
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№70 
Взето с Протокол №13/22.12.2021 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Отмяна на Решение №66, взето с Протокол №12 от 30.11.2021г. и 

приемане на проект за Решение за продажба на земя с отстъпено 

право на строеж в с.Калина, общ.Брегово, с площ 900кв.м. по реда 

на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-25-40 от 

06.12.2021г. на Областния управител, Общински съвет-Брегово, отменя Решение 

№66, взето с протокол №12 от 30.11.2021г. на ОбС-Брегово. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет-Брегово разрешава продажбата на поземлен имот, 

парцел IX-общински, квартал 4а, целият с площ от 900 кв.м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост №571/25.08.2021г., находящ се в с.Калина, община Брегово на 

собственика на законно построените вилна сграда с площ от 35 кв.м. и гараж със 

застроена площ от 20 кв.м. в имота, собственост на Бойко Вълчинов Пангаров от 

гр.Видин, притежаващ нотариален акт № 49, том I, рег.№ 653, дело №49 от 1998 год.  

3. Продажбата да се извърши при цена в размер на 3287,50 лева, която е 

пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.  

4. Данъчната оценка на имота е в размер на 1792,80 лева 

5. Упълномощава кмета на общината да подпише договор за продажба с Бойко 

Вълчинов Пангаров, след внасяне на определената сума по сметка на общината. 

6. Разноски по вписване на договора в Агенцията по вписванията са за сметка 

на купувача. 

 

 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№71 
Взето с Протокол №13/22.12.2021 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Отмяна на Решение №67, взето с Протокол №12 от 30.11.2021г. и 

приемане на проект за Решение за продажба на земя с отстъпено 

право на строеж в с.Калина, общ.Брегово, с площ 1000 кв.м. по 

реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-25-39 от 

06.12.2021г. на Областния управител, Общински съвет–Брегово, отменя Решение 

№67, взето с Протокол №12 от 30.11.2021г. на ОбС-Брегово. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет-Брегово разрешава продажбата на поземлен имот, 

парцел IV-общински, квартал I, целият с площ от 1000 кв.м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 573/04.11.2021г., находящ се в с.Калина, община Брегово 

на собственика на законно построената двуетажна вилна сграда с площ от 26 кв.м. в 

имота, собственост на Теодора Леткова Маринова от гр.Видин, притежаваща 

нотариален акт № 99, том I, рег.№ 1422, дело №66 от 2021 год.  

3. Продажбата да се извърши при цена в размер на 3650,00 лева, която е 

пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител.  

4. Данъчната оценка на имота е в размер на 2280,00 лева 

5. Упълномощава кмета на общината да подпише договор за продажба с 

Теодора Леткова Маринова, след внасяне на определената сума по сметка на 

общината. 

6. Разноски по вписване на договора в Агенцията по вписванията са за сметка 

на купувача. 

 

 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№72 
Взето с Протокол №13/22.12.2021 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: 
 

I. Определя Кремена Стефчова Гогорицова – зам.-кмет на община Брегово 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 30.12.2021 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на основание чл. 227, 

ал.3 от ТЗ извънредното Общо събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от 

първоначално обявената дата - на 13.01.2022 г. от 11:00 часа. 

II. Оправомощава представителя на община Брегово да гласува по т.1 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: 

 

Гласували 

поименно: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 


