
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№07 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на Програмата за управление  

на община Брегово за мандат 2019-2023г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, ОбС-Брегово приема Отчет за 2020г. на кмета 

на община Брегово за изпълнението на Програмата за управление на община Брегово за 

срока на мандат 2019-2023г. 

Приложение: Отчет за 2020г. за изпълнението на Програмата за управление  на 

община Брегово за мандат 2019-2023г. 

 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№08 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Промяна в начина на трайно ползване - пасище, на поземлен имот № 

06224.12.152, с НТП „Други депа за отпадъци“, находящ се в 

гр.Брегово, област Видин 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, и чл. 11, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, 

ОбС-Брегово: 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „ПАСИЩЕ“, в НТП 

„Други депа за отпадъци“,  на поземлен имот № 06224.12.152  с площ 18 000 кв.м. с 

местонахождение на имота гр.Брегово, с ЕКАТТЕ 06224, местност „Чунов бунар“. 

2. Възлага на кмета на Община Брегово да подаде заявление до Общинска служба 

по земеделие град Брегово и АГККгр.Видин за промяна на начина на трайно ползване на 

поземлен имот № 06224.12.152 в землището на гр.Брегово , с ЕКАТТЕ 06224, местност 

„Чунов бунар“ , за „Други депа за отпадъци“. 

Приложения:  

1. Акт за публична общинска собственост № 346 от 18.11.2020 г. – копие; 

2. Скица –копие. 

 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№09 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Общински  план за младежта 2021 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Закон за младежта, ОбС-Брегово 

приема Общинския план за младежта 2021 г. 

 Приложение: Общински план за младежта 2021 г. 

 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№10 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Брегово 2021 – 2025 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за 

защита на животните, ОбС-Брегово приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Брегово 2021-2025г. 

Приложение: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Брегово 2021 – 2025 г. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№11 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.3 от Закона за местните 

данъци и чл.283, ал.9, ал.10 и ал.11 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, ОбС – Брегово приема изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово 

както следва: 

В Раздел „Трети“ Такси за детски ясли, градини, домове за социлни грижи, лагери и 

други форми за общински социални услуги към чл.23 (1), се създава нова т.3: 

"Родителите на деца, посещаващи групите за задължително предучилищно образование, 

плащат само част от цената на оклада. Тази част се формира като от стойността на оклада 

се приспадат средствата от държавния бюджет, предоставени за финансиране на 

храненето и за подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за 

дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование“. 

Приложение: Наредба №8 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Брегово. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№12 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Определяне на Представител на община Брегово в Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Видин за заседание по предварително 

зададеният дневен ред на 26.02.2021г. от 11:00 часа 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т.7 и  чл. 198 е, ал.3 

и ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за 

организацията и дейността на Асоциациите по В и К, ОбС-Брегово определя за 

Представител на община Брегово в Асоциацията по В и К в област Видин - Илиян Илиев 

Бърсанов – кмет на община Брегово с мандат 2019 – 2023 г., а при невъзможност на кмета 

на общината да участва, ОбС-Брегово определя за  Представител на община Брегово – 

Кремена Стефчова Гогорицова – зам.-кмет на общината. 

II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Представителя на община Брегово да 

гласува на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин по предварително 

зададеният дневен ред на 26.02.2021 г. от 11:00 часа, както следва: 

От т.2. до т.7 включително, Представителят на общината да гласува по преценка, 

като защитава интересите на община Брегово.  

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№13 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, ОбС-Брегово приема Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. 

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2021 г. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№14 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структура на Общинска 

администрация Брегово 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС-Брегово, приема общата численост и 

структурата на общинска администрация на общ. Брегово за мандат 2019-2023, както 

следва: 

 I.Структура на общ. администрация от 01.01.2021г. - делегирани от държавата 

дейности. 

 

Ръководство - общо 11 бр. 

 

1. Кмет на община 1 бр. 

2. Зам.кмет на община 1 бр. 

3. Секретар на община               1 бр. 

4. Кмет - с. Ракитница               1 бр. 

5. Кмет - с. Гъмзово      1 бр. 

6. Км. Наместник - с.Балей     1 бр. 

7. Км. Наместник - с. Куделин              1 бр. 

8. Км. Наместник - с. Връв     1 бр. 

9. Км. Наместник - с. Косово              1 бр. 

10. Км. Наместник - с. Делейна              1 бр. 

11. Км. Наместник - с.Тияновци/с.Калина            1 бр. 

 

  

Отдел –обща администрация –общо 13 бр. 

 

1. Началник Отдел ОА                                                     1 бр. 

2. Гл. счетоводител на община              1 бр. 

3. Финансов контрольор      1 бр. 

4. Счетоводител                                  2 бр. 

5. Гл. специалист                1 бр. 

6. Специалист       5 бр. 

7. Служител по сигурността и ПБЗН    1 бр. 

8. Секретар МКБППМН                                1 бр. 

 

  

 

 



Отдел – специализирана администрация-общо 15,5 бр. 

 

  1.Началник Отдел СА                                                        1 бр. 

  2.Гл. експерт        2 бр. 

  3.Експерт           2 бр. 

  4.Специалист         4 бр. 

  5.Гл.специалист        4 бр. 

  6.Организатор стопански дейности                                    1 бр. 

  7. Технически сътрудник                                                   1 бр. 

  8. Гл.архитект                                                                   0,5 бр. 

 

 

II.Структура на общ. администрация на общ.Брегово - дофинансирана с месни приходи от 

01.01.2021г.- общо 2 бр. 

 

1. Гл.специалист – с.Ракитница    1 бр. 

2. Гл. специалист - с. Гъмзово              1 бр. 

 

III. Възлага на кмета на общината за разработи и утвърди длъжностно разписание на 

общинската администрация, в рамките на приетата обща численост на персонала и 

структурата, съгласно разпоредбите на чл.12 от Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията. 

 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№15 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово 

възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на 

община, на кметовете на кметства и на кметските наместници в община 

Брегово 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл.21 (1) т. 5 и чл.38 (7) от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.5 (16) от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, Общински съвет-Брегово, определя основно трудово 

възнаграждение на Кмета на Община Брегово, кметовете на с.Гъмзово и 

с.Ракитница и кметските наместници в с.Връв, с.Куделин, с.Балей, с.Косово, 

с.Делейна, с.Тияновци и с.Калина, считано от 01.01.2021 г. както следва: 

1.1. Кмет на община Брегово – 2940, 00 лева определен размер, съгласно чл.5 

(16) от ПМС № 67/2010 г.; 

1.2. Кмет на кметство с.Ракитница и кмет на кметство с.Гъмзово – 1045,00 лева 

определен размер, съгласно чл.5 (16) от ПМС № 67/2010 г. 

1.3. Кметски наместник с.Връв, с.Куделин, с.Балей, с.Косово, с.Делейна, 

с.Тияновци и с.Калина – 850,00 лева определен размер, съгласно чл.5 (16) 

от ПМС № 67/2010 г. 

2. Към месечните възнаграждения, определени по т.1 се начисляват допълнителни 

месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит  - 1,0 % за всяка 

прослужена година, определен с Вътрешни правила за работна заплата на Община 

Брегово. 

3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, 

Закона за здравно осигуряване, за данък, съгласно Закона за данъците върху 

доходите на физически лица, за удръжки определени със закон, както и удръжки, 

регламентирани с Вътрешните правила за работна заплата в Община Брегово. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№16 

 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджет на община Брегово за 2021 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 

година, ПМС №408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Брегово, ОбС-Брегово: 

1.Приема бюджета на община Брегово за 2021 година, както следва: 

1.1.По приходите в размер на 11 097 483 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 7 045 978 лв., в т.ч.: 

 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 922 578 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от 

държавата дейности в размер на  30 000 лв. 

 Преходен остатък  от 2020г. от делегираните от държавата дейности 350 979 лв. 

1.1.2.Приходи от местни дейности  в размер на 4 763 274 лв., в т.ч.: 

1.1.3.Данъчни приходи в размер на 263 800 лв. 

1.1.4.Неданъчни приходи в размер на 499 000 лв. 

1.1.5.Трансфери за местни дейности в размер на 4 000 474лв., в т.ч.: 

 Обща изравнителна субсидия в размер на 628 500 лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 70 200 лв. 

 Преходен остатък от 2020 година в размер на 3 049 398 лв. 

 Предоставени трансфери /61-02/в размер на /– /50 000 лв. 

 Предоставени трансфери /62-02/в размер на/ – /5 000 лв. 

 Дългосрочен заем /83-72/в размер на /–/57 324 лв. 

 Предоставени трансфери СУ /88-03/в размер на /– /49 348 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в 

размер на  394 700 лв. 

 

1.2.По разходите в размер на 11 097 483 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение №2. 

 

1.2.1.За делегираните от държавата дейности в размер на 6 304 209 лв. 

1.2.2.За местни дейности в размер на 4 716 274 лв. 

1.2.3.Дофинансиране в местни дейности в размер на 77 000 лв. 

 

1.3.На основание чл.66,ал.1 от ЗМДТ одобрява  план-сметка в дейност „Чистота” за 2021 г. 

,   съгласно Приложение № 3 .  

2.Приема програма за капиталовите разходи в размер на  3 410 774 лв., съгласно 

Приложение №4. 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталовите разходи, съгласно 

Приложение №4. 

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2021 г. и определя: 

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата: 

 



Държавни дейности     01.01.2021 г. Средна брутна заплата 

- Отбрана и сигурност – 7 бр.                                                                    861 лв. 

-МКБППМБ- 1бр. 1400 лв. 

- Образование  ДГ -17 бр.                                                                            1302 лв. 

-Център за работа с деца – 2 бр.                                                             1529 лв. 

- ДПЛУИ – Куделин -  58 бр.                                                                        957 лв. 

- ЦНСТПЛФУ-1 с.  Балей  -  12,5 бр.                                                                         890 лв. 

- ЦНСТПЛФУ-2 с.Балей – 13,5 бр                                                                             930 лв. 

- ЦНСТПЛУИ-  с.Балей - 11 бр.                                                       865 лв. 

- Здравен кабинет-    2 бр.                                                                             1282 лв. 

-Детска ясла - 6бр. 877 лв. 

-общ. администрация  - 30,5 бр.                                                                  1255 лв. 

-ЦНСТПЛУИ с. Куделин- 14 бр.                                                                              880 лв. 

-Защитено жилище-Брегово – 4 бр.                                                       990 лв. 

- ЦНСТПЛУИ-1 с.Куделин-8 бр.                                                   868 лв. 

- ЦНСТПЛУИ- 2 с.Куделин- 14 бр.                                                       876 лв. 

-ЦНСТПЛПР –Брегово-14бр. 840 лв. 

 

3.2. Числеността на персонала за местни дейности: 

 

Общински дейности   01.01.2021 г. Средна брутна заплата 

- Домашен социален патронаж  -15бр.                                             705 лв. 

- РТВ -   1 бр.                                                                                                        683 лв. 

- Др. дейности по икономиката -    6,5 бр.                                            650 лв. 

- Физическа култура и спорт   -           1 бр.                                           735 лв. 

- Клуб на пенсионера – 1 бр.                                                                      660 лв. 

- Чистота    -1 бр                                           826 лв. 

- Общ. администрация-дофин.  – 2 бр.             830 лв. 

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

4.1.Членски внос- 4 000лв. 

4.2.Субсидии за: 

 Читалища -206 712 лв., съгласно Приложение № 5. 

 Спортен клуб- 15 000лв. 

4.3.Упълномощава кмета на общината да определя и договаря допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по  т.4.1.-4.3. 

 

5.Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО 3 на сто върху утвърдените разходи за основна заплата на лицата, назначени по 

трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер до 2 на сто от общия 

годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“. 

5.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в размер до 1 на 

сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 

администрация“. 

 

6.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на  592 117 лв., съгласно Приложение №6. 

 

7.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. 

и прогнозни показатели за периода 2022г. и 2023г. по приходите, помощите, даренията, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането, и по разходите, съгласно Приложение №7. 

 

8.Определя разпоредителите на бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Брегово, както следва: 



 

№ Второстепенни разпоредители 

1 СУ-гр.БРЕГОВО 

2 ДПЛУИ-с.КУДЕЛИН 

3 ЦНСТПЛФУ -1 с.БАЛЕЙ 

4 ЦНСТПЛФУ -2 с.БАЛЕЙ 

5 ЗЖ-гр.БРЕГОВО 

6 ЦНСТПЛУИ-1 –с.КУДЕЛИН 

7 ЦНСТПЛУИ-2 –с.КУДЕЛИН 

8 ДСП-гр.БРЕГОВО 

9 ЦНСТПЛУИ-с.КУДЕЛИН 

10 ЦНСТПЛПР-гр.БРЕГОВО 

11 ЦНСТПЛУИ-с.БАЛЕЙ 

 

9. Определя максимален размер на общинския дълг от  5   на сто  от средногодишния 

размер на отчетените собствени приходи и общата изравнителна субсидия  за последните 

четири години по съответния общински бюджет. 

 

10. Определя максимален размер на нови задължения за разходи ,които могат да бъдат 

натрупани през 2021г., в размер на 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. 

 

11. Определя максимален размер на ангажиментите  за разходи ,които могат да бъдат 

поети  през 2021г., в размер на 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи 

за последните четири години . 

 

12.Определя размера на просрочените вземания в размер на 147 681 лв.  

 

13. Определя размера на просрочените задължения ,които се предвиждат да бъдат 

изплатени  през 2021г. в размер на  350 258 лв.-Приложение № 8. 

 

14.Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2020г. в размер на 

3 400 377 лв. , съгласно Приложение № 9. 

 

15.Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени: 

15.1.В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност или в рамките на функцията , с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 

дейност. 

15.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи. 

 

16.Възлага на кмета: 

16.1.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

16.2.да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  

разпределението. 

16.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности  и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.4.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

 

17.Упълномощава кмета : 

17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общинския план за развитие. 

17.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 



 

18.Приема за сведение предоставената информация за бюджета, предложения, препоръки 

на хартиен носител към Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение - Протокол. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№17 
 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: План на капиталовите вложения за 2021 г., съгласно чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, чл.50 и чл.52 от Закона за държавния бюджет на Р България 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, във връзка с чл.50 и чл.52 от Закона за 

държавния бюджет на Р България  за 2021 г., ОбС-Брегово приема План на капиталовите 

вложения за 2021 г. на община Брегово. 

Приложение: Приложение №1. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ 2021 Г. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

      ПМС 

субсидия- 
МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ 

субсидия- 
ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

преходен 
остатък 

други 

§ 51 – 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ на ДМА в т.ч.         

Функция 01: Общи държавни дейности         

1. Административна сграда - Брегово 10 000       

2. Общинска сграда – с.Куделин 20 000       

Функция 03: Образование         

1.СУ-Брегово         

Функция 05: Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

        

1.ДСП - Брегово       180 000 

Функция 06: Жилищно строителство,       
  

БКС и опазване на околната среда       

1.Заем към ФЛАГ – В и К Община Брегово 57 324       

2.Реконструкция пл."Централен" - Брегово 30 000       

3.Рехабилитация - улици       1 800 000 

4.Проектиране ул.Хан Омуртаг 8 000       

5.Проектиране ВИК - Косово 17000       

6.Проектиране - рекултивиране на сметище     14 080   

Функция 07: Почивно дело, култура, 
религиозни дейности 

        

1.Читалище – с. Брегово   7 000     

2.Читалище – с. Връв   7 000 5 000   

3.Читалище – с. Ракитница   3 000     

4.Читалище – с. Косово   3 000     

5.Читалище – с. Делейна   3 000     

6.Читалище – с. Гъмзово   3 000     

7.Читалище – с. Балей   4 000     

Функция 08: Икономически дейности и 
услуги 

        

1.Рехабилитация IV-класна пътна мрежа 50 000       

2.Проектиране - с.Гъмзово IV-то кл.път     5 000   

§52 – 00  ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА         

Функция 01: Общи държавни дейности         

§52 – 03 Придобиване на др. оборудване 
машини и съоръжения 

        

1. Климатици 15 000       

2.Компютърно и мултифункционално оборудване 19 376       

Функция 05: Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

        

§ 52-04 ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ 

СРЕДСТВА 
        

1.Специализиран автомобил ДСП 20000       

§ 52 – 06 –  ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ         

1.ЦНСТ - с. Ракитница   
 

50 000   

Функция 06: Жилищно строителство,         



БКС и опазване на околната среда       

§52 – 03 Придобиване на др. оборудване 

машини и съоръжения 
        

1. Сметосъбирачна машина 140 000       

§52 – 06 ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 

        

1.Проект за "Изграждане и реконструкция на 
енергоспестяващо осветление в община Брегово" 

    989 318   

Функция 07: Култура, спорт, почивни 
дейности и религиозно дело 

        

§52 – 03 Придобиване на др. оборудване 
машини и съоръжения 

6 000       

 
        

§53 – 00  ПРИДОБИВАНЕ НА НМА         

Функция 01: Общи държавни дейности         

1. Уеб програма - общинска собственост 2 000       

 
        

Общо: 394 700 30 000 1 063 398 1 980 000 

     
КР-местни дейност 394 700       

КР-държавни дейности 30 000       

Трансфери за други целеви разходи 1 980 000       

преходен о-к от 2019-2020 г.МД 1 008 398       

преходен о-к от 2020 г. ДД 55 000       

общо капиталови разходи 3 468 098       

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№18 
 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Брегово в извънредно общо 

събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно 

лечение „Св. Петка” АД - гр.Видин 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, ОбС-Брегово: 
 

I. Определя Христина Борисова Николова – главен счетоводител за представител на 

Община Брегово в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница 

за активно лечение „Св. Петка” АД гр.Видин, което ще се проведе на 12.03.2021 г. от 12:00 

часа, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ на 26.03.2021 г. от 12:00 

часа. 

II. Оправомощава представителя на община Брегово да гласува по т.1 и т.2 от 

дневния ред, защитавайки интереса на община Брегово. 

Приложение: Покана за свикване на извънредно общо събрание. 

 

 

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 10 10 10 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№19 
 

Взето с Протокол №03/25.02.2021 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – Брегово от групата 

на БСП 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

 

На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, ОбС-Брегово, избира за заместник–председател на 

Общински съвет – Брегово от групата на БСП, общинския съветник Анжела Северелова 

Белдева. 

 

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 10 10 9 1 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


