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

РЕШЕНИЕ № 113
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2084/08.09.21г. от Цветомира Илиева,
Заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност и бюджет и икономическо
развитие“, ЗА КМЕТ, съгласно заповед № РД-02-11-2631/02.09.2021 г., относно
формиране на група във филиал „Брезичка“, с. Буковец на ДГ „Арабела“ под
определения минимум за учебната 2021/2022 година.
На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.59 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин дава съгласието си за учебната 2021/2022
година да бъде сформирана група с минимум 6 деца във филиал „Брезичка“, с.
Буковец към Детска градина „Арабела“ с филиали „Незабравка“, гр. Видин и
филиал „Брезичка“, с. Буковец.
2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се
допуска предварително изпълнение на Решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
законосъобразно, целесъобразно и е в обществен интерес.
Предварителното изпълнение е с оглед спазване на нормативно
определения срок по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба №8 от 11.08.2016г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование, а именно 20 септември, организиране и започване на учебната
2021/2022 година във филиал „Брезичка“, с. Буковец, е необходимо да бъде
допуснато предварително изпълнение на Решението.
Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 114
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО:

Предложение

№ПО-01-04-2082/30.08.2021г.

от

Цветомира

Илиева – Заместник - Кмет „ФСДБИР“ в община Видин, За Кмет на Община
Видин съгласно Заповед №РД-02-11-2612/27.08.2021г., относно актуализация на
Бюджета на Община Видин и Промяна на Поименен списък за капиталови
разходи през 2021 година, което отменя Решение №91, взето с Протокол
№7/26.07.2021г. на Общински съвет – Видин за актуализацията на Бюджета на
Община Видин и Промяна на Поименен списък за капиталовите разходи през
2021 година.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 91, взето с Протокол № 7/26.07.2021г. на Общински
съвет - Видин за актуализацията на Бюджета на Община Видин и Промяна на
Поименен списък за капиталовите разходи през 2021г.
2. Актуализира Бюджета на Община Видин за 2021г. по приходната и
разходната му част.
3. Приема изменен и допълнен Поименен списък за капиталови разходи на
Община Видин за 2021г. (Приложение № 19) към Решение №18, взето с
Протокол №2/26.02.2021г. на Общински съвет – Видин „Бюджет за 2021
година”.
4. На основание чл.60, ал.1, от Административнопроцесуалния кодекс,

допуска предварително изпълнение на Решението.

Приложение: Поименен списък за капиталови разходи на Община Видин
за 2021г. – Приложение № 19.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

е

законосъобразно, целесъобразно и е в обществен интерес.
Предварителното изпълнение на решението е с оглед защита на важни
обществени интереси – осигуряване на нормалното функциониране на Община
Видин.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков

(п)

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

РЕШЕНИЕ № 115
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Доклад №ПО-01-04-2079/26.08.21г. от д-р Цветан Ценков – Кмет
на Община Видин, относно приемане на отчета за касово изпълнение на
бюджета, отчети за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз
на Община Видин за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г., отчет на
капиталови разходи за 2020г. и отчет за състоянието на общинския дълг за
2020г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 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 01.01.2020г. до 31.12.2020г. по пълна бюджетна класификация,
съгласно Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.

2. Приема Отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) с
код 96, съгласно Приложение № 8;
3. Приема Отчет за касовото изпълнение на други международни програми

(ДМП) с код 97, съгласно Приложение № 9;
4. Приема Отчет за сметките за средствата от ЕС на бенефициенти на
Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (КСФ) с код 98,
съгласно Приложение № 10;
5. Приема Отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложения
№ 11, № 15.

6. Приема Отчет за извършените капиталови разходи на Община Видин за
периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г., съгласно Приложение № 12.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

е

законосъобразно,

целесъобразно и в обществен интерес да приеме предоставения Отчет за касово
изпълнение на бюджета, отчети за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Видин за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.,
отчет на капиталови разходи за 2020г. и отчет за състоянието на общинския дълг
за 2020г.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 116
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Информация №ПО-01-04-2078/26.08.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно изпълнението на бюджета на община Видин,
сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2021 год. до
30.06.2021 год. и актуален бюджет с натрупване, в който са отразени всички
промени настъпили от началото на годината.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин приема Информация, относно отчета за
касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз на
Община Видин за периода от 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год. и Актуален
бюджет с натрупване, в който са отразени всички промени, настъпили от
началото на годината.
2. Неразделна част от настоящето Решение са Приложение № 1, № 2, № 3,
№ 4 и № 5 и ДДС № 03/17.06.2021 год. от информацията.
Приложения, както следва:
1. Приложение № 1 „Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода
01.01.2021г. – 30.06.2021г. приходи – общо”.

2. Приложение № 2 „Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода
01.01.2021г. – 30.06.2021г. - разходи – общо”.
3.

Приложение

№3

„Актуален

бюджет

за

периода

01.01.2021г.–

№4

„Актуален

бюджет

за

периода

01.01.2021г.–

бюджет

за

периода

01.01.2021г.–

30.06.2021г. - приходи”
4.

Приложение

30.06.2021г. - разходи по параграфи”.
5.

Приложение

№5

„Актуален

30.06.2021г. - разходи по функции”.
6. ДДС № 03/17.06.2021 год. на Министерство на финансите.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

е

законосъобразно,

целесъобразно и в обществен интерес да приеме предоставената Информация за
касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз на
Община Видин за периода от 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год. и Актуален
бюджет с натрупване, в който са отразени всички промени, настъпили от
началото на годината.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 117
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2080/27.08.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно приемане на проект на Наредба за организация
на движението на територията на община Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
Проект на Наредба за организация на движението на територията на
община Видин се връща за ново разглеждане в ПК по Законност, местно
самоуправление и нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред и ПК
по Териториално и селищно устройство и организация на движението към
Общински съвет – Видин.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че решението е законосъобразно,
целесъобразно и е съобразено с обществения интерес.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 118
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2065/22.07.21г. от Борислава Борисова –
Зам-кмет ,,ХДСП”, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-112460/21.07.2021г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажба на поземлен имот с идентификатор №10971.506.864 по кадастралната
карта на гр. Видин, находящ се в жк. „Строител“, с площ 470,00 кв.м., частна
общинска собственост, съгласно АОС № 4307/13.04.2021 г.

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.90, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2021г., приета с Решение №1, взето с Протокол
№1/29.01.2021г. на ОбС – Видин, в частта и „Имоти - частна общинска
собственост, предвидени за продажба чрез търг или конкурс, съгласно ЗОС и
Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС“, с т.89. ,,Продажба на поземлен имот с
идентификатор №10971.506.864 по кадастралната карта на гр. Видин”, находящ
се в жк. „Строител”, с площ 470,00 кв.м.”
2. Общински съвет - Видин дава съгласие, Община Видин да продаде, чрез
публичен

търг с

тайно

наддаване,

поземлен

имот с

идентификатор

№10971.506.864 по кадастралната карта на гр. Видин, находящ се в жк.

„Строител“, с площ 470,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС
№ 4307/13.04.2021г., при начална тръжна цена 16 100,00 лв. (шестнадесет
хиляди и сто лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от 01.06.2021 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Видин да проведе публичен търг с
тайно наддаване и да сключи договор за продажба на поземлен имот с
идентификатор №10971.506.864 по кадастралната карта на гр. Видин, находящ
се в жк. „Строител“, с площ 470,00 кв.м., частна общинска собственост,
съгласно АОС № 4307/13.04.2021г. със спечелилия участник.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

законосъобразно и целесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

е

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

РЕШЕНИЕ № 119
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2066/22.07.21г. от Борислава Борисова –
Зам-кмет ,,ХДСП”, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-112460/21.07.2021г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажба на поземлен имот с идентификатор №10971.506.862 по кадастралната
карта на гр. Видин, находящ се в жк. „Строител“, с площ 578,00 кв.м., частна
общинска собственост, съгласно АОС № 4305/13.04.2021г.
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.90, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2021г., приета с Решение № 1, взето с Протокол
№1/29.01.2021г. на ОбС – Видин, в частта и „Имоти - частна общинска
собственост, предвидени за продажба чрез търг или конкурс, съгласно ЗОС и
Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС“, с т.87. ,,Продажба на поземлен имот с
идентификатор №10971.506.862 по кадастралната карта на гр. Видин”, находящ
се в жк. „Строител, с площ 578,00 кв.м.”
2. Общински съвет - Видин дава съгласие, община Видин да продаде, чрез
публичен

търг с

тайно

наддаване,

поземлен

имот с

идентификатор

№10971.506.862 по кадастралната карта на гр. Видин, находящ се в в жк.
„Строител“, с площ 578,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС

№ 4305/13.04.2021г., при начална тръжна цена 19 600,00 лв. (деветнадесет
хиляди и шестстотин лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от
01.06.2021 г.
3. Упълномощава Кмета на община Видин да проведе публичен търг с
тайно наддаване и да сключи договор за продажба на поземлен имот с
идентификатор №10971.506.862 по кадастралната карта на гр. Видин, находящ
се в жк. „Строител“, с площ 578,00 кв.м., частна общинска собственост,
съгласно АОС № 4305/13.04.2021г. със спечелилия участник.
МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

законосъобразно и целесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин

Генади Велков (п)

е

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

РЕШЕНИЕ № 120
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2062/22.07.21г. от Борислава Борисова –
Зам-кмет ,,ХД и СП”, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-112460/21.07.2021г., относно Заявление от Професионална гимназия „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Видин с искане за безвъзмездно управление на част от
имот, публична общинска собственост, с идентификатор 10971.502.1093 по КК
на гр. Видин, с площ 30 кв.м., за поставяне на преместваем обект – павилион,
който да се ползва за Учебен туристически информационен център, за нуждите
на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин, за срок от 5
(пет) години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3, ал.4 от
Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от
ЗОС,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:

1. Общински съвет дава съгласие Община Видин да предостави за
безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години за нуждите на Професионална
гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин, част от имот с идентификатор
№ 10971.502.1093 по КК на гр. Видин, с площ 30 кв.м., за Учебен туристически
информационен център.
2. Упълномощава Кмета на община Видин да сключи договор за
безвъзмездно управление на част от имот с идентификатор № 10971.502.1093 по
КК на гр. Видин, с площ 30 кв.м., с ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, за поставяне

на преместваем обект, който да се ползва за учебен туристически център, за срок
от 5 (пет) години.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
законосъобразно, целесъобразно и е в обществен интерес.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 121
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО:Предложение №ПО-01-04-2034/04.06.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно предоставяне на помещения, частна общинска
собственост за ползване под наем в гр. Видин, сграда с идентификатор
10971.502.102.5 по КК на гр. Видин, ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3
(Зъботехническа лаборатория), за извършване на здравна дейност, съгласно
Закона за лечебните заведения.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.102, ал.4 от Закона за лечебните
заведения,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
I. Общински съвет - Видин дава съгласие Община Видин да предостави под
наем помещения, частна общинска собственост, находящи се в гр. Видин, сграда
с идентификатор 10971.502.102.5 по КК на гр. Видин, ул. «Цар Симеон Велики»
№ 40, ет. 3 (Зъботехническа лаборатория), за осъществяване на здравна дейност
по реда на Закона за лечебните заведения, за срок от 3 (три) години, за което ще
се заплащат наеми, съгласно Решение №20, взето с Протокол № 2/12.03.2009 г.
на Общински съвет - Видин, както следва:

№

Местонахождение на имота

Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,
помещение № 1
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,
2.
помещение № 2
1.

Площ
кв.м.

Цена/месец
без ДДС

6,74

24,26 лв.

7,00

25,20 лв.

II. Упълномощава Кмета на Община Видин да издаде заповед и да сключи
договори за наем при определените от Общински съвет условия за срок от 3
(три) години.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
законосъобразно и е с оглед целесъобразното управление и разпореждане с
общинската собственост.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 122
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2077/25.08.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно провеждане на търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от имот (терен) - публична общинска собственост,
находящ се в с. Иново, община Видин за разполагане на преместваем обект
(павилион за търговска дейност), по смисъла на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, за срок
от 3 (три) години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от
Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на Община Видин, чл.4, ал.1 от Наредбата за разполагане и
премахване на преместваеми обекти на територията на община Видин,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
I. Общински съвет - Видин дава съгласие Община Видин да проведе
публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години
на част от имот (терен) – публична общинска собственост, съгласно издадена
схема за разполагане от Гл. архитект на Община Видин, за разполагане на
преместваем обект – павилион за търговска дейност, по реда на чл.56, ал.1 и ал.2
от ЗУТ, при начална тръжна цена на месец, съгласно пазарна оценка от
лицензиран оценител от 06.08.2021г., както следва:

№

Адрес

1.

с. Иново, площад, между ПИ-292
и ПИ 291, кв.45, по плана на
с. Иново

Скица –виза №
Схема № 10/
27.07.2021 г.

Площ
кв.м.

Начална тръжна
цена на месец
в лв. без ДДС

40,00

100,00 лв.

II. Възлага на Кмета на община Видин да проведе търга и да сключи
договор за наем със спечелилия участник при определените от Общински съвет
условия.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение 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, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ № 123
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2076/25.08.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно провеждане на търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от имот (терен) с площ от 5,00 кв.м., публична
общинска собственост, находящ се в с. Градец – покривното пространство на
триетажна масивна административна сграда на Кметството, за монтиране на
телекомуникационни съоръжения за срок от 10 (десет) години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от
Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от
ЗОС,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин дава съгласие Община Видин да проведе търг
с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от
имот (терен), с площ от 5,00 кв.м, публична общинска собственост, находящ се в
с. Градец – покривното пространство на триетажна масивна административна
сграда на Кметството, за изграждане и експлоатиране на базова станция VZ6273,
като определя начална тръжна цена на месец в размер на 500,00 лв. без ДДС,
определена съгласно експертна оценка от лицензиран оценител от 09.08.2021 г.
2. Възлага на Кмета на община Видин да проведе тръжната процедура и да
сключи договор за наем със спечелилия търга участник при определените от
Общински съвет условия.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че
законосъобразно, целесъобразно и е в обществен интерес.

предложението

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

е

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

РЕШЕНИЕ № 124
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2057/16.07.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно одобряване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична
регулация на ПИ с идентификатор 10971.512.92; ПИ с идентификатор
10971.512.89; ПИ с идентификатор 10971.512.99; ПИ с идентификатор
10971.512.100; ПИ с идентификатор 10971.512.101 и ПИ с идентификатор
10971.512.102 по КККР на гр. Видин.
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.23 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Видин
ОДОБРЯВА
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ, както следва:
I. Изменение на ПР, одобрен с Решение № 70, взето с Протокол №
6/16.07.2015 г. на Общински съвет – Видин и Заповед № 211/11.10.2007г., в
обхват ПИ с идентификатор 10971.512.89, урегулиран в УПИ III5865 „За хотелски
комплекс и бизнес център“, кв.606, СПЗ, ПИ с идентификатор 10971.512.99,
урегулиран в УПИ IV512.99 „За производствени дейности, складове и офиси“, СПЗ,
кв.9, ПИ с идентификатор 10971.512.100, урегулиран в УПИ III512.100 „За
производствени дейности, складове, офиси“, кв.9, СПЗ, ПИ с идентификатор
10971.512.101, урегулиран в УПИ II512.101 „За производствени дейности, складове,

офиси“, кв.9, СПЗ, ПИ с идентификатор 10971.512.102, урегулиран в УПИ I512.102
„За производствени дейности, складове, офиси, ресторант, бензиностанция и
автосервиз“, кв.9, СПЗ.
С проекта за изменение на ПУП-ПР и ПУР се променят границите на всички
засегнати имоти, граничещи с обслужваща улица от западния край на имот с
идентификатор 10971.512.92 о.т. 24-о.т.25-о.т.26-о.т.27, по следния начин:
1. ПИ с идентификатор 10971.512.89, урегулиран в УПИ III5865 „За хотелски
комплекс и бизнес център“, кв.606, СПЗ, се разделя на два поземлени имота,
както следва:
- ПИ с проектен идентификатор 10971.512.224, урегулиран в УПИ IV512.224 с
предназначение „за производствени дейности, складове и офиси“, кв.606, СПЗ, с
площ 2238 кв.м и лице към улица: от югоизток – 75,7 м. и от югозапад 23,5 м.;
- ПИ с проектен идентификатор 10971.512.225, урегулиран в УПИ V512.225 с
предназначение „за производствени дейности, складове и офиси“, кв.606, СПЗ, с
площ 4080 кв.м. и лице към улица: от югоизток – 146.4 м. и от североизток – 24,0
м.;
2. ПИ с идентификатор 10971.512.99, урегулиран в УПИ IV512.99 „за
производствени

дейности,

складове

и

офиси“,

ПИ

с

идентификатор

10971.512.100, урегулиран в УПИ III512.100 „За производствени дейности,
складове, офиси“ и ПИ с идентификатор 10971.512.101, урегулиран в УПИ
II512.101 „За производствени дейности, складове, офиси“, кв.9, СПЗ, по плана на
гр. Видин, се обединяват в един нов ПИ с проектен идентификатор
10971.512.226, урегулиран в проектен УПИ VII512.226 „За производствени
дейности, складове и офиси“, кв. 9, СПЗ, с площ 5 577 кв.м. и лице към улица: от
североизток – 50,85 м. и от северозапад – 119,86 м.;
3. Урегулиране на ПИ с идентификатор 10971.512.102, урегулиран в УПИ
I512.102 „За производствени дейности, складове, офиси, ресторант, бензиностанция
и автосервиз“, кв.9, СПЗ, като уличната регулация се привежда по имотни
граници на ПИ с проектен идентификатор 10971.512.223, урегулиран в нов
проектен УПИ VI512.223 „За производствени дейности, складове и офиси,

ресторант, бензиностанция и автосервиз“, кв.9, СПЗ, с площ 3741 кв.м. и лице
към улица: от северозапад – 53,1 м. и от югозапад – 66,2 м.;
II. Изменение на ПУР, с което се предвижда изменение на уличната
регулация, като се създава о.т. 40 при кръстовището с главната улична мрежа
(улици с идентификатори 10971.512.55 и 10971.512.92), отпадане на о.т. 24 и се
създава нова о.т. 39.
Предвижда се отчуждаване за изграждане на обекти – публична общинска
собственост (улица) на части от имотите, както следва:
1. От ПИ с идентификатор 10971.512.89 по КККР на гр. Видин се
предвижда площ за отчуждаване 428,1 (47,1+381,0) кв.м., в следствие на което се
образуват ПИ с проектен идентификатор 10971.512.227 и ПИ с проектен
идентификатор 10971.512.228;
2. От ПИ с идентификатор 10971.512.99 по КККР на гр. Видин се
предвижда площ за отчуждаване 362,9 кв.м., в следствие на което се образува ПИ
с проектен идентификатор 10971.512.229;
3. От ПИ с идентификатор 10971.512.100 по КККР на гр. Видин се
предвижда площ за отчуждаване 74,1 кв.м, в следствие на което се образува ПИ с
проектен идентификатор 10971.512.230;
4. От ПИ с идентификатор 10971.512.101 по КККР на гр. Видин се
предвижда за отчуждаване 92,4 кв.м, в следствие на което се образува ПИ с
проектен идентификатор 10971.512.231;
5. От ПИ с идентификатор 10971.512.102 по КККР на гр. Видин се
предвижда за отчуждаване 116,4 кв.м, в следствие на което се образува ПИ с
проектен идентификатор 10971.512.232;
III. Изменение

на

ПЗ,

с

което

се

определя

ново

застрояване

в

новообразуваните УПИ IV512.224 с предназначение „За производствени складови
дейности,

складове и офиси“

и УПИ

IV512.224 с

предназначение

„За

производствени складови дейности, складове и офиси“, кв.606, СПЗ, с
ограничителни линии на застрояване.

Показателите на застрояване на УПИ IV512.224 с предназначение „за
производствени складови дейности, складове и офиси“, кв. 606, СПЗ, са както
следва:
а) Плътност на застрояване: 40% – 80 %;
б) Максимална височина на застрояване – до 15 м;
в) Кинт – до 2,5;
г) Плътност на озеленяване: 20 % – 40%;
Показателите на застрояване на УПИ V512.225, кв.606, СПЗ, са както следва:
а) Плътност на застрояване: 40% – 80 %;
б) Максимална височина на застрояване – до 15 м;
в) Кинт – до 2,5;
г) Плътност на озеленяване: 20 % – 40%;
Към ПУП ИПРЗ и ПУР се одобрява ВиК схема.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
законосъобразно и целесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 125
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2036/14.06.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно относно одобряване на проект за изменение на
„Общ устройствен план на община Видин” по отношение на поземлени имоти с
идентификатори: 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 по
кадастрална карта на с. Кошава, общ. Видин, местност ,,Излаз”.

Общински съвет – Видин
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ,
приложим по силата на чл.136, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,
ОДОБРЯВА:
Проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин” за
поземлени имоти с идентификатори: 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и
39147.9.3 по кадастрална карта на с. Кошава, общ. Видин, местност „Излаз”,
собственост на „ВИДИНСКА ВИНАРСКА КОМПАНИЯ” ООД, с който
предназначението на имотите се променя от „Специална високотехнологична
производствена зона-ПС“, „Обработваеми земеделски земи“ и „Гробищен парк“
в „Рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го
дейности- Ок“.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
законосъобразно и целесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 126
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2037/14.06.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно разрешаване от Общински съвет – Видин на
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План
за регулация /ПР/ и проект за изменение на Кадастрален план /КП/ в обхват: ПИ
198, урегулиран в УПИ ХV-198, в кв.15 по плана на с. Майор Узуново, общ.
Видин.

Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 от ЗМСМА, чл.3, ал.4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на Община Видин и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет –
Видин,
ДАВА СЪГЛАСИЕ:
Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПУР и проект за изменение на
КП в обхват: ПИ 198, урегулиран в УПИ ХV-198, в кв.15, по плана на с. Майор
Узуново, общ. Видин, на осн. чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.65, ал.2 от
Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

ПУП-ПУР следва да се измени, както следва: уличнорегулационната линия на
УПИ ХV-198 в кв.15, към улица от о.т.93, през о.т.50 до о.т.50а се премества на
юг, като към УПИ ХV-198 в кв.15 се придават 109 кв.м. от улицата;
В съответствие с ПУП- ПУР да се измени КП и да се образува съсобствен
ПИ 361 в идеални части, както следва:
- Радослав Любомиров Николов, собственик на 2602/2712 ид.ч. от проектен
ПИ 361, съгласно Нот.акт № 83, том III, рег.№ 3902, дело № 264/2012г., Акт №
95, том VIII, рег.№ 2828, дело № 6205/2012г. на Служба по вписвания гр. Видин;
- Община Видин, собственик на 109/2712 ид.ч. от проектен ПИ 361 и
кладенец;
Оправомощава Кмета на Община Видин да разреши изработването на
ПУП-ПУР и КП.
Задължава Кмета на Община Видин, след влизане в сила на измененията да
внесе предложение за прекратяване на съсобствеността по реда на чл.36, ал.1, т.2
от ЗОС.

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

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 127
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2075/24.08.21г. от д-р Цветан Ценков –
Кмет на Община Видин, относно одобряване на проект за изменение на „Общ
устройствен план на община Видин” в обхват имоти с идентификатори:
52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастрална карта на неурбанизираната
територия на с. Новоселци, местност „Бойнишкото“, общ. Видин.
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във
връзка с чл.136, ал.1, чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,
ОДОБРЯВА:
Проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин – за
промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75
и 52283.163.76 по кадастрална карта на неурбанизираната територия на с.
Новоселци, местност „Бойнишкото”, общ. Видин, от територия отредена за
„Трайни насаждения“ и „Обработваеми земеделски земи“ в територия с ново
предназначение за „Предимно производствени дейности с преобладаващи
складови функции (Пп1)“.
МОТИВИ: Общински съвет –
законосъобразно и целесъобразно.

Видин

смята,

че

предложението

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

е

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

РЕШЕНИЕ № 128
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО:

Предложение

№ПО-01-04-2081/27.08.2021г.

от

д-р

Цветан

Ценков – Кмет на Община Видин, относно реорганизация на числеността на ОП
„Регионално депо за битови отпадъци“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.52, ал.2 от Закон за общинската собственост, чл.13
от Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие
„Регионално депо за битови отпадъци – Видин“ и в съответствие с Докладна №
РД-02-16-2087/27.08.21г. от Директора на ОП ,,РДБО” - Видин,

Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
Предложението се връща на вносителя за по-подробен и по-обстоен анализ.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че връщането на предложението е
законосъобразно и целесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 129
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2072/23.07.21г. от Борислава Борисова –
Зам-кмет ,,ХДСП”, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-112460/21.07.2021г. на Кмета на Община Видин, относно мотивирано искане от
Силвия Венчева – Директор на ОП ,,Социални дейности“ към Община Видин, за
преместване на Диетично социална кухня и Домашен социален патронаж в част
от имот отразен в Акт за ПОС с №281 от 12.05.2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.1 и
чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 от Наредба 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 дава съгласие да се предостави на Общинско
предприятие „Социални дейности“ за безвъзмездно управление следния имот –
общинска собственост:
1.1. Част от недвижим имот, в който ще се помещават Диетично социална
кухня и Домашен социален патронаж, находящ се в гр. Видин, ул. ,,П. Р.
Славейков“ №28, кухненски блок – едноетажна масивна монолитна сграда, с
площ 615 кв.м. /шестстотин и петнадесет кв.м. /в корпус на ГПЧЕ ,,Йордан
Радичков“, съгласно Акт за публична общинска собственост №281 от
12.05.2006г.
2. Директорът на Общинско предприятие „Социални дейности“ управлява
предоставените му за безвъзмездно управление имоти и отговаря за тяхното
поддържане и ремонтиране.
3. Средствата за издръжка на гореописаните имоти на Общинско
предприятие „Социални дейности“, включващи поддръжка на сграден фонд се
залагат в бюджета на Община Видин за съответната година.

4. Възлага на Кмета на Община Видин да извърши последващи действия по
изпълнение на Решението.
5. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60,
ал.1 от АПК.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно, целесъобразно и е в обществен интерес.
Предварителното изпълнение е с оглед защитата на особено важен
обществен интерес, изразяващ се в качествено и своевременно предоставяне на
социалните услуги на общината чрез ОП ,,Социални дейности“, което засяга
цялостната дейност по осигуряване на организацията в съответствие със
стандартите за качество, определени в ЗСУ и Наредбата за качеството
на социалните услуги.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 130
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО:

Предложение

№ПО-01-04-2061/22.07.2021г.

от

Борислава

Борисова – Заместник - Кмет „ХДСП“ в община Видин, За Кмет на Община
Видин съгласно Заповед №РД-02-11-2460/21.07.2021г., относно безвъзмездно
предоставяне на терени публична общинска собственост на „Водоснабдяване и
канализация – Видин“ ЕООД за поставянето на 4 броя временни билбордове и
постоянни обяснителни табели по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура
на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация –
Видин“ ЕООД, гр. Видин, за срок от 3 (три) години.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и
чл.15 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 дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на
терени, публична общинска собственост на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД, за поставянето на 4 броя временни билбордове и постоянни
обяснителни табели, като изграждането и монтажа на съоръженията да бъде за
сметка на „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, по проект
„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужавана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин, по Оперативна програма
„Околна среда“, произтичащи от административен договор на „Водоснабдяване
и канализация - Видин“ ЕООД, с държавен орган - Министъра на околната среда

и водите, в качеството му на ръководител на управляващия орган на ОПОС 20142020г., за срок от 3 (три) години, след приключване на тригодишния срок на
проекта, съоръженията да бъдат безвъзмездно предоставени в полза на община
Видин за следващите 5 години, както следва:

1. кв. «Бонония», ул. «Преславска»

Реклмна
площ
кв.м.
Схема от 06.07.2021 г. 12,00

2. к-с «Химик»

Схема от 16.11.2020г.

12,00

3. к-с «Баба Тонка»

Схема от 16.11.2020г.

12,00

4. бул. «Панония»

Схема от 16.11.2020г.

12,00

Адрес

№

Схема №

2. Упълномощава Кмета на Община Видин да сключи договор за
безвъзмездно ползане на терени - публична общинска собственост, за
поставянето на 4 броя временни билбордове и постоянни обяснителни табели с
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин, за срок от 3 (три) години.

МОТИВИ:

Общински

съвет

–

Видин

смята,

че

предложението

законосъобразно и целесъобразно.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

е

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

РЕШЕНИЕ № 131
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО:

Предложение

№ПО-01-04-2058/19.07.2021г.

от

д-р

Цветан

Ценков – Кмет на Община Видин, относно упълномощаване на представител на
Община Видин за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 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.6 и ал.7 от Правилника за
организацията на дейността на Асоциациите по ВиК,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Общинския съвет - Видин упълномощава да участва в заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Видин, на 16.08.2021г. и
резервна дата 16.09.2021г.:
Д-р Цветан Петров Ценков - Кмет на Община Видин, при
невъзможност от негова страна за участие, същия да бъде заместван от
Борислава Борисова Найденова - Зам.- кмет ,,ХДСП” при Община Видин.
2. Упълномощава представителя на Община Видин да гласува с
„ПРОТИВ”, относно съгласуване на Бизнес план на „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Видин за периода 2022 - 2026г.

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

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че взетите решения са
законосъобразни и целесъобразни.
Предварителното изпълнение на решението се налага с оглед защита
особено важен обществен интерес.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

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

РЕШЕНИЕ № 132
Взето с Протокол № 8/14.09.2021 год.
ОТНОСНО: Предложение №РД-01-10-2132-1/03.09.21г. от Генади Петков
Велков – Председател на Общински съвет - Видин, относно избор на делегат за
извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр.
Видин, във връзка с постъпило Писмо №РД-01-10-2132/02.09.21г. от д-р Ивета
Найденова – Изп. директор на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.223 от
Търговския закон и постъпило Писмо № РД-01-10-2132/02.09.21г. от МБАЛ
,,Света Петка” АД, гр. Видин, за свикване на извънредно Общо събрание на
акционерите на лечебното заведение,
Общински съвет - Видин
Р Е Ш И:
1. Избира общинския съветник Николай Петков Цветков за делегат в

извънредното Общо 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.
2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
законосъобразно, целесъобразно и е в интерес на община Видин.
Предварителното изпълнение се налага с оглед защита на особено важни
обществени интереси.

Председател на Общински съвет - Видин
Генади Велков (п)

