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

РЕШЕНИЕ №96
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-149/11.05.2016г. от инж. Огнян Ценков,
Кмет на Община Видин, относно кандидатстване за финансиране по
Инвестиционна програма за климата, Пилотна схема за насърчаване
използването на електромобили.
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 качеството си на
допустим бенефициент за привличане на финансови средства по
Инвестиционна програма за климата, пилотна схема за насърчаване
използването на електромобили.
2. Oдобрява и дава съгласие Кметът на Община Видин да сключи
договор за безвъзмездно финансиране, във връзка с кандидатстване с
проектно предложение по Инвестиционна програма за климата, пилотна
схема за насърчаване използването на електромобили.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законносъобразно, целесъобразно и е с оглед насърчаване употребата на
екологичен вид транспорт и намаляване на вредните емисии във въздуха.
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 №97
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-156/13.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно стартиране на процедура за предоставяне
безвъзмездно право на ползване на Община Видин на средновековна крепост
„Баба Вида”, град Видин - недвижима културна ценност със статут от
„национално” значение, с начин на трайно ползване: „За исторически
паметник”, с площ от 9 581,00 м2, публична държавна собственост.
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.15, ал.1 и
ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.12, ал.4, т.1 от Закона за
културното наследство,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде стартирана процедура за предоставяне на
Община Видин от Министерски съвет на Република България на
безвъзмездно право на управление на средновековна крепост „Баба Вида”,
град Видин - недвижима културна ценност със статут от „национално”
значение, находяща се в ПИ № 10971.501.14, Община Видин, с начин на
трайно ползване: „За исторически паметник”, с площ от 9 581,00 м2.,
публична държавна

собственост,

за срок

съобразен

с

българското

законадателство.
2. Възлага на Кмета на Община Видин да извърши последващите
законосъобразни действия.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно Община Видин да стартира процедура за придобиване на
безвъзмездно право на управление на имот - публична държавна собственост,
представляващ средновековна крепост „Баба Вида”, с оглед трайно
поддържане, опазване и популяризиране на крепоста.

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 №98
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-157/14.05.2016г. от инж. Огнян Кирилов
Ценков – Кмет на Община Видин, относно допълнение и изменение на т. 2 на
Решение №5, взето с протокол №2/25.11.2015 година на Общински съвет –
Видин за поемане на краткосрочен общински дълг и разплащане на част от
просрочените

текущи

задължения

на

община

Видин

в

частта

на

предоставените публични услуги за местни дейности.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и във връзка с това, че фирма „Марс” ООД
отказа да сключи споразумение за разбирателство, наложи запор на
банковата сметка на Община Видин и чрез съдия изпълнител събра
предвидените средства в т.2. на Решение №5, взето с Протокол №
2/25.11.2015 година,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин дава съгласие, с цел разплащане на
предоставения безлихвен заем и във връзка с приет Бюджет за 2016 година на
община Видин с Решение № 9, взето с Протокол № 1 от 29.01.2016 година,
сумата в размер на 159 251,94 лв. заложена на ред 5, колона 6 в т.2 на
Решение № 5, взето с Протокол № 2/25.11.2015 година на ОбС – Видин да се
разпредели и разплати, както следва:

Контрагент
ЛОБИ АКТ ООД
МОБИЛТЕЛ ЕАД
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
М и БМ ЕКСПРЕС ООД
ВИПИМЕКС ООД
АДОРИА КОНСУЛТ ЕООД
ТП БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ -СОФИЯ АД
ЕТ ВИАНКА-БОГОМИЛ КЕЧАШКИ
ЕТ ЕЛП-ЕМИЛ ДИМИТРОВ
НЕПТУН-М.ПЕТРОВА ЕООД
БИО-ХОУМ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ВИЛИ СЕРВИЗ ЕООД
ДИД-11 ЕООД
ПГ "ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
СДРУЖЕНИЕ ДОСТОЕН ЖИВОТ
РААБЕ Б-Я ООД
МАРС ООД
ОБЩО

Сума
57 400.00 лв
23 760.51 лв
21 492.00 лв
17 651.51 лв
17 309.94 лв
9 641.71 лв
610.77 лв
24.00 лв
1 540.00 лв
479.00 лв
150.00 лв
276.00 лв
80.00 лв
142.15 лв
140.00 лв
1 440.00 лв
19.50 лв
7 094.85 лв
159 251.94 лв

2. В останалата си част Решение №5, взето с Протокол №2/25.11.2015
година на Общински съвет – Видин остава не променено.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че са налице законови основания
и е целесъобразно да приеме направеното предложение.

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 №99
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-153/12.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
кмет на Община Видин, относно провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с
идентификатор 10971.502.1057 по кадастралната карта на гр. Видин.
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 явно наддаване
недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор
10971.502.1057 по кадастралната карта на гр. Видин, с площ от 1379 кв.м.,
находящ се в гр. Видин, ж. к „ Баба Тонка”, ул. „Железничарска” № 1- за
автогара, автоспирка, при начална тръжна цена 231 000,00 (двеста тридесет и
една хиляди лв.) лв., съгласно оценка на лицензиран оценител от 04.05.2016г.
2. Упълномощава Кмета на Община Видин да проведе публичен търг с
явно наддаване и да сключи договор за продажба на имот с идентификатор
10971.502.1057 по кадастралната карта на гр. Видин със спечелилия
участник.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че продажбата чрез публичен търг
с явно наддаване на недвижимия имот е законосъобразна и целесъобразна.

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 №100
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-166/18.05.2016г. от инж. Огнян Кирилов
Ценков – Кмет на Община Видин, относно отмяна на Решение № 30, взето с
протокол № 2/09.03.2016 година на Общински съвет – Видин поради
отпаднала необходимост за осигуряване на средства на Направление „СУЗД”,
като второстепенен разпоредител с бюджет към община Видин и във връзка с
преподписване на договора за осигуряване на заетост по проект „Обучение и
заетост за младите хора”, Приоритетна ос І: „Подобряване достъпа до заетост
и качество на работните места”, на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г. между Агенция по заетостта и община
Видин в качеството и на първостепенен разпоредител с бюджет.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закона
за публичните финанси и изискванията на проект „Обучение и заетост за
младите хора”, Приоритетна ос І: „Подобряване достъпа до заетост и
качество на работните места”, на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г.,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 30, взето с Протокол №2/09.03.2016 година на
Общински съвет – Видин, поради отпаднала необходимост за осигуряване на
средства на Направление „СУЗД”, като второстепенен разпоредител с
бюджет към община Видин и във връзка с преподписване на договора между
Агенция по заетостта и община Видин в качеството и на първостепенен

разпоредител с бюджет за осигуряване на заетост по проект „Обучение и
заетост за младите хора”, Приоритетна ос І: „Подобряване достъпа до заетост
и качество на работните места”, на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
2. Дава съгласие Община Видин в качеството си на първостепенен
разпоредител с бюджет да предостави сума в размер на 41 076,00
(Четиридесет и една хиляди и седемдесет и шест) лева, като временен
безлихвен заем по проект „Обучение и заетост за младите хора”,
Приоритетна ос І: „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните
места”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 –
2020 г.”, съгласно разпоредбите на ДДС № 07/2008 г. на „Дирекция държавно
съкровище” към Министерство на финансите от бюджетната си банкова
сметка с банков код 7304, отчитана в група „Бюджет” в извънбюджетната
банкова сметка с банков код 7443, отчитана в група „СЕС”.
3. Задължава

Кмета

на

Община

Видин

след

верификация

на

извършените разходи, отчетени на начислена и касова основа в отчетна група
„СЕС” и получаване на верифицираната сума от Управляващия орган по
банкова сметка с банков код 7443, същата да бъде възстановенa по банкова
бюджетна сметка 7304, като възстановен безлихвен заем на Община Видин.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

е

законосъобразно, целесъобразно и е с оглед 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 №101
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-154/12.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение № 5, взето с протокол № 1/29.01.2016г. на Общински съвет Видин,
във връзка с предложение за приемане на Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, раздел „Имоти
публична общинска собственост, които община Видин има намерение да
отдаде под наем”-таблица с имоти в ОП „Пазари и паркинги” Видин и
промяна в схемата за разполагане на преместваеми обекти в Централен пазар
– обединяване на съществуващи обекти в същата.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, ал.2
от АПК,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. В Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 година, приета с Решение №5, взето с Протокол №
1/29.01.2016г. на Общински съвет - Видин, раздел „Имоти публична
общинска собственост, които община Видин има намерение да отдаде под
наем”- таблица с имоти в ОП „Пазари и паркинги” Видин вместо:

№
1.
2.
3.
4.
5.

ОП ,,Пазари и паркинги” гр. Видин

Било

Да се чете

Централен пазар

площ/кв.м.
8 пл.
15 т., 8 ск.
5 пл.
11 пл.
9 пл.

площ/кв.м.
11 пл.
25 т., 9 ск.
9 пл.
14 пл.
13 пл.

п-но 53
об. 61
п-но 87
п-но 201А
п-но 216

2. Направените промени в номерацията на петната и обектите, които са
обединени след ново строителство или в процес на търговската дейност и са
нанесени в Схемата на Централен пазар, утвърдена от главен архитект на
Община Видин, да се четат както следва:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Било

да се
чете

Било

Централен пазар

№

площ/кв.м.

об. 4,5,14,6А
об. 15,16
п-на 50,51
п-на 101,102
п-но 103
п-на 108,109
п-на 125,126,127
п-на 140,140А
п-на 141,141А
п-на 147А,148
п-на 197,211
п-на 209,217

№4
№ 15
№ 50
№ 101
№ 103
№ 108
№ 125
№ 140
№ 141
№ 148
№ 211
№ 209

29 т., 20 скл.
15 т., 4ск
15+15 пл.
15+15 пл.
15+15 пл.
15+15 пл.
14+14+14 пл.
40+19 пл.
40+39 пл.
21+12 пл.
14+10 пл.
11+9 пл.

Да се чете
общо
кв.м.
29 т., 20 скл.
15 т., 4ск.
30 пл.
30 пл.
30 пл.
30 пл.
42 пл.
59 пл.
79 пл.
33 пл.
24 пл.
20 пл.

В останалата част Решение №5, взето с Протокол №1/29.01.2016г. за
приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 година на Общински съвет Видин остава непроменено.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

е

законосъобразно, целесъобразно и е с оглед поправка на допусната очевидна
фактическа грешка в Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №5, взето с Протокол
№1/29.01.2016г. на Общински съвет - 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 №102
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-155/12.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно изменение и допълнение на “Наредба за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Видин” приета с Решение №21, взето с Протокол
№2/28.02.2008г., изменена с Решение №60, взето с Протокол №4/26.04.2013
год., изменена с Решение №160, взето с Протокол № 12/23.12.2014 год.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС,
чл.10, ал.2 от Наредбата за разполагане и премахване на преместваеми обекти
на територията на община Видин и чл.12, ал.3 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
Общински съвет Видин дава съгласие, за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги
на територията на Община Видин, приета с Решение №21, взето с Протокол
№2/28.02.2008г. и изменена с Решение №60, взето с протокол №4/26.04.2013
год., както следва:
I. Изменя чл.50, т.16, т.1, т.2, т.3 и т.4 от същата Наредба, както
следва:
Чл.50, т.16.1. „такса за ползване залата на Драматичен театър Видин”150,00 лв./час.

Чл.50, т.16.2. „ такса за ползване залата на Драматичен театър Видин за
извършване на политическа дейност”- 100,00 лв./час.
Чл.50, т.16.3. „такса за ползване залата на Художествената галерия”100,00 лв./час.
Чл.50, т.16.4. „такса за ползване залата на Спортна зала „Фестивална”150,00 лв./час.
II. Допълва чл.50, т.16 от същата Наредба, като създава нови подточки
към точка 16 със следното съдържание:
Чл. 50, т.16.5. „такса за ползване залата на Спортна зала „Фестивална” за
извършване на политическа дейност” - 100,00 лв./час
Чл. 50, т.16.6. „такса за ползване залата на Общински съвет Видин за
извършване на стопанска дейност” – 50,00 лв/час
Чл. 50, т.16.7. „такса за ползване стадион „Георги Бенковски” - 5000,00
лв./ден, с включени консумативи, плюс 4000,00 лв. депозит.
Депозита

подлежи

на

възстановяване

след

приемо-предавателен

протокол между ползвателя и комисия, назначена със Заповед на Кмета на
Община Видин, относно вида на ползваният имот, в срок до 3/три / дни от
приключване на събитието.
Чл. 50, т.16.8. „такса за ползване площад „Бдинци” за извършване на
стопанска дейност” – 500,00 лв./ден
Чл. 50, т.16.9. „такса за ползване площад „Бдинци” за извършване на
политическа дейност” – 300,00 лв./ден
Чл.50,

т.16.10.

„такса

за

ползване

фоайето

на

Спортна

зала

„Фестивална” – 50,00 лв./час
Чл.50, т.16.11. „такса за ползване фоайето на Речна гара” – 50,00 лв./час
Чл.50, т.16.12. „такса за ползване на „Колодрума” – 400,00 лв./ден за
извършване на стопанска дейност
Чл.50, т.16.13. „такса за ползване на „Колодрума” – 200,00 лв./ден за
извършване на политическа дейност.

III. Изменя чл.19, ал.9 от същата Наредба, като същата да се чете
както следва:
1. Първа зона (съгласно разпределението по схема на Главен
архитект), в града:
1.1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м.):
а) на ден - 2,00 лв.;
б) на месец - 10,50 лв.
1.2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м.):
а) на ден - 2,00 лв.;
б) на месец - 10,50 лв.
2. Втора зона (съгласно разпределението по схема на Главен
архитект), в града:
2.1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м.):
а) на ден - 1,00 лв.;
б) на месец - 10,50 лв.
2.2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м.):
а) на ден - 1,00 лв.;
б) на месец - 10,50 лв.
3. Трета зона (съгласно разпределението по схема на Главен
архитект), в града:
3.1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м.):
а) на ден - 1,00 лв.;
б) на месец - 9,00 лв.
3.2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м.):
а) на ден - 1,00 лв.;
б) на месец - 9,00 лв.
4. Четвърта зона (съгласно разпределението по схема на Главен
архитект), в града:

4.1. За една маса с четири стола (средна площ 2 кв.м.):
а) на ден - 1,00 лв.;
б) на месец - 9,00 лв.
4.2. За една маса с пет или шест стола (средна заета площ 3 кв.м.):
а) на ден - 1,00лв.;
б) на месец - 9,00 лв.
5. Таксата за заета площ за разполагане на маси и столове пред
заведения за хранене и развлечения се заплаща за периода 01.04. до 30.09.
за всяка година, след подадено заявление съгласно изискванията на
Наредбата за извършване на търговска дейност на територията на
община Видин, одобрена от Общински съвет -Видин.
За периода от 01.10. до 31.03. за всяка година, за разполагането на
маси и столове пред заведения за хранене и развлечения, се заплаща
такса 40% от посочените по-горе такси.
IV. Допълва чл.19 от същата Наредба, като създава нова точка към
чл.19 със следното съдържание:
Чл.19, ал.10. „Такса за ползване на терени за разполагане на маси и
столове пред заведения за хранене след утвърден проект от главен архитект
на Община Видин” – цените се приравняват към наем терен, съгласно т.3,
подточка 1 от Решение № 23, взето с Протокол №2/28.02.2008г. на Общински
съвет - Видин.
V. На основание чл.60, ал.1 от Адмиинистративно-процесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на Решението.
В останалата си част Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Видин, приета с
Решение №21, взето с Протокол №2/28.02.2008г. и изменена с Решение №60,
взето с Протокол № 4/26.04.2013 год. остава непроменена.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че са налице законови основания
и е целесъобразно да приеме направените изменения и допълнения в
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги
на територията на Община Видин.
С оглед на това, че предмета на решението в едната си част представлява
регламентиране на начина на разполагане на маси и столове пред заведения
за хранене и развлечение на територията на общината, съгласно Наредбата за
разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община
Видин във връзка с разпоредбите на Наредбата за извършване на търговска
дейност на територията на община Видин, одобрени от Общински съвет
Видин, започналия вече летен сезон и постигането на по-голяма
справедливост при определяне и заплащане на местните такси, както и в
друга част увеличаване таксите за ползване на зали и имоти общинска
собственост за извършване на стопанска дейност, с което се създават подобри условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество, е необходимо да бъде допуснато предварително
изпълнение на Решението, с оглед защита на особенно важен местен 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 №103
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-162/16.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно одобряване на Правилник за дейността на
общинско предприятие „Общински приют за кучета” при Община Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4
от Закона за общинската собственост,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Одобрява Правилник за дейността на общинско предприятие
„Общински приют за кучета” при Община Видин
Приложение: Правилник за дейността на общинско предприятие
„Общински приют за кучета” при Община Видин.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че са налице законови основания
и е целесъобразно да приеме Правилник за дейността на ОП „Общински
приют за кучета”, с който да се регламентира дейността и организацията на
работа в общинското предприятие.
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 №104
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-160/14.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно приемане на Наредба за местоположението
на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната
дейност в парцели в жилищните зони на Община Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет приема Наредба за местоположението на стопански
сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в
жилищните зони на Община Видин.
2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Видин да извърши
нужните действия по прилагане на Наредбата.
Приложение: Наредба за местоположението на стопански сгради за
животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в
жилищните зони на Община Видин
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да се регламентира реда и начина за отглеждане на
селскостопански животни на територията 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 №105
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-158/14.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно одобряване на проект за изменение на „Общ
устройствен план на община Видин” по отношение ПИ 095008, землище с.
Антимово, общ. Видин.
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.1,
чл.127, ал.6, чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,
ОДОБРЯВА:
Проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин” за
ПИ 095008, землище с. Антимово, общ. Видин с площ 1,922 дка., собственост
на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, с който предназначението на имота се променя от
територия с предназначение „Обработваеми земеделски земи” в територия с
предназначение за „Техническа инфраструктура”.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

предложението

е

законосъобразно, целесъобразно и е с оглед инвестиционните намерения на
собственика на имота.
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 №106
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-159/14.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно одобряване на Подробен устройствен
план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на подобект „Външно ел. захранване и
трафопост”, към основен обект „База за съхранение на зърно, с. Градец, общ.
Видин, ПИ 401007, ПИ 401009”, 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 „Външно ел. захранване и трафопост”,
към основен обект „База за съхранение на зърно, с. Градец, общ. Видин, ПИ
401007, ПИ 401009”, в обхват на трасето: ПИ 000289, ПИ 000275, ПИ 400003,
ПИ 400002, ПИ 401007, ПИ 000215, ПИ 000230, ПИ 000613 и ПИ 000523.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, 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 №107
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО:
Йорданов

Предложение

Методиев

–

№9200-13219/17.05.2016г.

Председател

на

от

Постоянната

Д-р

Тошко

комисия

по

здравеопазване, социални дейности и социална политика, относно изменение
на т.4, от Решение № 6, взето с Протокол №1 от 30.01.2013г. на Общински
съвет – Видин, изменено с Решение № 6, взето с Протокол №1 от 29.01.2015г.
на Общински съвет – Видин, за промяна на срока на ликвидация на
дружеството.
На основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и т.24 от ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Изменя т.4, от Решение №6, взето с Протокол №1 от 30.01.2013г. на
Общински съвет – Видин, изменено с Решение №6, взето с Протокол №1 от
29.01.2015г. на Общински съвет – Видин, като удължава срока за
окончателно

приключване на

ликвидацията на „САМОСТОЯТЕЛНА

МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1 - ВИДИН” ЕООД – в
ликвидация, в срок до 31.12.2016 година, включително.
2. Останалата част от Решение № 6, взето с Протокол №1 от 30.01.2013г.
на Общински съвет – Видин, изменено с Решение № 6, взето с Протокол №1
от 29.01.2015г. на Общински съвет – Видин остава непроменено.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и е с оглед окончателното приключване
ликвидацията на „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА
ЛАБОРАТОРИЯ 1 - ВИДИН” ЕООД – в ликвидация.
Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на особено важен
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 №108
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО:
Йорданов

Предложение

Методиев

–

№9200-13220/17.05.2016г.

Председател

на

от

Постоянната

Д-р

Тошко

комисия

по

здравеопазване, социални дейности и социална политика, относно избор на
делегат за редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна
болница за активно лечение „Света Петка” АД, град Видин, във връзка с
Писмо №2600-15498/04.05.16г. и Писмо №2600-15530/11.05.16г. от д-р
Виолета Дочкова, Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Петка” АД гр.
Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.223 от
Търговския закон и Писмо №2600-15498/04.05.2016г. година и Писмо
№2600-15530/11.05.16г. от д-р Виолета Дочкова, Изпълнителен директор на
МБАЛ ,,Света Петка” АД, гр. Видин, за свикване на редовно годишно Общо
събрание на акционерите на лечебното заведение,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Избира общинския съветник Павел Димитров Паунов за делегат в
Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно
лечение ,,Света Петка” АД гр. Видин, като го задължава с присъствието си да
защити интереса на Oбщина Видин и на следващото заседание да ни запознае
с това, което се е случило.
По предложения дневен ред на редовното Общо събрание на МБАЛ
,,Света Петка” – Видин избрания делегат да гласува:

По първа точка - ,,Не”.
Втора, трета и четвърта - ,,Да”.
Пета гласува - ,,Не”.
Шеста точка гласува - ,,Не”.
Седма точка гласува - ,,Да”.
По осма точка - иска оставка на ръководството на болницата.
По девета и десета гласува - ,,Да”.
По 11 точка - гласува с ,,Да”, ако не навреди на акционера Община
Видин.
По 12 точка - ,,Да”, ако не засяга интересите на Община Видин.
2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да избере свой представител, който да представлява Община
Видин в редовното Общо събрание на акционерите на Многопрофилна
болница за активно лечение „Света Петка” АД, гр. Видин.
Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на особено важен
интерес, да се определи представител на Общински съвет - Видин, който да
защити интереса на Община Видин, която е акционер в дружеството, както и
поради срока за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на
лечебното заведение.

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 №109
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №9200-13217/16.05.2016г. от Красимир Асенов общински съветник, относно извършване на строително-ремонтни дейности
за възстановяване функционирането на общински клуб в гр. Дунавци с
публично и обществено – културно предназначение.
На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и с оглед правомощията и
компетенциите на Общинския съвет, гр. Видин, съгласно ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
Общински съвет гр. Видин на основание чл.21, ал.1, т.8, пр. второ от
ЗМСМА, възлага на Кмета на Община Видин – инженер Огнян Ценков, в
Община Видин да бъдат организирани и осъществени необходимите
строителни и ремонтно-възстановителни дейности на сграда и създаване на
,,Градски клуб”, гр. Дунавци, квартал ,,Гурково”.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че са налице законови основания
и е целесъобразно да бъдат организирани и осъществени необходимите
строителни и ремонтно-възстановителни дейности на общинската сграда,
находяща се в гр. Дунавци, квартал ,,Гурково”.

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 №110
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №9200-13181/12.05.2016г. от Росица Любенова
Кирова – Председател на групата общински съветници от „Единни за
промяна”.
На основание чл.21, ал.1, т.11 и във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:

Предложението не се приема.

МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

нецелесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков /п/

е

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

РЕШЕНИЕ №111
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-164/16.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно предоставяне на част от спортен обект в
град Видин, част от сграда – публична общинска собственост с
идентификатор №10971.502.30.1 за безвъзмездно ползване от сдружение БК
„Видин”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.14,
ал.4 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на Община Видин, във връзка с т.І, т.3
от Решение №145, взето с Протокол №11/22.11.2013г. на ОбС - Видин и чл.50
от ЗФВС,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Видин дава съгласие и предоставя част от имот публична общинска собственост, с идентификатор № 10971.502.30, ведно с
построените в него сгради, а именно: 2МС с идентификатор 10971.502.30.1 и
ЗП -1713 кв.м. по кадастралната карта на Видин, находящ се в гр. Видин, ул.
,,Пазарска”№ 2, а именно Спортна зала ,,Фестивална”, съгласно скица на
поземлен имот № 15-226665-12.05.2016г. и АПОС № 2531/21.12.2012г., за
безвъзмездно ползване от Сдружение Боксов клуб ,,Видин” – гр. Видин за
срок от 3 /три/ години от влизане в сила на Решението на Общински съвет Видин.

2. Възлага на Кмета на Община Видин да сключи договор със
Сдружение БК ,,Видин” – гр. Видин за безвъзмездно ползване на
горепосочения имот за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на Решението
на Общински съвет – Видин.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

е

законосъобразно, целесъобразно и е с оглед създаване на благоприятни
условия за развитието на спорта 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 №112
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-163/16.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
кмет на Община Видин, относно приемане на Стратегия за прозрачно
управление на община Видин за срока на мандата 2015-2019 година.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин приема Стратегия за прозрачно управление
на Община Видин за срока на мандата 2015-2019 година.
2. Възлага на Кмета на Община Видин, в изпълнение на т.1 от
предложението да разработи, внесе за обсъждане в Общински съвет и
публично оповести План за изпълнение на Стратегията.
Приложение: Стратегия за прозрачно управление на Община Видин за
срока на мандата 2015-2019 година.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

е

законосъобразно, целесъобразно и е с оглед създаване на модерна, прозрачна и
ефективна администрация.

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 №113
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-168/20.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно промяна в списъка на капиталовите разходи
на община Видин.
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:
Общински съвет - Видин прави следната корекция в Списък за
капиталовите разходи, както следва:
Било: „Закупуване на един брой автомобил на стойност 15 000 лв.
/петнадесет хиляди лева/.”
Става: „Закупуване на два броя автомобили на стойност 15 000 лв.
/петнадесет хиляди лева/.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че са налице законови основания
и е целесъобразно да приеме корекцията в Списъка за капиталови разходи на
Община Видин през 2016 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 №114
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-152/12.05.2016г. от инж. Огнян Кирилов
Ценков – Кмет на Община Видин, относно регистриране на пенсионерски
клуб „Божур” – с. Синаговци, общ. Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от
Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в
Община Видин,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Регистрира Клуб на пенсионера „Божур” – с. Синаговци, общ. Видин.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че са налице законови основания
и е целесъобразно да регистрира Клуб на пенсионера ,,Божур” – с. Синаговци,
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 №115
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-151/12.05.2016г. от инж. Огнян Кирилов
Ценков – Кмет на Община Видин, относно депозирано заявление до
Общинска администрация - Видин с №302-16600/15.03.2016г. от Евдокия
Рашкова Котова, живуща в гр. Видин, ул. ### №#, баба на непълнолетния
Иван Олев Евдокиев, с ЕГН ###, настанен при бабата Евдокия Рашкова
Котова с Решение №168/07.04.2016г. на Видински районен съд, за отпускане
на персонална пенсия от починал родител.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет по реда на чл.7, ал.1, ал.2, т.1, ал.4, т.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж за отпускане на персонална пенсия от
починал родител на детето Иван Олев Евдокиев, с ЕГН ###.
2. След влизане на решението в сила, същото да се изпрати заедно с
преписката на адрес: София 1303; бул. ,,Ал. Стамболийски” № 62-64;
Национален осигурителен институт.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин, след като се запозна с преписката,
смята, че направеното предложение за отпускане на персонална пенсия 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 №116
Взето с Протокол № 5/31.05.2016 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-170/30.05.2016г. от инж. Огнян Ценков –
Кмет на Община Видин, относно промяна в местоположението на социална
услуга ,,Център за временно настаняване”.
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. Общински съвет Видин дава съгласието си за промяна в
местоположението на социална услуга „Център за временно настаняване” от
адрес: гр. Видин, ул. ,,Искър” №17 на адрес: с. Гомотарци, бивш Дом за деца
с умствена изостаналост.
2. 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 с оглед създаване на по-благоприятни
условия за потребителите на социалната услуга.
Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на особено важен
обществен интерес.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков /п/

