
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

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

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 15 

Взето с Протокол № 1/23.01.2023 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-9/13.01.23г. от Цветомира Илиева – Зам. 

Кмет „ФСДБИР“ – За Кмет на Община Видин, съгл. Заповед № РД-02-11-

52/12.01.2023г., относно преобразуване на Общинско предприятие „Пазари и 

паркинги“ в Общинско предприятие „Пазари“ и приемане на Правилник за 

организация на дейността му. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, 

ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с т.3.1 и т.3.2 

от Правилника за дейността на общинските предприятия и фирми, при спазване 

изискванията на чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, 

чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, 

 

Общински съвет – Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя Решение №193, взето с Протокол №14/29.12.2010г. за 

преобразуване на Oбщинско предприятие „Пазари и паркинги“. 

2. Отменя Решение №58, взето с Протокол №3/30.03.2016г. - Правилник за 

организация и дейността на Oбщинско предприятие „Пазари и паркинги“. 

3. Преобразува общинско предприятие „Пазари и паркинги“, по реда на 

чл.52, ал.2 от ЗОС в Общинско предприятие „Пазари“, с предмет на дейност, 

подробно посочен в правилника за организацията и дейността. 

mailto:obs_vidin@mail.bg


4. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско 

предприятие ,,Пазари“. 

5. Възлага на Кмета на Община Видин да утвърди щатно разписание на 

Общинско предприятие „Пазари”. 

6. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община 

Видин. 

 

Приложения: Правилник за организацията и дейността на ОП „Пазари“. 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е 

законосъобразно съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с т.3.1. и т.3.2. от Правилника за дейността на 

общинските предприятия и фирми, при спазване изискванията на чл.19, ал.1, 

чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, 

както и целесъобразно. 

С Решение №231, взето с Протокол №12/19.12.2022г. на Общински съвет – 

Видин е отделено от ОП „Пазари и паркинги“ и създадено на основание чл.52 и 

чл.53 от ЗОС – Общинско предприятие с наименование „Зони за платено 

паркиране“, с предмет на дейност: ,,Управление, поддържане и търговска 

експлоатация на платена зона за паркиране, управление и организация на 

дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили 

на територията на Община Видин.” 

Общинското предприятие „Пазари“ се преобразува за изпълнение на 

общински дейности, произтичащи от изпълнение на законови задължения на 

общината и в обществен интерес за задоволяване на различни потребности на 

населението. 

 

Председател на Общински съвет - Видин 
 
Генади Велков (п) 
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