
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ №183 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-192/28.09.22г. от д-р Цветан Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно приемане на „Актуализирана бюджетна 

прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности“ на Община Видин по приходната и разходната 

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

 
   

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

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

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
  

Приема актуализирана бюджетна прогноза на Община Видин за периода 

2023 - 2025г., 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 2022 и 2023 г.” 

2. Приложение № 6г – “Прогноза за общински дълг (вкл. и намеренията за 

поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.” 

3. Приложение № 8 – „Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности”. 

4. Приложение № 8а – „Справка за средногодишните количества ресурси за 

отопление на обществени сгради за периода 2019-2021г.“ 
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МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно съгласно 

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

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

целесъобразно и в обществен интерес да приеме актуализирана бюджетна 

прогноза на Община Видин, за периода 2023 - 2025г., в частта за местните 

дейности, по показателите от единната бюджетна класификация. 

 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ №184 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-194/05.10.22г. от Цветомира Илиева – 

Заместник-кмет „ФСДБиР“, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-

02-11-1134/29.09.2022г. на Кмета на Община Видин, относно: 

I. Одобряване на План-сметка за извършване на дейностите по 

предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения 

и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите 

за обществено ползване в община Видин през 2023г. 

II. Размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти 

на физически и юридически лица на територията на община Видин за 2023г. 
 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.6 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за 

местните данъци и такси, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява план-сметка за извършване на дейностите по предоставяне на 

услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на 

битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване в община Видин през 2023 г., съгласно Приложение №1. 
 

2. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2023 г., както следва: 

2.1.   За жилищни имоти на физически и юридически лица на територията на 

Община Видин в размер на 4,00‰ (промила) върху данъчната оценка на 

недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва: 

mailto:obs_vidin@mail.bg


 

-  За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 2,05‰ (промила); 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0,85‰ 

(промила); 

- За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 1,1‰ (промила); 

 

2.2. За всички нежилищни имоти на физически и юридически лица на 

територията на община Видин в размер на 9,00‰ (промила) върху данъчната 

оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва: 

- За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 4,45‰ (промила); 

- За третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0,80‰ 

(промила); 

 - За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места в общината – 3,75‰ (промила) 

 

2.3.  за нежилищни имоти на юридически лица на територията на община 

Видин, подали декларация за определяне на такса битови отпадъци, таксата е в 

размер, както следва: 3,75‰ (промила) върху данъчната оценка на имота за 

услугата поддържане на местата за обществено ползване, плюс сумата посочена 

в долната таблица, според броя и вида на декларирания съд за отпадъци. 

 

№ Вид на съда 
Сума за 

1 брой съд/лв./ 
годишно 

1. от 4,00 куб.м. 2200  
2. от 1,10 куб.м. 2000  

3. от 0,240 куб.м.  500  

4. от 0,11 куб.м.  480 

 
 



3. В срок до 30 ноември на предходната година (за следващата) 

юридическите лица по т.2.3. подават декларация за определяне на такса битови 

отпадъци за нежилищни имоти, според количеството на битовите отпадъци, 

съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на 

сметоизвозване. 

 

Приложение: Приложение №1 – План-сметка за извършване от община 

Видин на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и 

инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване през 2023 г. 

 

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

разпоредбите на чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.6 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за 

местните данъци и такси, както и целесъобразно и в обществен интерес да 

приеме план-сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите 

по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите 

отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

община Видин през 2023 г. 

 

 
Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 



 
    

 
Приложение №1  

      
      

ПЛАН-СМЕТКА 

За необходимите разходи за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ  
за 2023 година 

 
Наименование на услугата/дейността Средства 

/ стойност в лв./ 
І. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА и СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ 144 000 

Осигуряване на нови съдове за битови отпадъци с вместимост 1,1 куб. м. 144 000  

Осигуряване на техника под наем за събиране и транспортиране на битови 
отпадъци  

 

ІІ. СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 
ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ 

3 021 656  

В т.ч.   
1. Събиране и транспортиране 3 021 656  
2. Обезвреждане на отпадъци  
ІІІ. ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ 
ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2 867 862 

В т.ч.  
1. Проучване, проектиране на депо   
2. Изграждане на депо и разходи за закупуване на земя и промяна 
предназначението на земята   

3. Разходи за депониране на отпадъци 809 862  
4. Разходи за почистване на нерегламентирани сметища  

5. Разходи за временни площадки   
6. Разходи за площадки с разделно сметосъбиране   

7. Отчисления по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците. 
63 000 

8. Отчисления по чл. 64 от Закон за управление на отпадъците.  
От тази сума ще се направят разходи за: 

- Изплащане на втора вноска по договор за закупуване на нови съдове за 
отпадъци  - сума в размер на 720 000 лв.; 

- Проектиране на клетка №2 на ОП РДБО – сума в размер на 68 000 лв.; 
- Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците – сума в размер на 

29 000лв.; 
- Погасяване на стари задължения. 

1 995 000 



ІV. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, 
ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ВИДИН, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

1 007 250 

В т.ч.   
Биологично и битово почистване на обекти от зелената система на община Видин  115 000  
Ръчно метене на тротоари, улици и пешеходни алеи  730 250 
Ръчно събиране на отпадък 92 000 
Машинно метене, миене и извозване /мотометачки/ 23 000 
Машинно миене /водоноска/ 47 000 
Почистване на речни корита, дерета и канали в населените места  
Почистване на нерегламентирани сметища, улични оттоци и др.   
Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система   

ОБЩО РАЗХОДИ 7 040 768 
  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ №185 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-191/27.09.22г. от д-р Цветан Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата 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, във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси, чл.76, ал.3, чл.77 и чл. 79 от Административно 

процесуалния кодекс, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински 

съвет-Видин за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Видин (Приета с Решение № 61, взето с Протокол №7//15.06.2020г. на 

ОбС - Видин, последно изменена с Решение № 187/30.12.2021 г. на ОбС – Видин, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на 

Общински съвет-Видин за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Видин (Приложение №1); 
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МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 

законосъобразно съгласно разпоредбите на 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, във 

връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от 

Административно процесуалния кодекс, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове, както и целесъобразно и в обществен интерес: С предлаганото изменение 

на Наредбата на Общински съвет - Видин за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Видин се цели актуализиране на същата, 

постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете и с 

действащите норми на Закона за местните данъци и такси съгласно чл.1, ал.2 и 3 

от ЗМДТ, както и контролиране спазването на правилата и нормите, 

регламентирани в ЗМДТ и предприемане на мерки за изпълнението на 

препоръките на одитиращия екип на Сметната палата. 

 

 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 



Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Видин 
за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Видин 
 

(Приета с Решение №61, взето с Протокол №7 от 15.06 2020 г. на Общински съвет – Видин, 
последно изменена с Решение № 187, Взето с Протокол №14/30.12.2021 г. на 

 Общински съвет – Видин) 
 

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 
 

1.  Чл. 8, ал. 4 се допълва със следния текст: 
 

„При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на 
случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване 
върху поземления имот или съответната част от него.“ 

 
2.  В чл. 8 се създава нова ал. 6 с текст: 
 

„2. Данъкът се определя от служител на общинската администрация по 
местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице 
или на негов законен представител.“. 

 
§ 2. В чл. 14 се правят следните допълнения: 
 

„Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече 
от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част 
от имота.“ 

 
§ 3. В чл. 46 се създава нова ал. 3 с текст:  
 

„Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически 
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 
система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 
превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 
финансите в изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, 
или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“. 
 
В останалата част Наредбата на Общински съвет - Видин за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги остава непроменена. 
 
 
 

Председател на ОбС – 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 №186 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 

 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-193/05.10.22г. от Цветомира Илиева – 

Заместник-кмет „ФСДБиР“, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-

02-11-1134/29.09.2022г. на Кмета на Община Видин, относно промяна 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.3 и чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове, 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

1.  Общински съвет - Видин ОТМЕНЯ свое Решение №187, прието на 

заседание, проведено на 30.12.2021г. по Протокол №14. 

2.  Приема изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет - Видин 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Видин, 

съгласно Приложение №1, което е неразделна част от решението. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет - Видин за определяне размера на местните данъци 

(Приложение №1); 
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МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 

законосъобразно съгласно разпоредбите на 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.3 и чл.79 от 

Административно процесуалния кодекс, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове, както и целесъобразно и в обществен интерес: С предлаганото изменение 

на Наредбата на Общински съвет - Видин за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Видин се цели актуализиране на същата, 

постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете и с 

действащите норми на Закона за местните данъци и такси съгласно чл.1, ал.2 и 3 

от ЗМДТ, както и спазване на принципите за откритост, публичност и 

граждански контрол върху дейността на местните власти при определяне на 

размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местни 

данъци на територията на община Видин. Освен това с предложените промени се 

цели повишаване на собствените приходи в Бюджета на Община Видин за 2023 

година, като по този начин ще се даде възможност Община Видин да работи 

активно за:  

-  Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

-  Изпълнение на социалната, културната и образователната политика; 

-  Съфинансиране на проекти по различни програми; 

-  Изграждане и обособяване на допълнителни места за паркиране; 

-  Покриване на финансови санкции; 

-  Покриване на дългосрочни заеми.  

 

 
 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 



Приложение № 1 
 

 
 

Наредба за изменение и допълнение на  
Наредба на Общински съвет Видин за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Видин, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ 
 

/Приета с Решение № 61, взето с Протокол №7/15.06.2020 г. на Общински съвет – Видин/ 
 

1. Член 15 се изменя от „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в 
размер на 1.2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот определен по чл.16 и 1.5 
на хиляда върху данъчната оценка определена по чл.17, ал.1.” и придобива следната редакция: 

 „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.6 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот определен по чл.16 и 2.2 на хиляда върху 
данъчната оценка определена по чл.17, ал.1.”; 

2. В член 35 се изменят, както следва: 
(1) Ал.1, б от „б) 4 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а",  

придобива следната редакция: 
„б) 6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".” 
(2) Ал. 2, като текста от „(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 

2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на 
имуществото с по-висока стойност.” придобива следната редакция: 

 „(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3.0 на сто върху 
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-
висока стойност.”. 

3. В член 41 се правят следните изменения и допълнения. 
(1) В ал. 1, т. 1 текста от 
„а) до 37 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW;  
б) над 37 kW до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW; 
в) над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW;   
г) над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW;  
д) над 110 kW -1.23 лв. за 1 kW;” придобива следната редакция: 
„а) до 55 kW включително - 0,40 лв. за 1 kW; 
б) над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 лв. за 1 kW; 
в) над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 лв. за 1 kW; 
г) над 110 kW до 150 kW включително - от 1,23 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW - от 2,10 лв. за 1 kW;” 
(2) В ал. 1, т. 2 текста от 
„а) за автомобили без екологична категория и такива с екологични категории "Евро 1" и 

Евро 2" – 1.10;  
б) за автомобили с екологична категория "Евро 3" – 1.00: 
в) за автомобили с екологична категория "Евро 4" – 0.80; 
г) за автомобили с екологична категория "Евро 5" – 0.60; 
д) за автомобили с екологична категория "Евро 6" и „EEV" – 0.40” придобива следната 

редакция: 
„а) за автомобили без екологична категория и такива с екологични категории "Евро 1" и 

Евро 2" – 1.40;  
б) за автомобили с екологична категория "Евро 3" – 1.10; 
в) за автомобили с екологична категория "Евро 4" – 1.00; 
г) за автомобили с екологична категория "Евро 5" – 0.60; 
д) за автомобили с екологична категория "Евро 6" и „EEV" – 0.40” 



 4. В ал. 6 текста от „(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална 
маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. е в размер на 10.00 лв. за всеки започнати 750 кг. 
товароносимост.” придобива следната редакция: 

 „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не 
повече от 12 т. е в размер на 20.00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.” 

5. В преходните и заключителни разпоредби на Наредба на Общински съвет Видин за 
определяне размера на местните данъци се изменя текста на параграф §5 от: 

„§5. (Създаден с Решение №187, взето с Протокол №14/30.12.2021г.) Направените 
изменения и допълнения на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на 
Община Видин, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, влиза в сила от 01.01.2022г.“ придобива 
следната редакция: 

„§5. Направените изменения и допълнения на Наредбата за определяне на местните данъци 
на територията на Община Видин, съгласно чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, приети с Решение №186, 
взето с Протокол №9/19.10.2022г. на Общински съвет - Видин и влиза в сила от 01.01.2023г.“ 

 
 
 

Председател на ОбС – 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 №187 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-195/05.10.22г. от Цветомира Илиева – 

Заместник-кмет „ФСДБиР“, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-

02-11-1134/29.09.2022г. на Кмета на Община Видин, относно приемане на нова 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Видин. 
 
 
 

На основание чл.141, ал. 4 от Конституцията на Република България, чл.2, 

чл.8, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 

и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.9 и чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка 

с чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс,  

 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Видини, приета с Решение №12, 

взето с Протокол №2 от 02.02 2005г. на Общински съвет – Видин.  

2. Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Видин, съгласно Приложение 

№ 1, неразделна част от решението. 
 

Приложение: Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Видин (Приложение №1); 
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МОТИВИ: Общински съвет - Видин смята, че предложението е 

законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.141, ал.4 от Конституцията на 

Република България, чл.2, чл.8, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, 

във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.9 и чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, във връзка с чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от 

Административно процесуалния кодекс, както и целесъобразно и в обществен 

интерес: С приемането на новата Наредба на Общински съвет - Видин за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Видин се цели регламентирането на услугите да бъде в 

съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане 

на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи 

предоставянето на административни услуги, както и тяхното по-добро 

систематическо подреждане. Като продължение на това, наредбата цели 

актуализация и уеднаквяване на услугите, изброени в Регистъра на услугите в 

Интегрираната информационна система на държавната администрация, с 

обявените от община Видин административни услуги, в интерес на гражданите. 

Актуализират се съответно и цените на предоставяните услуги с цел постигане 

на съответствие с разпоредбата на чл.7 от Закона за местните данъци и такси, 

като основание за предлаганите цени са именно необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 

  
  

 

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 №188 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-199/07.10.22г. от Цветомира Илиева – 
Заместник-кмет „ФСДБиР“ и изпълняващ длъжността Кмет на Община Видин, 
съгласно Заповед №РД-02-11-1034/29.09.2022г., относно поемане на общински 
дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект № BG16RFOP001-
1.010-0005-C01/23.10.2020г. „Изграждане на социални жилища в град Видин”, 
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 
 
 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за 
общинския дълг и чл.5 от Наредба за условията и реда за обществено обсъждане, 
поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Видин, 
 
 
 
 

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Община Видин да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Изграждане на социални жилища в град Видин”, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, схема BG16RFOP001-1.010, 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020-Видин“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 270 282.00 лв. (един милион двеста и 
седемдесет хиляди двеста осемдесет и два лева); 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.010-0005-C01 и/или от собствени бюджетни средства. 
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 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Видин по Договор за 
безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-1.010-0005-C01, сключен с Управляващия 
орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 
особен залог; 

-  Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Видин, по чл.45, ал.1, 
т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за 
местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, 
ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 
и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Видин да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно съгласно 
разпоредбите на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за 
общинския дълг и чл.5 от Наредба за условията и реда за обществено обсъждане, 
поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Видин, както и 
целесъобразно и с оглед защита на особено важен местен обществен интерес, 
свързан с осигуряване на безпрепятствено изпълнение на дейностите по проекта, 
както и поради наличие на възможност за настъпване на значителна вреда за 
Община Видин при закъснение на плащания по сключени договори, Община 
Видин да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме краткосрочен общински дълг с цел успешно реализиране на проект № 
BG16RFOP001-1.010-0005-C01/23.10.2020г. „Изграждане на социални жилища в 
град Видин”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 
2020г. 

Община Видин, като бенефициент по проект № BG16RFOP001-1.010-0005-
C01/23.10.2020 г. „Изграждане на социални жилища в град Видин”, финансиран 
от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020г. следва да осигури 
ресурс от 1270282.00 лева за разплащане на дейностите, финансирани с 
безвъзмездна финансова помощ по проекта, тъй като по Договора за 



безвъзмездна финансова помощ се осигурява авансово плащане в размер на 35 % 
от стойността на безвъзмездната финансова помощ.  

Останалите разходи за дейностите, финансирани от БФП, които следва да 
се извършат към изпълнителите и могат да бъдат отчетени от Община Видин за 
верифициране от Управляващия орган трябва да бъдат осигурени и разплатени 
до крайната дата за изпълнение на проекта 19.08.2023г. Община Видин не 
разполага със свободен финансов ресурс от средства за извършване на 
плащанията по изпълнението на дейностите. 

 

 

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 №189 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-198/07.10.22г. от Цветомира Илиева – 
Заместник-кмет „ФСДБиР“ и изпълняващ длъжността Кмет на Община Видин, 
съгласно Заповед №РД-02-11-1034/29.09.2022г., относно поемане на общински 
дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект № BG16RFOP001-
1.010-0003-C01/11.12.2020г. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 
 
 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за 
общинския дълг и чл.5 от Наредба за условията и реда за обществено обсъждане, 
поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Видин, 
 
 
 

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Община Видин да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради на територията на град Видин”, финансиран от Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, схема BG16RFOP001-1.010, „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“, 
при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 455 393.00 лв. (един милион 
четиристотин петдесет и пет хиляди триста деветдесет и три лева); 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№BG16RFOP001-1.010-0003-C01 и/или от собствени бюджетни средства. 
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 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083% 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Видин по Договор за 
безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-1.010-0003-C01, сключен с Управляващия 
орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 
особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Видин, по чл.45, ал.1, 
т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за 
местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, 
ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 
и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Видин да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.  

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно съгласно 
разпоредбите на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за 
общинския дълг и чл.5 от Наредба за условията и реда за обществено обсъждане, 
поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Видин, както и 
целесъобразно и с оглед защита на особено важен местен обществен интерес, 
свързан с осигуряване на безпрепятствено изпълнение на дейностите по проекта, 
както и поради наличие на възможност за настъпване на значителна вреда за 
Община Видин при закъснение на плащания по сключени договори, Община 
Видин да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме краткосрочен общински дълг с цел успешно реализиране на проект № 
BG16RFOP001-1.010-0003-C01/23.10.2020г. „Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”, 
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 
 

Община Видин, като бенефициент по проект № BG16RFOP001-1.010-0003-
C01/23.10.2020г. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020г. следва да осигури ресурс 
от 1 455 393.00 лева за разплащане на дейностите, финансирани с безвъзмездна 
финансова помощ по проекта, тъй като по Договора за безвъзмездна финансова 



помощ се осигурява авансово плащане в размер на 35% от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ. 

Останалите разходи за дейностите, финансирани от БФП, които следва да 
се извършат към изпълнителите и могат да бъдат отчетени от Община Видин за 
верифициране от Управляващия орган трябва да бъдат осигурени и разплатени 
до крайната дата за изпълнение на проекта 11.06.2023г. Община Видин не 
разполага със свободен финансов ресурс от средства за извършване на 
плащанията по изпълнението на дейностите. 

 

 

 

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 №190 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-201/10.10.22г. от д-р Цветан Ценков - 

Кмет на Община Видин, относно корекция и промяна на Решение №182, взето с 

Протокол №13 от 22.12.2021год. по Предложение №ПО-01-04-2126/01.12.21г. от 

д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно поемане на общински 

дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект №BG16M1OP002-

1.005-0007: „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ) – гр. Видин – Втора фаза“ по Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020г., по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.005-0007-

С01 с Допълнително споразумение №1 от 21.02.2018г., Допълнително 

споразумение №2 от 06.06.2018г. и Допълнително споразумение №3 от 

17.12.2018г. към ДБФП №Д-34-32/11.08.2016г., във връзка с преструктирането 

на общинския дълг в дългосрочен по сключен договор за кредит №1303 от 

23.12.2021г. с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. 
 
 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13 и чл.17 от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет – Видин дава съгласие: 

 

1. Корекция и промяна в т.1 на РЕШЕНИЕ №182, взето с Протокол №13 от 

22.12.2021год. по Предложение №ПО-01-04-2126/01.12.21г. от д-р Цветан 

Ценков – Кмет на Община Видин по договор за кредит №1303 от 23.12.2021г. с 

„Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с 

цел реализацията на проект „Доизграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин - Втора фаза”, финансиран от Оперативна 
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програма „Околна среда” 2014-2020г. приоритетна ос „Води“, схема 

BG16M1OP002-1.005 ,,Втора фаза” на проекти за изграждане на ВиК 

инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013г., при 

промяна на следните основни параметри: 

   Вид на дълга – „Краткосрочен дълг” да се чете „Дългосрочен”’, поет с 

договор за общински заем; 

   Условия за погасяване: 

   Срок на погасяване – „до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване да се чете до ,,до 25.10.2028г.”, считано от 

датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.” 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Видин по изпълнението на 

настоящата промяна на Решението. 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 

законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.13 и 

чл.17 от Закона за общинския дълг, както и целесъобразно и в обществен 

интерес: С оглед защита на финансовите интереси на Община Видин се налага 

този дълг да бъде трансформиран в дългосрочен план във връзка с 

разплащанията на направените разходи към Управляващия орган на Оперативна 

програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020г.”, за реализирането на проект 

№BG16M1OP002-1.005-0007: „Доизграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин - Втора фаза” и коректните финансови 

взаимоотношения с УО на ОПОС за бъдещи проекти. 

 

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 №191 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-190/16.09.22г. от Цветомира Илиева – 
Заместник-кмет „ФСДБиР“ и изпълняващ длъжността Кмет на Община Видин, 
съгласно Заповед №РД-02-11-1024/08.09.2022г., относно захранване на банкова 
извънбюджетна сметка с код 7443 по проект №BG05M9OP001-2.056-0025 
„Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в 
Община Видин“, в изпълнение на договор, сключен между Община Видин, 
Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и Изпълнителна агенция 
„Програма за образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020г. 
 
 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за 
публичните финанси и изискванията на проект „Интегриран подход за социално-
икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” по Оперативна 
програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма 
,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, 
 
 
 

Общински съвет - Видин 
Р Е Ш И: 

 
 

 

1. Дава съгласие Община Видин, в качеството си на първостепенен 
разпоредител с бюджет, да предостави сума в размер на 300 000.00 лева (триста 
хиляди лева), като временен безлихвен заем по проект „Интегриран подход за 
социално- икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” по 
Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна 
програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съгласно 
разпоредбите на ДДС №07/2008г. на „Дирекция държавно съкровище” към 
Министерство на финансите, от бюджетната си банкова сметка с банков код 
7304, отчитана в група „Бюджет” в извънбюджетната банкова сметка с банков 
код 7443, отчитана в група „СЕС”. 
 

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

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

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 
законосъобразно съгласно разпоредбите основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 от 
ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси и изискванията на 
проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи в Община Видин” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма ,,Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020, както и целесъобразно, с оглед изпълнение на 
дейностите по проекта. 
 

Предварителното изпълнение се налага с оглед на особено значим 
обществен интерес и своевременно депозиране пред Управляващия органн на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, на искане за 
авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмезна 
финансова помощ и своевременно разплащане на разходи по проекта. 

 

 

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 №192 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-189/16.09.22г. от Цветомира Илиева – 

Заместник-кмет „ФСДБиР“, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-

02-11-1024/08.09.2022г. на Кмета на Община Видин, относно приемане на 

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Видин. 
 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 
 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и 

птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на 

Община Видин, приета с Решение №104, взето с Протокол №5 от 31.05.2016г., 

изменена с Решение №7, взето с Протокол № 1 от 01.02.2018г. на Общински 

съвет – Видин. 

 

2. Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Видин. 

 

Приложение: Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Видин. 
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МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно съгласно 

разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, както и целесъобразно и в обществен 

интерес да бъде приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност 

и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Видин. 

 
 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 193 

Взето с Протокол № 9/19.10.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-202/10.10.22г. от д-р Цветан Ценков - 
Кмет на Община Видин, относно проект на Наредба за изменение и допълнение 
на 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, приета от Общински съвет 
– Видин с Решение №25, взето с Протокол №2 от 14.02.2014г., на основание 
чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 

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

местната администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси при 

спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26 и чл.28 

от ЗНА, 
 

Общински съвет – Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси при спазване на 

изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26 и чл.28 от ЗНА 

приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 както следва: 

§ 1. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения: 

•  В ал.1, текстът „Бюджетът на общината се съставя и изпълнява за една 

бюджетна година.“ се променя както следва: „Бюджетите и сметките за средства 

от Европейския съюз се съставят и изпълняват за една бюджетна година.“ 
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•  В ал.3, текстът „Бюджетът се съставя в български левове“. се променя 

както следва: „Бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз се 

съставят в български левове.“ 

•  В ал.4, текстът „Общинският бюджет включва:“ се променя, както следва: 

„Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския 

съюз са:“ 

•  В ал.4, т.3, текстът „Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с 

други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;“ се променя, както 

следва: „Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния 

бюджет включват:“ 

•  В ал.4, т.3 се създават нови точки 3.1 и 3.2, както следва:  

„3.1. трансфери за: 

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности; 

б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища; 

в) целева субсидия за капиталови разходи; 

г) други целеви разходи, включително за местни дейности; 

д) финансови компенсации от държавата; 

3.2. временни безлихвени заеми. 

В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други 

бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.“ 

§ 2. Създава се нов чл.4а, както следва:  

„Чл.4а. (1) Постъпленията не са целеви и служат за покриване на 

плащанията. 

(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори 

се разходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и 

договори. 

(3) Средствата с източник държавен инвестиционен заем се разходват 

съгласно клаузите на сключените договори. 

(4) Средствата и разполагаемите лимити за плащания по бюджетите и 

сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими 



форми на финансиране по реда на този закон могат да се използват за 

финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително в 

случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото 

се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по 

други международни програми и договори. 

(5) Разпоредбата на ал.4 се прилага, при условие, че не противоречи на 

съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и 

изискванията на програмите и проектите.“ 

§ 3. В чл.15 се прави следното допълнение: 

• Създава се нова ал.7: „Дължимите суми за лихви и погашения по 

главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на 

общинския бюджет.“ 

§ 4. В чл.19 се правят следните изменения и допълнения: 

• В ал.5, т.6, се добавя следният текст: „С Решението (за приемане на 

бюджета), Oбщинския съвет одобрява и разчетите за финансиране на 

капиталовите разходи, включително …“. 

„С Решението (за приемане на бюджета) Общинския съвет одобрява и 

разчетите за финансиране на капиталовите разходи, включително и 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със 

закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и 

основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни 

активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и 

за плащания по заеми за капиталови разходи;“ 

§ 5. В чл.29 се правят следните изменения: 

•  ал.4 се отменя. 

§ 6. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения: 

•  Текстът на чл.32 се запазва, като се създава ал.1, както следва: 

(1) „Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови 

задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и 

започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния 

бюджет на общината.“ 



•  Създава се нова ал.2: 

(2) „Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кмета на 

общината, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и 

задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от 

ЗПФ“ (тоест - максималния размер на новите задължения за разходи, не могат да 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години; максималния размер на ангажиментите за разходи, да 

не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години);“ 

•  Създава се нова ал.3:  

(3) „Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи 

и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, 

ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват; „ 

•  Създава се нова ал.4: 

(4) „Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към 

края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на 

предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени 

задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“ 

§ 7. В чл.33 се правят следните изменения: 

•  Създава се нов текст на алинея 1, както следва: 

(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които 

не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за 

същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се 

възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на 

разплащанията, но не по-късно от 20 декември.“ 

•  Създава се нова ал.2, както следва:  

(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл.52, 

ал.1, т.1, букви ,,а” - ,,в” от Закона за публичните финанси не се възстановяват и 

може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.“ 

§ 8. В чл.37д се правят следните изменения и допълнения: 

•  Променя срока по ал.4: числото „7“ се заменя с „20“ 



 „В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, Общинският 

съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и 

приема плана за финансово оздравяване.“ 

§ 9. В чл.37з се прави следното допълнение: 

• В ал.2 се добавя следният текст: „В срок не по-рано от една година от 

започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване“ 

„(2) В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на 

плана за финансово оздравяване, при наличие на тенденции за неизпълнение на 

поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските 

финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в 

процедура за финансово оздравяване Общинският съвет, единствено след 

предварителното съгласие на Mинистъра на финансите, може да взема решения 

за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински 

дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни 

книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със 

закон.“ 

§ 10. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения: 

•  Променя и допълва чл.37и, както следва:  

„В случаите по чл.37ж, ал.1 от наредбата, Министерството на финансите 

извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по 

чл.37е. При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на 

три или повече от условията по чл.37а, ал.1 за следващите две последователни 

години, Министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, 

когато е предвидено предоставянето му на траншове по чл.37ж, ал.1, и/или да 

изиска предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме действия по 

чл.106 и 107 от Закона за публичните финанси след представяне на писмената 

обосновка от Kмета на общината, относно причините за това неизпълнение.“ 

§ 11. В чл.37к се правят следните изменения и допълнения: 

•  Създава се нова т.6, както следва: „на три или повече от условията по 

чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси и изпълнение на фискалните 

правила, приложими за общините.“ 



•  В ал.2 се променя срока, както следва: числото „6“ се заменя с „12“ 

“Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до 

министъра на финансите не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за 

финансово оздравяване. “ 

§ 11. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения: 

•  Променя и допълва ал.1, както следва: „Кметът на общината изготвя 

годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, 

придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го 

внася за приемане от Oбщинския съвет. В случаите, когато Сметната палата 

извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината 

внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната 

палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.“ 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 
законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните 
финанси при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал.3 и 
чл.26 и чл.28 от ЗНА, както и целесъобразно и в обществен интерес: С 
приемането на настоящите промени ще бъде осъществена основната цел на 
изменението и, а именно да бъде приведена същата в съответствие, както с 
нормативни актове от по-висша степен, така и в съответствие с тези на 
европейското законодателство. Необходимостта от изменение на Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Видин е с оглед на обстоятелството, че не са взети предвид всички 
актуализации в Закона за публичните финанси, което е установено от членове на 
одитен екип за извършен одит на Община Видин през 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 № 194 

Взето с Протокол №9/19.10.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-203/10.10.22г. от д-р Цветан Ценков - 
Кмет на Община Видин, относно разходване на средства от натрупаните 
отчисления по чл.64 на Закона за управление на отпадъците за изготвяне на 
морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на 
община Видин.  

 

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

местната администрация и чл.43, ал.2 във връзка с чл.60, ал.6 и чл.64, ал.8 от 

Закона за управление на отпадъците, 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за изготвяне на Морфологичен анализ на битовите 
отпадъци, генерирани на територията на Община Видин в продължение на една 
година – за всеки от четирите сезона и определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци, както и за използване на част от натрупаните отчисления по 
чл.64 от ЗУО, в размер на 24 990 лв., без включено ДДС, за обезпечаване 
разходите му по изготвянето му. 

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи 
действия за изпълнението на настоящето решение. 
 
 

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

и законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 

местното управление и местната администрация и чл.43, ал.2 във връзка с чл.60, 

ал.6 и чл.64, ал.8 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 
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 № 195 

Взето с Протокол № 9/19.10.2022 год. 

 
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-196/05.10.22г. от Цветомира Илиева – 

Заместник-кмет „ФСДБиР“, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-

02-11-1134/29.09.2022г. на Кмета на Община Видин, относно включване на 

Община Видин в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС), 

„Еврорегион Среден Дунав“. 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 
 

 

      Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет – Видин дава съгласие Община Видин да се включи 

като съучредител в Европейска група за териториално сътрудничество 

,,Еврорегион Среден Дунав” - с ограничена отговорност (ЕГТС) със седалище гр. 

Крайова, регистрирано съгласно румънското законодателство. 

2. Общински съвет – Видин упълномощава Кмета на Община Видин да 

представлява Община Видин при учредяването на ЕГТС, както и в Общото 

събрание и Управителните органи на ЕГТС, включително и да уведоми и да 

получи одобрение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

на Република България за намерението Община Видин да участва Европейска 

група за териториално сътрудничество ,,Еврорегион Среден Дунав” - с 

ограничена отговорност (ЕГТС) със седалище гр. Крайова, регистрирано 

съгласно румънското законодателство. 
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3. Възлага на Кмета на Община Видин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото 

решение. 

 

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

разпоредбите на чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и целесъобразно и в 

обществен интерес Община Видин да се включи в Европейска група за 

териториално сътрудничество (ЕГТС), „Еврорегион Среден Дунав“. 

 

 
 

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 № 196 

Взето с Протокол № 9/19.10.2022 год. 
 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-197/05.10.22г. от Цветомира Илиева – 

Заместник-кмет „ФСДБиР“, За Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-

02-11-1134/29.09.2022г. на Кмета на Община Видин, относно кандидатстване на 

Община Видин по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл.27, ал.1, т.2 

от Закона за социално подпомагане. 

 

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

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Видин да подаде проектно предложение по 

Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ 

финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за 

социално подпомагане. 

2. Упълномощава Кмета на община Видин да предприеме всички 

необходими действия по кандидатстването. 

3. Упълномощава Кмета на община Видин да подпише договор за 

съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“. 

4. Дава съгласие Община Видин да осигури минимум 10% съфинансиране 

от общинския бюджет. 

5. Дава съгласие Община Видин да заплати цялата сума при доставката на 

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

Общински съвет – Видин, допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение, с цел навременното му представяне. 

 

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

и законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА.  

Допускането на предварително изпълнение на настоящото решение се 

налага с оглед своевременно подаване на проектно предложение и защита на 

особено важния обществен интерес от реализацията на проекта, осигуряване на 

безпрепятствено изпълнение на дейностите по проекта. 

 
 
 

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 № 197 

Взето с Протокол № 9/19.10.2022 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-200/07.10.22г. от Цветомира Илиева – За 

Кмет на Община Видин, съгласно Заповед №РД-02-11-1134/29.09.2022г. на 

Кмета на Община Видин, относно даване на съгласие от Общински съвет – 

Видин и разрешаване за изработване на проект за частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Видин в частта на ПИ с идентификатор 17422.6.25 

по КККР на с. Градец, общ. Видин, за промяна на предназначението от 

територия „обработваеми земеделски земи“ в територия с предназначение 

„производствени дейности“. 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 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, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, 

 

ДАВА СЪГЛАСИЕ: 

 

За изработването на проект за изменение на Общ устройствен план на 

Община Видин, в частта на ПИ с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. 

Градец, общ. Видин, с който да се промени предназначението на ПИ с 

идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин, от територия с 

предназначение „Обработваеми земеделски земи в територия с предназначение 

„Производствени дейности“. 
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и чл.134, 

ал.1, т.1 от ЗУТ, 

 

РАЗРЕШАВА: 
 

 

На Кмета на Община Видин да предприеме необходимите мерки, за 

изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община 

Видин, одобрен с Решение №180, взето с Протокол № 13/09.11.2004 г. на 

Общински съвет – Видин, с който да се промени предназначението в частта на 

ПИ с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с площ 2088 

кв.м., начин на трайно ползване „Пасище“ и трайно предназначение на 

територията: ,,Земеделска”, от „Обработваеми земеделски земи“ в 

„Производствени дейности“. 

Съгласно чл.135, ал.6 спира прилагането на действащия общ устройствен 

план в частите, за които се отнася изменението. 

Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската 

администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с 

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

 

О Д О Б Р Я В А: 

 

Задание за изработване на проект за частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Видин, одобрен с Решение №180, взето с Протокол 

№13/09.11.2004г. на Общински съвет – Видин, с който да се промени 

предназначението, в частта на ПИ с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. 

Градец, общ. Видин, с площ 2088 кв.м., начин на трайно ползване „Пасище“ и 

трайно предназначение на територията: ,,Земеделска”, от „Обработваеми 

земеделски земи“ в „Производствени дейности“. 

 



МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 

законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 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, във връзка 

с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, както и целесъобразно и в обществен интерес. 

 
 
Председател на Общински съвет - Видин 
 

Генади Велков (п) 
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