
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№69 

 

Взето с Протокол №11/27.11.2020 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

I. На основание чл. 21, ал.3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА  Общински съвет –

Брегово  изменя и допълва Правилника за за организацията и дейността на 

Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година , както следва:  

II. Създава се нов чл. 48а със следния текст:  

Чл.48а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на 

общинския съвет свиква редовни заседания на Общинския съвет и заседания на 

постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 

гласуване, като се осигурява пряко или виртуално участие чрез видеоконференция чрез 

технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане 

на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които 

отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на редовни 

заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии от разстояние 

чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на 

постоянните комисии от разстояние, на които да се  приемат решения чрез неприсъствено 

гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично 

гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация 

за ползване на служебен имейл. 

1. При провеждане на редовни заседания на Общинския съвет и заседания на 

постоянните комисии, чрез видеоконференция, ще се изпращат данни, необходими за 

провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна 

комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските 

съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя 

видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. 

Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет 

страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него 

да бъде закрито. 

2. При провеждане на редовни заседания на Общинския съвет и заседания на 

постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, общинските съветници 

получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на 

съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати писмо,  в 

което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените 

проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. 



В писмото общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. 

Въз основа на постъпилите писма от общинските съветници с изразения в тях начин на 

гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от писмата на общинските съветници, с които са 

заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към 

съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени 

решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се 

удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста. 

НОВА т.3.При неприсъствени редовни заседания на Общинския съвет и заседания на 

постоянните комисии по ал.2 решенията могат да се вземат при спазване на следната 

процедура: При процедура за неприсъствено приемане на решения председателят на 

общинският съвет връчва срещу подпис на всеки член на комисия дневния ред за 

заседанието на  съответната комисия, материалите към него и проекта на решение за 

становище и гласуване не по-късно от пет  дни преди деня на заседанието. Срокът за 

представяне на становища и формуляр за гласуване от членовете на комисията в 

деловодството на общинския съвет е най-късно в деня преди деня обявен за заседание на 

съответната комисия. Депозирането  на становища и гласуване по дневния ред на 

комисията може да се извършва по служебен имейл попълнен формуляр в електронно 

писмо на електронния адрес на Общински съвет Брегово или предадени лично срещу 

подпис на председателя на общинския съвет. В последния случай, председателят на 

общинския съвет незабавно депозира в деловодството на общинския съвет полученото 

становище и формуляра за гласуване за входящ номер. Депозираните с входящ номер 

становища и формуляри за гласуване на членовете на комисията се предават незабавно 

на председателя на съответната комисия, чрез електронна поща на електронния адрес на 

Общински съвет Брегово  или лично срещу подпис от председателя на общинския съвет. 

Въз основа на становищата и изразеното гласуване на всеки член на съответната комисия 

по проекта за решение, председателят й депозира протокол за заседанието на  комисията 

с взети неприсъствени решения в деловодството на общинския съвет, придружени с 

всички становища и формуляри за гласуване, чрез електронна поща на електронния 

адрес на Общински съвет Брегово или предадено лично срещу подпис на председателя на 

общинския съвет. Депозирането на  протокола за заседанието на  комисията с взети 

неприсъствени решения в деловодството на общинския съвет, следва да се извърши не 

по-късно от два дни преди неприсъственото заседание на общинския съвет. Съставените 

протоколи за проведените заседания на комисиите, се удостоверяват с подписа на 

председателите на съответните комисии. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително 

за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а 

необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез 
публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината. 

Приложение: Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет град 

Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 

2019 – 2023 година. 

 

 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва: 
 

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 9 9 9 0 0 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№70 

 

Взето с Протокол №11/27.11.2020 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Проект на Наредба №22 за създаване и функциониране на общински 

предприятия на територията на община Брегово 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, ОбС-Брегово приема Наредба №22 за създаване и 

функциониране  на общински предприятия на територията на община Брегово. 

Приложение: Наредба №22 за създаване и функциониране на общински 

предприятия на територията на община Брегово. 

 

 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва: 
 

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 9 9 9 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№71 

 

Взето с Протокол №11/27.11.2020 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, 

представляващ  УПИ-821, кв.13, по плана на с.Връв, с площ 470 кв.м 

17.11.2020г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, ОбС-Брегово дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот, 

представляващ УПИ -821, кв.13 по плана на с.Връв с площ 470 кв.м. 

2. Продажбата на имота по т.1 да се извърши чрез проведен публичен търг с тайно 

наддаване, открит със заповед на кмета на общината, по реда на Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –

Брегово; 

3. Общински съвет – Брегово, упълномощава кмета на община Брегово да извърши 

необходимите законови действия, във връзка с провеждането на търга и с осъществяване 

на правните сделки.  

 

 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва: 
 

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали: 

 

Гласували 

поименно: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 9 9 9 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 

https://bregovo.net/wp-content/uploads/2020/03/Наредба-№7-2018.pdf
https://bregovo.net/wp-content/uploads/2020/03/Наредба-№7-2018.pdf


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№72 

 

Взето с Протокол №11/27.11.2020 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, финансирана от ЕС 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, ОбС-Брегово: 

1. Дава съгласието си общината да кандидатства по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, финансирана от ЕС и да реализира 

предоставянето на топъл обяд. 

2. На основание чл. 60 от АПК, поради кратките срокове за кандидатстване по 

програмата, ОбС-Брегово допуска предварително изпълнение на решението. 

 

 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва: 
 

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 9 9 9 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№73 

 

Взето с Протокол №11/27.11.2020 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Брегово за 2021г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от 

Закона за народните читалища, ОбС-Брегово приема Годишна Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Брегово за 2021г. 

Приложение: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брегово за 

2021г. 

 

 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва: 
 

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали: 

 

Гласували 

поименно: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 9 9 9 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 


