03.12.2015г. от Димитър Велков, 

Людмил Димитров, Мария Джамбазова, Борил Христов и Величко Кирилов – 

общински съветници от БСП, относно промяна в „Наредбата за организация 

на движението на територията на Община Видин” на Общински съвет – 

Видин, приета с Решение №26, взето с Протокол №2/28.02.2007г. 
 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от 

ЗМСМА, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

Предложението не се приема. 

 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е 

нецелесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №9200-12105/14.12.2015г., от Християн Христов 

- Председател на Временната комисия за предложения за избор на съдебни 

заседатели към Районен съд – Видин, относно предложение за избор на 

съдебни заседатели при Районен съд - Видин.  
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 от 

Закона за съдебната власт и Решение №14, взето с Протокол №2/25.11.2015г. 

на Общински съвет- Видин, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

1. На основание Писмо №1100-19219/06.07.2015г. от Даниел Димитров- 

Административен ръководител- председател на Видински районен съд и 

чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, определя броя на лицата предложени 

за съдебни заседатели при Видински районен съд на 35 (тридесет и пет). 

 

2. Избира за съдебни заседатели при Видински районен съд следните 

лица: 

 

1. Нина Петрова Николова – Илиева  

2. Иванка Калинова Русинова  

3. Камелия Цолова Младенова  

4. Зорница Яворова Климентова 

5. Иванка Борисова Рангелова  

6. Десислава Иванова Венелинова  

7. Лидия Илиева Гергова  

8. Иванка Костова Петкова  

9. Невена Цветанова Тошкова  

10.  Лазарина Любенова Петкова  

11.  Оля Рачева Стоилова  

12.  Катя Борисова Йорданова 

13.  Мая Тодорова Димитрова  

14.  Росица Станчева Еремиева  

15.  Даниела Иванова Колова  
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16.  Венелин Гергов Милев  

17.  Наташа Иванова Милева  

18.  Красимир Евгениев Кирилов  

19.  Анелия Любомирова Крумова  

20.  Марин Тодоров Маринов  

21.  Борислав Тодоров Борисов  

22.  Петя Валентинова Арсенова 

23.  Цецка Петрова Хаджигеоргиева 

24.  Валерия Спасова Иванова  

25.  Николина Петрова Пекова 

26.  Емилия Нинкова Петрова 

27.  Десислава Емилова Стоянова-Войкова 

28.  Светлана Тошева Митова 

29.  Сийка Ангелова Неделкова 

30.  Филарета Димитрова Петрова  

31.  Пенка Кирчева Милушева  

32.  Емил Аспарухов Теодосиев 

33.  Светлана Филипова Иванова  

34.  Емил Перков Ценков  

35.  Надя Левентинова Иванова 

 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение 

на решението.  

 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че горепосочените лица 

отговарят на нормативните изисквания и е законосъобразно и целесъобразно 

да бъдат предложени за съдебни заседатели към Видинския районен съд. 

Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на особено важни 

държавни и обществени интереси. 

 

 

 

 

 

 

 

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 № 43 

Взето с Протокол № 3/29.12.2015 год. 

 

 
 

 

ОТНОСНО: Предложение №08-00-243/15.12.2015г. от Огнян Ценков – кмет 

на Община Видин, относно проект Наредба за насърчаване на инвестициите в 

Община Видин. 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Видин. 

 
 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че съгласно нормативните 

изисквания е законосъобразно и целесъобразно чрез Наредба да се определят 

условията и редът за насърчаване на инвестициите в Община Видин. 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

 

 

 

Генади Велков (п) 
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