
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№02 

 

Взето с Протокол №02/29.01.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на отчет за работата на ОбС-Брегово и неговите комисии за 

периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, ОбС-Брегово приема Отчет за работата на 

ОбС-Брегово и неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

Приложение: Отчет за работата на ОбС-Брегово и неговите комисии за периода 

01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

 

 

 

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

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали 

дистанционно: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№03 

 

Взето с Протокол №02/29.01.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно–

делегирана дейност 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл.17, ал.3, чл.25, ал. 

2, чл.29, ал.3, т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 и чл. 84 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във чл.51 от ЗДБРБ за 2021 г. 

и  РМС № 790/30.10.2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.,  Общински съвет Брегово: 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. 

2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Брегово да се 

администрира и управлява от служителите, администратори на дейностите по Закона за 

личната помощ. 

3. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т. 1 се 

определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните 

показатели на МФ за община Брегово за 2021 г. – 99 625  лв. за 25 бр. субсидирани 

потребители.  

4. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на община 

Брегово в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната 

домашна среда. 

5. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и 

оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране се 

определят от кмета на общината.  

6. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга се определят от кмета на община Брегово в рамките 

на средствата, определени по реда на т. 3.   

7. Възлага на Кмета на Община да извърши последващи действия по изпълнение на 

Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на документи във връзка 

с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата 

„Асистентска подкрепа“ считано от 1 януари 2021 г.  

II. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Брегово  допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение, считано от датата на неговото 

приемане. 

 

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

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали 

дистанционно: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 
 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№04 

 

Взето с Протокол №02/29.01.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 

2021-2024 г. за Районен съд Видин от квотата  на Общински съвет-

Брегово и избор на временна комисия за провеждане на процедурата 

по избора 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

1.На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от ЗСВ, ОбС-

Брегово открива процедура за определяне на съдебен  заседател с мандат 2021-2024г. за 

Районен съд-Видин  от квотата на Общински съвет Брегово. 

2. Утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на съдебен 

заседател, както следва: 

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, 

който: 

– е на възраст от 21 до 68 години; 

– има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, 

за който кандидатства; 

– има завършено най-малко средно образование; 

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

– не страда от психически заболявания. 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

– е съдебен заседател в друг съд; 

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в 

съдебния район, за който е избран. 

2.3.Обявлениетозаоткриване на процедурата за определяне на съдебeнзаседател и 

правилата за нейното провежданесе обявява в един местен ежедневник и на интернет 

страницата на Община Брегово. 

2.4.Утвърждава образци на документи както следва: 

- заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение №1/; 

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /приложение №2/; 

- декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ /приложение 

№3/; 

- писмено съгласие по чл.68, ал.3 т.7 от ЗСВ /приложение №4/; 

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /приложение №5/ 

2.5.Кандидатите следва да предоставят в посочените в обявлениетозаоткриване на 

процедурата за определяне на съдебeнзаседателмясто и срок, документи по чл.68, ал.3 от 

Закона за съдебната власт както следва: 

  - заявление /приложение №1/; 

-подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

 -медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

-данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за 

препоръки/приложение №5/; 

- мотивационно писмо; 

- писмено съгласие /приложение №4/; 

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3/приложение №2/; 
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 -документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 

16 юли 1973 г. 

- декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ 

/приложение№3/ 

3.ОбС-Брегово избира временна комисия за провеждане на процедура по избор на 

кандидати за съдебни заседатели  в състав: 

 Инж. Георги Радославов Чакъров– общински съветник 

 Инж. Иван Филипов Иванов – общински съветник 

 Аня Любомирова Ангелова – общински  съветник 

3.1. Поставя следните задачи на временната комисия: 

- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд – Видин и изготви  списък на допуснатите кандидати;  

- да публикуват на интернет страницата на Община Брегово, най-малко 14 дни 

преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на 

допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма 

и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон.  

- да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване 

изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол 

от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Брегово; 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за общественополезна дейност, могат да представят на 

общинския съвет становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат 

поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

- да изготви и внесе в Общински съвет – Брегово в 7-дневен срок преди 

гласуването докладна записка с проект за решение - предложение за определяне на 

съдебен заседател при Районен съд - Видин за мандат 2021 г. - 2024 г., като приложи към 

докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 

4. Възлага на председателя на Общински съвет - Брегово да обяви откриването на 

процедурата за определяне на съдебен заседател и условията, реда и правилата за 

нейното провеждане, съгласно настоящото решение. 

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

настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани 

с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Видин, спазване на сроковете 

съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на 

изпълнението на настоящото решение.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Писмо изх. №323/29.12.2020 г. от Районен съд-Видин; 

2. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение №1/; 

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /приложение 

№2/; 

4. Декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ /приложение 

№3/; 

5. Писмено съгласие по чл.68, ал.3 т.7 от ЗСВ /приложение №4/; 

6. Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /приложение №5/ 

 

 

 

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

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали 

дистанционно: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№05 

 

Взето с Протокол №02/29.01.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване за стопанската 2020/2021 г. на 

територията на община Брегово и определяне на цена за ползването им 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет – Брегово: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2020/2021 г. 

имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата 

на община Брегово, на лицата ползващи съответните масиви. 

2. Определя наемна цена за предоставяне на имоти-полски пътища в размер на 

50,00 лв./дка. 

3. Упълномощава Кмета на Община Брегово да сключи договори за отдаване под 

наем за една година на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за стопанската 

2020-2021 г. със собственици и ползватели. 

 

 

 

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

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали 

дистанционно: 

 

Гласували 

поименно: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№06 

 

Взето с Протокол №02/29.01.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-6.002 „ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА+“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

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

местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 

"Патронажна грижа +", Приоритетна ос № б: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката" по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., дава съгласие: 
1. Община Брегово да кандидатства с проект „Патронажна грижа +" 

(Направление 1 и Направление 2) по Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID- 19, и 

подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката"; 
2. Упълномощава Кмета на Община Брегово да извърши всички последващи 

действия. 

 

 

 

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

Общ брой 

на 

общинските 

съветници 

 

Присъствали 

дистанционно: 

 

Гласували: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 


