
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 59 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-101/09.06.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет 
на община Видин, относно безвъзмездно предоставяне на 2 броя ведомствени 
жилища, частна общинска собственост, находящи се в гр. Видин, ул. „Искър” №5, вх. 
Б, ап.2 и ап.15 за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин – за срок от 3 (три) 
години. 
 

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

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 

1.Общински съвет Видин дава съгласие да предостави на МБАЛ “Света Петка“ 
АД, гр.Видин безвъзмездно ползване на два броя ведомствени жилища за срок от                    
3 /три/ години , както следва: 

- гр.Видин, ул.„Искър“ №5, вх.Б, ет.2, ап.2, с идентификатор 10971.502.750.4.2, 
частна общинска собственост, с площ 84,20 кв.м., съгласно АОС № 819/06.01.2010г.; 

- гр.Видин, ул.„Искър“№5, вх.Б, ет.5, ап.15, с идентификатор 10971.502.750.4.15, 
частна общинска собственост, с площ 70,40 кв.м., съгласно АОС № 826/06.01.2010г. 

Жилищата ще се ползват за настаняване на медицински персонал. 

2. Упълномощава Кмета на община Видин да сключи договор за безвъзмездно 
ползване на жилищата за нуждите на МБАЛ “Света Петка“ АД, гр.Видин, със 
заплащане на разходите за консумативи – ел. енергия и вода. 

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

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

Предварителното изпълнение на решението се налага с оглед защита на особено 
важни обществени интереси. 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 60 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-102/11.06.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно кандидатстване с проектно предложение по Целева програма 
за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални 
услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени 
от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално 
подпомагане за получаване на средства по фонд „Социална закрила”.  
 

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

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 

1.  Дава съгласие Община Видин да кандидатства с проектно предложение по 
„Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 
настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и 
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 
2 от Закона за социално подпомагане за получаване на средства от Фонд „Социална 
закрила“.  

2. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет - Видин допуска предварително изпълнение на настоящото 
решението. 

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

Мотиви за предварителното изпълнение: Допускането на  предварително 
изпълнение на настоящето решение се налага с оглед своевременното депозиране на 
проектното предложение, предвид крайния срок за неговото подаване /15.07.2020 г./ и 
защита на важния обществен интерес от реализацията на проекта.  
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 61 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-97/28.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно приемане на Наредба на Общински съвет Видин за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Видин. 
 

На основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8 от 
Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и 
такси, както и на основание чл. 76, ал.З и чл. 79 от Административно процесуалния 
кодекс, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, 

 
 
 

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба на Общински съвет Видин за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Видин. 
 

2. Отменя Наредба за определяне размера на местните данъци, приета с Решение 
№20, взето с Протокол №2/28.02.2008г. на Общински съвет – Видин. 

 
 

Приложение: Наредба на Общински съвет-Видин за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Видин. 
 
 
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е законосъобразно,  
целесъобразно и в обществен интерес. 
 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 
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  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 62 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-50/20.03.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно приемане на „Прогноза за периода 2021-2023 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 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 прогноза на Община Видин за периода 2021 - 2023 г. в частта за 
местните дейности, по показателите от единната бюджетна класификация. 

 
Приложения: 

1. Приложение № 1а – “Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за периода 2021-2023 г.” 

2. Приложение № 6г – “Прогноза за общински дълг (вкл. и намеренията за 
поемане на нов дълг) и на разходи за лихви по него за периода 2021-2023 г.” 

3. Приложение № 8 –  „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности”. 

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

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 63 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-63/02.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно проект на Наредба за условията, реда за финансиране и 
подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – 
туристическата дейност в Община Видин.   
 

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал.4 от Закона за физическото 
възпитание и спорта, 

 
 

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 

   1.  Общински съвет-Видин приема Наредба за условията, реда за финансиране и 
подпомаганe на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност в Община Видин. 
 
   2. Общински съвет-Видин възлага на кмета осъществяването на всички 
процедури, свързани с правилното и законосъобразното изпълнение на решението. 
   
 

Приложение: Наредба за условията, реда за финансиране  и подпомаганe на 
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата 
дейност в Община Видин.  
 
 
 
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е законосъобразно, 
целесъобразно и е в обществен интерес. 
 
 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 64 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-88/18.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
Община Видин, относно проект на Правилник за устройството и дейността на 
Общински драматичен театър „Вида”, гр. Видин.  
 

На основание  чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.8 и чл.15, ал.1 от Закона 
за нормативните актове при спазване изискванията на чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от Закона 
за нормативните актове и чл. 75, 76 и 77 от Административнопроцесуалния кодекс и 
Решение на Общински съвет-Видин №55, взето с протокол №5 от 10.04.2020 г.,  

 
 

 

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 

1.Общински съвет Видин приема Правилник за устройството и дейността на 
Общински драматичен театър „Вида“, гр. Видин. 

2. След влизане на Решението в сила Правилникът за устройството и дейността 
на Общински драматичен театър „Вида“, гр. Видин да бъде представен в 
Министерство на културата.  

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска 
предварително изпълнение на Решението. 

 
Приложение: Правилник за устройството и дейността на Общински драматичен 

театър „Вида“, гр. Видин.  
 

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

  
Мотиви за предварителното изпълнение: С оглед защита на важни 

обществени интереси, свързани със започване дейността на Общински драматичен 

театър „Вида” гр. Видин като самостоятелно юридическо лице, второстепенен 

разпоредител с бюджет, правилно управление на театъра за създаване на спектакли с 

високо художествено качество и разпространяване на културни ценности чрез 

театралното изкуство сред децата и жителите на община Видин, областта, страната и 
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чужбина и кандидатстването от страна на Общински драматичен театър „Вида“ с 

проекти по национални и международни програми с оглед на допълнително 

финансиране, 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 № 65 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-87/18.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

Община Видин, относно искане за безвъзмездно предоставяне на имот с 

идентификатор № 10971.510.18.6 по КК на гр. Видин, представляващ триетажна МС 

със ЗП – 114,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж в имот с идентификатор 

10971.510.18, предназначена за друг вид сграда за обитаване, с административен адрес 

гр. Видин, Южна промишлена зона, ПИ 10971.510.18. Сградата ще се ползва за 

нуждите на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин за срок от 10 

(десет) години.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 ал.3 от ЗОС, 

чл.19 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 да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление за срок от 10 (десет) години на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация“, за нуждите на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – 
Видин, имот с идентификатор № 10971.510.18.6 по КК на гр. Видин, представляващ 
триетажна МС със ЗП -114,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж в имот с 
идентификатор 10971.510.18,  предназначена за  друг вид сграда за обитаване, с 
административен адрес гр. Видин, Южна промишлена зона, ПИ 10971.510.18.  
Сградата ще се ползва за нуждите на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – 
Видин за административна дейност и обслужване на гражданите на територията на 
община Видин.   
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2. Консумативите /ел. енергия и вода/, които са изразходвани от Областен отдел 
„Автомобилна администрация“ – Видин, във връзка с ползването на имота, ще се 
заплащат от ползвателя. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Видин да сключи договор за безвъзмездно 
управление на имота на Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за нуждите на 
Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин за срок от 10 (десет) 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 № 66 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-56/31.03.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно одобряване на задание и разрешение изработване на 
Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за обект „Инженеринг за 
изграждане на водопроводно отклонение за пристанищен терминал Видин - юг”. 
 
 
 
 

 
 
 

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 съгласно чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗУТ за трасе на 
обект „Инженеринг за изграждане на водопроводно отклонение за пристанищен 
терминал Видин-юг“ 

 
На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 
 

РАЗРЕШАВА: 
 

На ДП „Пристанищна инфраструктура“, да изработи Подробен устройствен план – 
парцеларен план  /ПУП – ПП/ съгласно чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗУТ за трасе на обект 
„Инженеринг за изграждане на водопроводно отклонение за пристанищен терминал 
Видин-юг“, в обхват, както следва: 

 ПИ с идентификатор 10971.510.121- общинска публична собственост, с НТП 
„За друг вид озеленени площи“; 

 ПИ с идентификатор 10971.510.120 - общинска публична собственост, с НТП 
„За второстепенна улица“; 

 ПИ с идентификатор 10971.510.123 - общинска публична собственост, с  НТП 
„За друг вид озеленени площи“; 

 ПИ с идентификатор 10971.510.132 - общинска публична собственост, с НТП 
„За друг вид озеленени площи“; 

 ПИ с идентификатор 10971.201.534- общинска публична собственост, с НТП 
„За местен път“; 
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 ПИ с идентификатор 10971.201.523 - общинска публична собственост, с НТП 
„За селскостопански, горски, ведомствен път“; 

 ПИ с идентификатор 10971.307.518 – държавна частна собственост, с НТП „За 
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“; 

до водомерна шахта в поземлен имот 10971.510.139, собственост на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“ по ККР землище гр. Видин, общ. Видин. 

 
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 обществен интерес. 
 

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
РЕШЕНИЕ № 67 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-57/31.03.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно одобряване на задание и разрешаване изработване на 
Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за обект „Изграждане на 
дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин - север”. 
  
 

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 съгласно чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗУТ за трасе на 
обект „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-
север“ 

 
 

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 
 

РАЗРЕШАВА: 
 

На ДП „Пристанищна инфраструктура“, да изработи Подробен устройствен план – 
парцеларен план  /ПУП – ПП/ съгласно чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗУТ за трасе на обект 
„Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-север“, в 
охват, както следва: 

 ПИ с идентификатор 00919.118.606 – общинска частна собственост, с НТП 
„изоставена орна земя“; 

  ПИ с идентификатор № 00919.116.607 – държавна публична собственост, с 
НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“; 

  ПИ с идентификатор № 00919.98.33 – общинска публична собственост, с НТП 
„За селскостопански, горски, ведомствен път“; 

 ПИ с идентификатор № 10971.179.18 – общинска публична собственост, с 
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;  

 ПИ с идентификатор № 10971.73.106 – общинска публична собственост, с 
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 
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 ПИ с идентификатор №  10971.73.110 – общинска публична собственост, с 
НТП „За местен път“; 

 ПИ с идентификатор № 10971.512.140 – общинска публична собственост, с 
НТП „За второстепенна улица“.  

 
 
 

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 обществен интерес. 
 
 

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 68 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-58/02.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно одобряване на проект за изменение на „Общ устройствен 

план на град Видин” в обхват поземлен имот с идентификатор 10971.409.11 по 

кадастрални карти и кадастрални регистри /КККР/ на град 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 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,  

 

ОДОБРЯВА: 
 

Проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин” – за промяна 
предназначението на поземлен имот с идентификатор 10971.409.11 по кадастрална 
карта на гр. Видин, с който предназначението на имота се променя от „Перспективни 
зони за обслужващи дейности” в „Предимно производствена дейност”. 
 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение 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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
РЕШЕНИЕ № 69 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-59/02.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно одобряване на проект за изменение на „Общ устройствен 
план на град Видин” в обхват поземлен имот с идентификатор 10971.87.29 по 
кадастрални карти и кадастрални регистри /КККР/  на град 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 от ЗУТ, Общински съвет – Видин,  

 
ОДОБРЯВА: 

 

Проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин” – за промяна 
предназначението на поземлен имот с идентификатор 10971.87.29 по кадастрална 
карта на гр. Видин, с който предназначението на имота се променя от „Перспективни 
зони за обслужващи дейности” в „Предимно производствена дейност”. 
 

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

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 70 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 
ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-60/02.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно одобряване на проект за изменение на „Общ устройствен 

план на община Видин” в обхват имот с идентификатор 32754.59.92 по кадастрална 

карта на неурбанизираната територия на с. Иново, местност „Инивото”, община 

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 поземлен имот с идентификатор 32754.59.92 по кадастрална карта 
на неурбанизираната територия на с.Иново, местност „Инивото”, общ. Видин, с който 
предназначението на имота се променя от „Обработваеми земеделски земи” в 
„Складово производствени дейности”. 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение 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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
РЕШЕНИЕ №71 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО: Предложение №РД-01-10-118(1)/27.05.20г. от Генади Петков Велков – 
Председател на Общински съвет - Видин, относно постъпило Писмо №РД-01-10-
118/20.05.20г. от МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, за свикване на редовно 
годишно Общо събрание на акционерите на лечебното заведение.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.223 от Търговския 
закон и Писмо № РД-01-10-118/20.05.2020г. от 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: 
 

 
Предложението не се приема.   

 

 

 
МОТИВИ: За приемане на предложението не са гласували минимално 

изискуемия от закона брой общински съветници.   

 
 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ №72 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  № РД-01-10-112/12.05.2020г. от адвокат Красимир Асенов 
– общински съветник в Общински съвет гр. Видин и пълномощник на Зоя Иванова 
Асенова и Методи Денков Сашов, относно даване на съгласие от Общински съвет – 
Видин за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
/ИПРЗ/ в обхват ПИ 10971.507.86, кв. 508, к –с „Нов път”, гр. Видин, на основание 
чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.135, 
ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.3, ал.4, т.1 от  Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на община Видин, 

 
  

ДАВА СЪГЛАСИЕ:  
                                  

За провеждане на процедура за изменение на Подробен устройствен план – План 
за регулация и застрояване /ИПРЗ/, с цел урегулиране на част от ПИ 10971.507.86 в 
УПИ X-551, с площ 379кв.м. в кв. 508 по плана на „Нов път”, гр. Видин и да се 
предвиди застрояване, съгласно чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ.  

Изготвяне на проект за изменение в кадастралната карта за разделяне на ПИ с 
идентификатор ПИ 10971.507.86 на два нови поземлени имота: нов ПИ с проектен 
идентификатор 10971.507.551 „за ниско жилищно строителство“ и нов ПИ с проектен 
идентификатор 10971.507.552 „за улица“ 
  

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение 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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 
 

 
РЕШЕНИЕ №73 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №РД-01-10-124/01.06.20г. от Светослав Славчев – 

Председател на Постоянната комисия по Законност, местно самоуправление, 

нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред към Общински съвет - Видин, 

относно изменение в Правилника за организация и дейност на Общински съвет Видин 

и взаимодействие с общинската администрация, приет с Решение №2, взето с 

Протокол №2 от 22.11.2007г. на Общински съвет – Видин. 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр.с чл.76,ал.1 и чл.79 

от АПК, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

Прави следните изменения в Правилника за организация и дейност на Общински 

съвет - Видин и взаимодействие с общинската администрация: 

 

1. В чл.3 от  ПОДОСВВОА, числото 37 се заменя с числото 33; 

2. В чл.31, ал.2 от  ПОДОСВВОА  думата „трима“ се заменя с думата „петима“; 

3. В чл.42 от  ПОДОСВВОА се създава нова ал.5 със следното съдържание: 

,,При обявено извънредно положение на територията на Република България, 

постоянните комисии при ОбС - Видин може да провеждат заседания от разстояние, 

както и да приемат решения неприсъствено,като се осигурява пряко и виртуално 
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участие чрез подходящ софтуер, позволяващ идентификация на съветниците, при 

спазване изискванията за кворум.” 

4. В чл.52 от  ПОДОСВВОА се създава нова алинея 6 със следното съдържание: 

,,При обявено извънредно положение на територията на Република България, ОбС - 

Видин може да провежда заседания от разстояние, както и да приема решения 

неприсъствено, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез подходящ софтуер, 

позволяващ идентификация на съветниците, при спазване изискванията за кворум и 

лично гласуване. 

т.1. За проведеното по този ред заседание се изготвя протокол. 

т.2. Решенията взети на заседание от разстояние, се обявяват публично.” 

5. Чл.63, ал.2, т.3 от  ПОДОСВВОА  добива следното съдържание: 

,,саморъчно подписване, с изключение на гласуване в заседание, проведено по реда 

на чл.52,ал.6 от настоящият правилник.” 

 

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 №74 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-77/08.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на 

Община Видин. 

 

На основание  чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози 

и чл.16в от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 1. Да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни 
схеми, квота на Община Видин по реда на  Закона за обществените поръчки по 6 
Обособени позиции, както следва: 
  1.Обособена позиция №1 - автобусна линия „Видин – Каленик”, автобусна 
линия ,,Видин – Цар Петрово”, автобусна линия „Видин – Цар Петрово – Кула“, 
Приложение №1 – 14 стр.; 

2. Обособена позиция №2 –  
автобусна линия „Велико Търново – Видин“ (маршрутно разписание №  5101), 
автобусна линия „Видин – Слънчев Бряг“ (маршрутно разписание №  5101),  
автобусна линия „София – Видин“ (маршрутно разписание №  5206),  
автобусна линия „София – Видин“ (маршрутно разписание №  5203),  
автобусна линия „София – Видин“ (маршрутно разписание №  5201), 
автобусна линия „София – Видин“ (маршрутно разписание №  5105), Приложение №2 
– 6 стр. 

Срок на  изпълнение на поръчката – 5 години и приблизителна прогнозна 
стойност за всички обособени позиции – 53 000 лв. без включен ДДС. Средствата се 
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предоставят за компенсиране на превозвачите за извършен от тях безплатен или по 
намалени цени превоз на определени категории пътници, съгласно  НАРЕДБА за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи 
от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за 
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии 
във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите, в сила от 07.07.2015 г. 
Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до 
размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за 
разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за 
съответната година. 
 

2. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 от15.03.2002г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министерството на транспорта, 
информационните технологии  и съобщенията, в процедурата могат да участват 
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз 
за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 
лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от Закона за 
автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове. 
 

3. Общинският съвет възлага изпълнение на настоящото решение  на Кмета на 
Община Видин и го оправомощава да предприеме и извърши всички необходими 
правни и фактически действия по подготовката на процедурата и нейното провеждане 
по реда на Закона за обществените поръчки. 
 

Приложение:  Приложение №1 и Приложение №2. 
 

 

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

законосъобразно, целесъобразно и 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 №75 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-70/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор № 

10971.511.243 по кадастралната карта на гр. Видин, целият с площ 833,00 кв.м., 

съгласно АОС № 4150/04.03.2020г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС и чл. 64, ал. 1, т.3 

от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет - Видин дава съгласие за прекратяване на съсобственост в 
имот с идентификатор №10971.511.243 по кадастралната карта на гр. Видин, целият с 
площ от 833,00 кв.м, съгласно №4150/04.03.2020 г., чрез продажба на частта на 
Общината, която представлява 192,3/833 идеални части от имот с идентификатор 
№10971.511.243 по кадастралната карта на гр. Видин, за сумата от 8 000,00 лв. (осем 
холяди лв.), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител от 03.04.2020 г. на 
„Метал Транс“ ЕООД, ЕИК 105041404, със седалище и адрес на управление гр. Видин, 
Западна складова зона, представлявано от инж. Станислав Тасков Станчев. 

2. Упълномощава Кмета на Община Видин да издаде заповед и да сключи 
договор за покупко-продажба на 192,3/833 идеални части от имот с идентификатор 
№10971.511.243 по кадастралната карта на гр. Видин с „Метал Транс“ ЕООД, ЕИК 
105041404, със седалище и адрес на управление гр. Видин, Западна складова зона, 
представлявано от инж. Станислав Тасков Станчев за покупко-продажбата.  

3. Разходите по прехвърляне на имота са за сметка на купувача. 
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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 №76 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-84/14.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно обявяване от публична общинска в частна общинска 
собственост, на поземлени имоти, поради промяна на начина им на трайно ползване 
/НТП/. 
  

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с 

Протокол №16/30.04.2020г. одобрен от Началника на ОСЗ-Видин,  
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

1. Общински съвет-Видин обявява от публична общинска в частна общинска 
собственост, поради промяна на начина на трайно ползване /НТП/ в съответствие с 
Протокол №16/30.04.2020г. одобрен от Началника на ОСЗ-Видин, следните имоти: 
 
 1.1. Поземлен имот с идентификатор 17422.401.437, находящ се в землището на 
с. Градец и площ 285 кв.м. с променен НТП „Изоставена нива“; 
 1.2. Поземлен имот с идентификатор 17422.401.523, находящ се в землището на 
с. Градец и площ 1016 кв.м. с променен НТП „Стопански двор“. 
 
 2. Възлага на Кмета на община Видин, в изпълнение на настоящото решение, да 
извърши всички необходими фактически и правни действия по промяна от публична 
общинска в частна общинска собственост на имотите посочени в т. 1. 
 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение 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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
РЕШЕНИЕ №77 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-85/14.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на имоти – 

общинска собственост. 

 

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

№16/30.04.2020г. одобрен от Началника на ОСЗ-Видин,  
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

  1. Общински съвет-Видин дава съгласие да бъде променен начина на трайно 
ползване /НТП/, съгласно Протокол №16/30.04.2020г. одобрен от Началника на ОСЗ-
Видин на следните имоти – общинска собственост: 
 1.1. Поземлен имот с идентификатор 17422.401.437, находящ се в землището на 
с. Градец, публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ и с площ 285 кв.м. да бъде променен с НТП „Изоставена нива“; 
 1.2. Поземлен имот с идентификатор 17422.401.523, находящ се в землището на 
с. Градец, публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ и с площ 1016 кв.м. да бъде променен с НТП „Стопански двор“. 
 
 2. Възлага на Кмета на община Видин в изпълнение на настоящото решение, да 
извърши всички необходими фактически и правни действия по отразяване в 
кадастралният регистър и кадастралната карта на с.Градец на промяната на НТП на 
имотите посочени в т.1. 
 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение 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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 
 

 
РЕШЕНИЕ №78 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-68/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно приемане на списък на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд, които да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 1 

година по реда на чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021г. 

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 24а, ал.6, във връзка с ал.7 от 

ЗСПЗЗ и чл. 32 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС,  
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

1. Общински съвет Видин приема списък на маломерните имоти общинска 
собственост, посочени в Приложение №1, които да се отдадат под наем за срок от 
една година за стопанската 2020/2021 година без провеждане на тръжна процедура. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Видин, след влизане в сила на настоящото 

Решение на Общински съвет - Видин, да издаде заповед за откриване на процедура за 
отдаване под наем без провеждане на тръжна процедура за стопанската 2020/2021 
година за земите, съгласно т.1 от настоящето Решение. 

2.1. Срокът за подаване на заявления не може да бъде по-малко от 15 дни от 
датата на издаване на заповедта. 

2.2. Кметът на общината да издаде заповед за комисия от служители от община 
Видин и Общинска служба по земеделие - Видин, която да извърши класиране на 
участниците, подали заявления за сключване на договори за отдаване под наем на 
маломерни имоти - общинска собственост за стопанската 2020/2021 година по 
критериите, определени от Общински съвет - Видин в настоящото Решение. 

2.3. Предимство при сключване на договорите ще имат заявилите ги земеделски 
производители, които обработват съответния масив за ползване, определен им със 
заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - 
Видин за предходната стопанска година, в който се намира маломерния имот. 
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2.4. В случай, че имота заявен за ползване не попада в разпрелението на масива 
на нито един от заявилите го, имота се разпределя по реда на подаване на заявленията. 

2.5. Договорите за наем да бъдат сключени след плащане на съответната наемна 
цена за една стопанска година, определена съгласно Решение № 62, взето с протокол 
№3 от 06.04.2017г. на Общински съвет Видин за определяне на наемни цени на декар 
на общинска земеделска земя. 

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска 
предварително изпълнение на Решението. 

 
Приложение: Списък на маломерните имоти общинска собственост, посочени в 
Приложение №1 
 
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е 

законосъобразно и целесъобразно. 

  
Предварителното изпълнение на Решението е с оглед защита на особено важен 

обществен интерес, свързан с отдаването под наем на маломерните земеделски имоти 
и обработването им от земеделските стопани. Сроковете за деклариране на 
сключените договори за наем в ОД „Земеделие” гр. Видин, както и финансовата 
обезпеченост на Община Видин, във връзка с плащането на наемите на земеделските 
земи, собственост на Община Видин при сключването на договорите и изпълнението 
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
за 2020 година и Стратегията за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2016-2020 година. 

 

 

 
 
 

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 №79 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-90/20.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под 
наем на земеделски земи – общинска собственост.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 
32, ал.1 и ал. 2 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 публични 
търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години на 
земеделски земи – частна общинска собственост при начални тръжни цени за наем за 
една стопанска година, определени съгласно Решение № 62, взето с Протокол № 3 от 
06.04.2017 г. на Общински съвет Видин, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Местонахождение и описание 
на имота 

Акт за общинска 
собственост 

Площ 
на 
имота, 
кв.м. 

Начална 
тръжна цена 
за една 
стопанска 
година, лева 

1. Поземлен имот 57131.77.2, 
с.Покрайна, м.„Гриндури“, 
категория 6, НТП Изоставена 
орна земя 

№ 4208/14.05.2020г. 14967 524,00 

2. Поземлен имот 67194.131.15, 
с.Сланотрън, м. „Конопище“, 
категория 4, НТП Нива 

№ 4215/14.05.2020г. 27867 920,00 

3. Поземлен имот 10971.143.56, 
гр.Видин, м. „Шуговец“, 
категория 4, НТП Нива 

№ 4223/14.05.2020г. 11003 397,00 

4. Поземлен имот 10971.148.16, 
гр.Видин, м. „Шуговец“, 
категория 4, НТП Нива 

№ 4221/14.05.2020г. 30800 1109,00 

5. Поземлен имот 10971.148.19, 
гр.Видин, м. „Шуговец“, 
категория 4, НТП Нива 

№ 4222/14.05.2020г. 10003 361,00 

6. Поземлен имот 10971.150.1, гр. 
Видин, м. „Шуговец“, категория 

№ 4224/14.05.2020г. 30050 1082,00 
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4, НТП Нива 
7. Поземлен имот 10971.489.4, гр. 

Видин, м. „Шуговец“, категория 
4, НТП Нива 

№ 4227/14.05.2020г. 37977 1368,00 

8. Поземлен имот 10971.32.2, гр. 
Видин, м. „Алимана“, категория 
4, НТП Нива 

№ 4226/14.05.2020г. 47072 1695,00 

9. Поземлен имот 10971.46.49, гр. 
Видин, м. „Герена“, категория 5, 
НТП Нива 

№ 4225/14.05.2020г. 46265 1666,00 

10. Поземлен имот 24061.136.23, гр. 
Дунавци, м. „Кошарище“, 
категория 5, НТП Нива 

№ 4230/14.05.2020г. 10301 361,00 

11. Поземлен имот 24061.214.1014, 
гр. Дунавци, м. „Белия бряг“, 
категория 6, НТП Нива 

№ 4229/14.05.2020г. 10624 372,00 

12. Поземлен имот 63358.26.16, с. 
Рупци, м. „Мерата“, категория 4, 
НТП Нива 

№ 4214/14.05.2020г. 23081 785,00 

13. Поземлен имот 67180.42.3, с. 
Слана бара, м. „Мулин гред“, 
категория 6, НТП Нива 

№ 4209/14.05.2020г. 102507 2871,00 

14. Поземлен имот 06954.46.1, с. 
Буковец, м. „Глобанското“, 
категория 6, НТП Нива 

№ 4219/14.05.2020г. 17875 680,00 

15. Поземлен имот 06954.81.38, с. 
Буковец, м. „Крушака“, 
категория 4, НТП Нива 

№ 3919/09.07.2018г. 14921 567,00 

16. Поземлен имот 29043.190.140, с. 
Жеглица, м. „Пясъците“,  
категория 3, НТП Нива 

№ 4098/23.04.2019г. 32022 1057,00 

17. Поземлен имот 05832.40.8, с. 
Ботево, м. „Големи ниви“, 
категория 7, НТП Нива 

№ 4212/14.05.2020г. 10049 282,00 

18. Поземлен имот 05832.60.10, с. 
Ботево, м. „Гайтански дол“, 
категория 6, НТП Нива 

№ 4211/14.05.2020г. 29237 819,00 

19. Поземлен имот 05832.70.10, с. 
Ботево, м. „Гайтански дол“, 
категория 6, НТП Нива 

№ 4213/14.05.2020г. 93567 2620,00 

20. Поземлен имот 11925.74.5, с. 
Войница, м. „Краварника“, 
категория 7, НТП Нива 

№ 4220/14.05.2020г. 88965 3737,00 

21. Поземлен имот 23786.24.1, с. 
Дружба, м. „Божана“, категория 
6, НТП Нива 

№ 4232/14.05.2020г. 26170 969,00 

22. Поземлен имот 23786.28.9, с. 
Дружба, м. „Бего“, категория 3, 
НТП Нива 

№ 4231/14.05.2020г. 36267 1342,00 

23. Поземлен имот 21186.62.7, с. 
Динковица, м. „Фонда“, 
категория 5, НТП Нива 

№ 4234/14.05.2020г. 29554 1035,00 

24. Поземлен имот 14369.40.10, с. № 4093/10.04.2019г. 48014 1969,00 



Гайтанци, м. „Блатото“, 
категория 2, НТП Нива 

25. Поземлен имот 35328.28.31, с. 
Каленик, м. „Лак“, категория 4, 
НТП Нива 

№ 4216/14.05.2020г. 10275 257,00 

26. Поземлен имот 66442.380.16, с. 
Цар Симеоново, м. 
„Мъртвината“, категория 5, НТП 
Нива 

№ 4210/14.05.2020г. 10772 291,00 

 
 

2. Упълномощава кмета на Община Видин да проведе тръжни процедури и да 
сключи договори за наем за срок от 3 /три/ стопански години със спечелилилите 
търговете участници при условията определени от Общински съвет Видин. 
 

3. 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 и целесъобразно.   

  
Предварително изпълнение на Решението е с оглед защита на особено важен 

обществен интерес, свързан с отдаването под наем на земеделския имот и 
обработването му от земеделските стопани. Сроковете за деклариране на сключения 
договор за наем в ОД „Земеделие” гр. Видин, както и финансовата обезпеченост на 
Община Видин, във връзка с плащането на наема на земеделската земя, собственост 
на Община Видин при сключването на договора и изпълнението на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 
година и Стратегията за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2016-2020 година. 
 
 
 

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 №80 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-89/19.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

Община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на част от терен – имот с идентификатор №10971.502.1093 по КК на гр. 

Видин, находящ се в гр. Видин, „Крайдунавски парк” (Бебешка среща), с площ от 

13,00 кв.м., за разполагане на мобилно съоръжение, за осъществяване на търговска 

дейност, 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 по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
 

 

 

 

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 терен 
- имот с идентификатор № 10971.502.1093 по КК на гр. Видин, находящ се в гр. Видин, 
„Крайдунавски парк“, (Бебешка среща), където е ситуирано петно и е издадена скица – 
виза № 11/24.02.2016 г. от главен архитект на община Видин, за разполагане на 
мобилно съоръжение - каравана, за осъществяване на търговска дейност по реда на чл. 
56 от ЗУТ с площ от 13,00 кв.м., при начална тръжна цена 455,00 лв. без ДДС 
(четиристотин петдесет и пет лева) без ДДС на месец, съгласно експертна оценка 
изготвена от лицензиран оценител от 14.05.2020 г. 
 

II. Наема за мобилното съоръжение се заплаща сезонно от м. април до м. 
септември на съответната година от срока на договора. Таксата за заета площ пред 
мобилното съоръжение за разполагане на маси и столове за осъществяване на 
търговска дейност се заплаща съгласно Решение № 249, взето с протокол 
№13/28.12.2017 г., Раздел II, чл.19, т.9  на  Общински съвет Видин. 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 
III. Възлага на Кмета на община Видин да проведе търга и да сключи договор за 

наем със спечелилия участник при определените от Общински съвет условия. 
 

 IV. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се 
допуска предварително изпълнение на Решението. 

 

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

целесъобразно. 

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 
 

 
РЕШЕНИЕ №81 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-99/04.06.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на част от терен - имот с идентификатор № 10971.501.387 по КК на гр. 

Видин, находящ се в гр. Видин, „Крайдунавски парк” в част от УПИ - I за озеленяване 

и парк, кв.58 – (Телеграф Капия), с площ от 13,00 кв.м., за разполагане на мобилно 

съоръжение, за осъществяване на търговска дейност, 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 по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
 

 

 

 

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 терен 
- имот с идентификатор № 10971.501.387 по КК на гр. Видин, находящ се в гр. Видин, 
„Крайдунавски парк“, в част от УПИ – I за озеленяване и парк, кв.58 - (Телеграф 
Капия), с площ от 13,00 кв.м., за разполагане на мобилно съоръжение, за 
осъществяване на търговска дейност, по реда на чл. 56 от ЗУТ, при начална тръжна 
цена 770,00 лв. (седемстотин и седемдесет лева) без ДДС на месец, съгласно експертна 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител от 01.06.2020 г. 

Мобилното съоръжение, слeдва да отговаря на архитектурните изисквания и 
цялостната визия на „Крайдунавски парк - Видин“. 

Наема за мобилното съоръжение се заплаща сезонно от м. април до м. септември 
на съответната година от срока на договора.  

II. Разрешителното за поставяне на съответните преместваеми обекти пред 
основното мобилно съоръжение, следва да бъдат съгласувани предварително и 
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одобрени от гл. архитект на община Видин и да отговарят на архитектурните 
изисквания и цялостната визия на „Крайдунавски парк - Видин“. 

Таксата за заета площ пред мобилното съоръжение за разполагане на 
преместваемите обекти за осъществяване на търговска дейност се заплаща, съгласно 
Решение № 249, взето с протокол №13/28.12.2017 г., Раздел II, чл.19, т.9  на  Общински 
съвет Видин. 

III. Възлага на Кмета на община Видин да проведе търга и да сключи договор за 
наем със спечелилия участник при определените от Общински съвет условия. 

IV. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се 
допуска предварително изпълнение на Решението. 
 

  

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

целесъобразно. 

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 
 

 
РЕШЕНИЕ №82 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-98/01.06.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на част от имот с идентификатор № 10971.502.29 по КК на гр. Видин, 

находящ се в гр. Видин, в част от УПИ XV за парк, кв.329 – (Спортна зала), с площ от 

13,00 кв.м., за разполагане на мобилно съоръжение, за осъществяване на търговска 

дейност, 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 по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
 

 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

1. 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 с 
идентификатор № 10971.502.29 по КК на гр. Видин, находящ се в гр. Видин, в част от 
УПИ XV за парк, кв.329 - (Спортна зала), където е ситуирано петно и е издадена скица 
– виза № 10/23.02.2016 г. от главен архитект на община Видин, за разполагане на 
мобилно съоръжение - каравана, за осъществяване на търговска дейност по реда на чл. 
56 от ЗУТ с площ от 13,00 кв.м., при начална тръжна цена 390,00 лв. без ДДС (триста и 
деветдесет лева) без ДДС на месец, съгласно експертна пазарна оценка, изготвена от 
лицензиран оценител от 01.06.2020 г. 
 

2. Наема за мобилното съоръжение се заплаща сезонно от м. април до м. 
септември на съответната година от срока на договора. Таксата за заета площ пред 
мобилното съоръжение за разполагане на маси и столове за осъществяване на 
търговска дейност се заплаща, съгласно Решение № 249, взето с протокол 
№13/28.12.2017 г., Раздел II, чл.19, т.9  на  Общински съвет Видин. 
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3. Възлага на Кмета на община Видин да проведе търга и да сключи договор за 

наем със спечелилия участник при определените от Общински съвет условия. 
 

4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс се 
допуска предварително изпълнение на Решението. 
 

 

 

 

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

целесъобразно. 

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 

 
РЕШЕНИЕ №83 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-79/09.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на терен с площ от 70,00 кв.м. на покривното пространство на административната 
сграда на Община Видин, част от имот с идентификатор 10971.502.243.1 по КК на гр. 
Видин с адрес гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2, който ще се използва за разполагане на 
радио и телевизионни предаватели и ретласлаторни съоръжения.  
 

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 3 (три) години на терен с площ от  70,00 
кв.м. от покривното пространство на община Видин, който ще се ползва за  
разполагане на радио и телевизионни предаватели и ретласлаторни съоръжения, 
находящ се на адрес гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2, част от имот с идентификатор 
10971.502.243.1 по КК на гр. Видин, като определя начална тръжна цена в размер на 
1680,00 лв. без ДДС, съгласно експертна оценка изготвена от лиценциран оценител от 
03.04.2020 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 предложението е законосъобразно,  

целесъобразно и в обществен интерес. 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №84 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-72/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на помещение с площ 10,00 кв.м. и част от покривното пространство с площ от 7,00 
кв.м., находящи се в с. Кутово, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, които ще се ползват 
за монтиране и използване на телекумуникационни  съоръжения и оборудване за тях.  
 

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 3 (три) години на помещение с площ от 
10,00 кв.м. и част от покривното пространство с площ от 7,00 кв.м., находящи се в с. 
Кутово, СОУ «Св.Св. Кирил и Методий»,  като определя начална тръжна цена в размер 
на 380,00 лв. без ДДС, определена съгласно експертна оценка от лицензиран оценител 
от 03.04.2020 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 предложението е законосъобразно, 

целесъобразно и в обществен интерес. 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ №85 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-73/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на терен с площ 12,00 кв.м. на покривното пространство на административната сграда 
на община Видин, находящ се на адрес гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2, част от имот с 
идентификатор 10971.502.243.1 по КК на гр. Видин, който ще се ползва за монтиране 
и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване.  
 

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 3 (три) години на терен с площ от  12,00 
кв.м. от покривното пространство на община Видин, находящ се на адрес гр. Видин, 
пл. „Бдинци” № 2, част от имот с идентификатор 10971.502.243.1 по КК на гр. Видин, 
който ще се ползва за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и 
оборудване с адрес гр. Видин, пл. „Бдинци” № 2 , като определя начална тръжна цена в 
размер на 288,00 лв. без ДДС, определена съгласно експертна оценка от лицензиран 
оценител от  03.04.2020 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 предложението е законосъобразно, 
целесъобразно и в обществен интерес. 
 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №86 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-86/18.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
Община Видин, относно провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под 
наем на части от имоти (терени) – публична общинска собственост, находящи се в гр. 
Видин, за разполагане на преместваеми обекти (павилиони за търговска дейност) по 
смисъла на чл. 56 от ЗУТ.  
 

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: 
 

 

 

 

  I. Общински съвет Видин дава съгласие Община Видин да проведе публични 
търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от 
имоти (терени) – публична общинска собственост, съгласно издадени скици-визи и 
схеми от гл. архитект на Община Видин за разполагане на преместваеми обекти - 
павилиони за търговска дейност, по реда на чл. 56 от ЗУТ, при начална тръжна цена, 
съгласно Решение №23 взето с Протокол №2/28.02.2008 г. на Общински съвет - Видин, 
както следва:  

 

№ 

                       Адрес          Скица –виза № 

Площ 
кв.м. 

Начал
на 

тръжн
а цена 
в лв 
без 

ДДС. 

2. 
гр. Видин, бул. „Панония”, к-с 
„Вида“ (пред бившия ДИП „Вида”)  

Скица –виза 
№2069/03.12.2002 г. 

2,80 5,60 

4. 
гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф 
I“,УПИ VII, кв.250 по плана на гр. 

Скица –виза 
№609/06.03.2003 г. 

15,00 60,00 
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Видин 

 
II. Възлага на Кмета на община Видин да проведе търговете и да сключи 

договори за наем със спечелилилите участници при определените от Общински съвет 
условия. 
 

 

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

целесъобразно и 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 №87 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-69/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под 
наем на помещения публична общинска собственост на територията на община 
Видин, за извършване на здравна дейност, съгласно Закона за лечебните заведения.  
 

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, 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 проведе публични 
търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от 
имоти /помещения/ – публична общинска собственост, за осъществяване на здравна 
дейност по реда на Закона за лечебните заведения, при начални тръжни цени, съгласно 
Решение №.20, взето с протокол № 2/12.03.2009 г. на Общински съвет Видин, както 
следва:  
 

 

№ 

               Местонахождение на имота Акт за общинска 
 собственост Площ 

кв.м. 

Начална 
тръжна 
цена/месец 
без ДДС 

1. с. Кутово, Здравен пункт, помещение АОС №437/17.06.1999 г. 25,00 10,00 лв. 

2. 
с. Капитановци, Кметство, помещение АОС №475/23.06.1999г. 

20,00 
8,00 лв. 

 
 

 

          II. Възлага на Кмета на община Видин да проведе търговете и да сключи 
договори за наем със спечелилите участници при определените от Общински съвет 
условия. 
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МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е законосъобразно, 

целесъобразно и в общшествен 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 №88 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-75/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на помещение с площ от 15,00 кв.м. и част от покривното пространство с площ от 
45,00кв.м., находящи се в с. Градец, сградата на Кметството, които ще се ползват за 
монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване за тях.  
 

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 3 (три) години на помещение с площ от 
15,00 кв.м. и част от покривното пространство с площ от 45,00 кв.м., находящи се в с. 
Градец, сградата на Кметството, като определя начална тръжна цена в размер на 760,00 
лв. без ДДС, определена съгласно експертна оценка от лицензиран оценител от 
03.04.2020 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 предложението е законосъобразно, 

целесъобразно и в обществен интерес. 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №89 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-66/07.04.20г. 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 Площ 

кв.м. 
Цена/месец без ДДС 

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

14,96 53,86 лв. 

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

5,42 19,51 лв. 

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

8,1 29,16 лв. 

4. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 4 

13,74 49,46 лв. 

5. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 5 

4,57 16,45 лв. 
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6. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 6 

13,74 49,46 лв. 

7. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 7 

13,80 49,68 лв. 

8. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 8 

13,80 49,68 лв. 

9. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 12 

13,70 49,32 лв. 

10. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 15 

11,25 40,50 лв. 

11. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 16 

13,90 50,04 лв. 

12. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 17 

4,57 16,45 лв. 

13. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 18 

6,91 24,88 лв. 

14. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 19 

13,82 49,75 лв. 

15. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 20 

13,82 49,75 лв. 

16. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 21 

13,96 50,26 лв. 

17. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 23 

6,87 24,73 лв. 

18. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 24 

13,74 49,46 лв. 

19. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 26 

13,74 49,46 лв. 

20. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 27 

13,74 49,46 лв. 

21. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 28 

12,25 44,10 лв. 

22. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 29 

9,5 34,20 лв. 

23. 
Ул. «Цар Симеон Велики» № 40, ет.3,  
помещение № 30 

15,69 56,48 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 предложението е законосъобразно, 

целесъобразно и 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 №90 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-95/28.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на поземлен имот с идентификатор № 10971.501.475 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в гр. Видин, кв. „Калето”, ул. „Ст. Караджа” № 19 с площ от 399,00 
кв. м..  
 

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. Общински съвет Видин дава съгласие, община Видин  да продаде, чрез 
публичен търг с тайно наддаване поземлен имот с идентификатор 10971.501.475 по 
кадастралната карта на гр.Видин - частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Видин, кв.”Калето”, ул.”Ст. Караджа” №19 с площ 399,00кв.м., съгласно Акт за 
частна общинска собсвеност №1111/02.05.12г., при начална тръжна цена от 
определената от Общинския съвет за съответната зона съгласно Решение №111, взето 
с Протокол №4/28.04.2017г. на Общински съвет – Видин. 

2. Упълномощава кмета на община Видин да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и да сключи договор за продажба на поземления имот с идентификатор 
10971.501.475,  по кадастралната карта на гр.Видин със спечелилия участник. 

 

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 
 

 
РЕШЕНИЕ №91 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-74/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на поземлен имот с идентификатор № 10971.507.407 по КК на гр. Видин, находящ се 
на адрес гр. Видин, кв. „Нов Път”, ул. „Иглика” № 57 с площ от 602 кв. м. – частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 4142/06.02.2020г. 
 

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. Общински съвет дава съгласие, община Видин да продаде, чрез публичен търг с 
тайно наддаване поземлен имот с идентификатор №10971.507.407  по КК на гр. 
Видин, с площ от 602 кв.м., находящ се на адрес гр. Видин, кв. “Нов Път”, ул. 
„Иглика“ №57 - частна общинска собственост, съгласно АОС №4142/06.02.2020 г., 
при начална тръжна цена в размер на 9 100,00 лв. (девет хилядии и сто лв.), 
определена съгласно оценка на лицензиран оценител от 21.02.2020г. 

2. Упълномощава Кмета на община Видин да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и да сключи договор за продажба на поземлен имот с идентификатор 
№10971.507.407 по КК на гр. Видин, с площ от 602 кв.м. - частна общинска 
собственост, съгласно АОС №4142/06.02.2020 г. със спечелилия търга участник. 

  

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, тел./факс: 094/601159 
e-mail: obs_vidin@mail.bg  

 
 

 
РЕШЕНИЕ №92 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-67/07.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на поземлен имот, с идентификатор 10971.507.390 по КК на гр. Видин, находящ се в 

гр. Видин, кв. „Нов Път”, ул. „Иглика” № 66 с площ 639.00кв.м.  

 

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. Общински съвет Видин дава съгласие, община Видин  да продаде, чрез 
публичен търг с тайно наддаване поземлен имот с идентификатор 10971.507.390 по 
кадастралната карта на гр.Видин - частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Видин, кв.”Нов път”, ул.”Иглика” №66 с площ 639,00кв.м., съгласно Акт за частна 
общинска собсвеност №4143/06.02.20г., при начална тръжна цена 9 700,00лв.(девет 
хиляди и седемстотин лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от 21.02.2020г. 

  2. Упълномощава кмета на община Видин да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и да сключи договор за продажба на поземления имот с идентификатор 
10971.507.390,  по кадастралната карта на гр.Видин със спечелилия участник. 
 

  

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

целесъобразно. 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №93 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-92/28.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на поземлен имот, с идентификатор 10971.508.756 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в гр. Видин, кв. „Нов Път”, ул. „Лотос” с площ 867.00кв.м.  
 

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.Общински съвет Видин дава съгласие, община Видин  да продаде, чрез 
публичен търг с тайно наддаване поземлен имот с идентификатор 10971.508.756 по 
кадастралната карта на гр.Видин - частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Видин, кв.”Нов път”, ул.”Лотос” с площ 867,00кв.м., съгласно Акт за частна 
общинска собсвеност №4192/06.04.20г., при начална тръжна цена 
13100,00лв.(тринадесет хиляди и сто лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от 
27.05.2020г. 

  2.Упълномощава кмета на община Видин да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и да сключи договор за продажба на поземления имот с идентификатор 
10971.508.756,  по кадастралната карта на гр.Видин със спечелилия участник. 

 

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

целесъобразно. 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №94 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-93/28.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на поземлен имот, с идентификатор 10971.507.482 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в гр. Видин, кв. „Нов Път”, ул. „Стара планина” №48 с площ 
164.00кв.м.  
 

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. Общински съвет Видин дава съгласие, община Видин  да продаде, чрез 
публичен търг с тайно наддаване поземлен имот с идентификатор 10971.507.482 по 
кадастралната карта на гр.Видин - частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Видин, кв.”Нов път”, ул.”Стара планина” №48 с площ 164,00кв.м., съгласно Акт за 
частна общинска собственост №4182/25.03.20г., при начална тръжна цена 
2500,00лв.(две хиляди и петстотин лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от 
27.05.2020г. 

2. Упълномощава кмета на община Видин да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и да сключи договор за продажба на поземления имот с идентификатор 
10971.507.482,  по кадастралната карта на гр.Видин със спечелилия участник. 

 

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

целесъобразно. 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
 

mailto:obs_vidin@mail.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
РЕШЕНИЕ №95 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-94/28.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на поземлен имот с идентификатор № 10971.507.470 по кадастралната карта на гр. 
Видин, находящ се в гр. Видин, кв. „Нов Път”, ул. „Стара планина” № 52 с площ от 
185,00 кв. м.    
 

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.Общински съвет Видин дава съгласие, община Видин  да продаде, чрез 
публичен търг с тайно наддаване поземлен имот с идентификатор 10971.507.470 по 
кадастралната карта на гр.Видин - частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Видин, кв.”Нов път”, ул.”Стара планина” №52 с площ 185,00кв.м., съгласно Акт за 
частна общинска собсвеност №4137/28.11.19г., при начална тръжна цена 
2800,00лв.(две хиляди и осемстотин лв.), съгласно оценка на лицензиран оценител от 
27.05.2020г. 

   2.Упълномощава кмета на община Видин да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и да сключи договор за продажба на поземления имот с идентификатор 
10971.507.470,  по кадастралната карта на гр.Видин със спечелилия участник. 

 

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

целесъобразно. 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 

  
 
 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ №96 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-62/02.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 

община Видин, относно Проект на Oбщинска програма за закрила на детето за 2020г. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.12, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.3, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане 

на закона за закрила на детето, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

 

1. Общински съвет – Видин приема Общинска програма за закрила на детето за 

2020  г. 

2. Общинската  програма за закрила на детето за 2020 г. да бъде публикувана на 
интернет страницата на Община Видин. 
 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.; 
 

  

 

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

целесъобразно и в обществен интерес. 

  

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
 
 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №97 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-61/02.04.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в община Видин за 2020 година. 
 

На основание чл.17, ал.1 т.3,  чл. 21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 197, ал.3  от Закона за 

предучилищното и училищното образование, 
 

 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

1. Общински съвет Видин приема Годишен план на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в община Видин  за  2020 година. 

2. Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Видин за 2020 година да бъде публикуван на официалната 
интернет-страницата на Община Видин. 

 
 

 

Приложение: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в община Видин  за  2020 година. 

  

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

законосъобразно, целесъобразно и в обществен интерес. 

  

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 

 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №98 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-04-49/10.03.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
 

 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

 

 

 

 

1. Приема Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г. 
 

Приложение: Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г. 
 

  

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направения отчет е законосъобразен и 

целесъобразен. 

 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 

 
 

 
 

mailto:obs_vidin@mail.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ №99 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-96/28.05.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на 
община Видин, относно даване на съгласие за поставяне на преместваем обект – 
„Площадка за разхождане на домашни кучета в Крайдунавски парк”, гр. Видин в 
поземлен имот с идентификатор 10971.502.840, урегулиран в УПИ II – Крайречен парк 
и обслужване, кв.9 по плана на к-с „Химик”, гр. Видин.  
 

 
Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56, ал.8 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1, т.3.4, 

т.3.6 от Наредбата на Общински съвет - Видин за разполагане и премахване на 
преместваеми обекти на територията на Община Видин, Общински съвет – Видин,   
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ: 
 

1. За поставяне върху терен публична общинска собственост на преместваем  

обект - „Площадка за разхождане на домашни кучета в Крайдунавски парк, гр. 

Видин“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.840, урегулиран в УПИ II – 

Крайречен парк и обслужване, кв.9 по плана на к-с „Химик“, гр. Видин. 

 

Изградената площадка се извършва в обществен интерес и същата ще се ползва 

безплатно от всички желаещи. 

        

ОПРАВОМОЩАВА, 

 

Кметът на Община Видин да предприеме необходимите действия за реализацията 

на „Площадка за разхождане на домашни кучета в Крайдунавски парк, гр. Видин, в 

mailto:obs_vidin@mail.bg


поземлен имот с идентификатор 10971.502.840, урегулиран в УПИ II – Крайречен 

парк и обслужване, кв.9 по плана на к-с „Химик“, гр. Видин. 

 

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

целесъобразно и 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 №100 

Взето с Протокол № 7/15.06.2020 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение  №ПО-01-10-100/09.06.20г. от д-р Цветан Ценков – Кмет 
на община Видин, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Видин за 2020 г. – 2021 г. 
 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.36 б, ал.4 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  

 
Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

  
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Видин за 

2020г. – 2021г. 
2. Годишният план за развитие на социалните услуги да се предостави по 

електронен път на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 
14 – дневен срок от неговото приемане, чрез Регионална дирекция за социално 
подпомагане.  

 
 Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Видин за 2020г. – 2021г. 
 

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

целесъобразно и в обществен интерес. 

  

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
 
 

 

mailto:obs_vidin@mail.bg
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