
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№08 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с постъпил Протест 

№2323/2021 г. на ОП-Видин чрез прокурор Вергил Дуцов, Общински съвет Брегово 

отменя изцяло като незаконосъобразни чл. 8, ал.6, чл. 9, т.2 и чл.25 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Брегово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /П/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№09 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Разрешение за поставяне на паметна плоча в знак на почит към 

репресираните от комунистическия режим 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

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

връзка с чл.62, ал.8 от ЗУТ и чл.6 от ЗОС, Общински съвет – Брегово: 

1. Разрешава поставянето на паметна плоча в знак на почит към репресираните 

от комунистическия режим; 

2. Дава съгласие за поставяне на паметната плоча в поземлен имот 

06224.201.16, по кадастралната карта на гр. Брегово, собственост на 

община Брегово, съгласно Акт за публична общинска собственост №63 от 

25.02.2008г.; 

3. Упълномощава Кмета на Община Брегово и гл. архитект да извърши 

необходимите законови действия, във връзка с поставяне на паметната 

плоча.  

Приложение:  Скица-проект. 

 

 

 

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 6 4 1 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /П/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№10 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

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

пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 

2021/2022г. 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 2021/2022г. 

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 

60,00 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 2021-2022г. със собственици и ползватели. 

Приложение:  Искане от Директора на ОДЗ-Видин-копие. 

 

 

 

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 

№11 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Приемане на Общински план за младежта 2022г. 

 

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 2022 г. 

Приложение: Общински план за младежта 2022 г. 

 

 

 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /П/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№12 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Отчет за дейността на МКБППМН - община Брегово за 2021 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС-Брегово приема Отчет за 

дейността на МКБППМН – община Брегово за 2021 г. 

Приложение: Отчет за дейността на МКБППМН - община Брегово за 2020 г.   

 

 

 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /П/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№13 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Приключване изпълнението на договор № BG05MOP001-6.002-0062-

C01 и предложение от УО на ОП РЧР за удължаване на услугите по 

процедура BG05MOP001-6.002 „Патронажна грижа +“ в община 

Брегово чрез подписване на Допълнително споразумение 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 (1), т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на подписания 

административен договор по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“ № 

BG05M9OP001-6.002-0062-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и Допълнително 

споразумение, ОбС-Брегово: 

1.  Възлага на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ 

предоставянето и изпълнението на интегрирана здравно-социална услуга 

„Патронажна грижа + в община Брегово“ по процедура BG05M9OP001-6.004 

“Патронажна грижа + Компонент 2“. 

2. Предоставянето на интегрирани здравно- социални услуги се осъществява 

съобразно Методика за предоставяне на патронажна грижа, на Министерство на 

здравеопазването, до приключване на проектните дейности по процедура 

„Патронажна грижа +“. 

3. Възлага на кмета на Община Брегово да подпише Акт за възлагане на услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ), която ще се предоставя по проект 

„Патронажна грижа + в община Брегово“- № BG05M9OP001-6.002-0062-C01, 

финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020“, както и всички документи необходими за 

изпълнението на услугата. 

4. Упълномощава кмета на община Брегово да извършва всички дейности 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на проекта, като за 

целта подписва всички необходими документи. 

5. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60 (1) от 

АПК. 

 

 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ/П/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№14 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община 

Брегово 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

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

местната администрация и във връзка чл. 27 (1) и чл.26 от Закон за социалните 

услуги, ОбС-Брегово: 

I. Освобождава Обществения съвет за социално подпомагане приет с Решение 

№3/Протокол №1 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Брегово. 

II. Създава се Съвет по въпросите на социалните услуги в девет членен състав. 

III. Определя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в 

община Брегово: 

 

Председател: д-р инж. Росица Попарданова – секретар на община Брегово; 

Членове:  

1. Кремена Гогорицова – заместник-кмет на община Брегово; 

2. инж. Георги Чакъров – ст. експерт филиал Брегово – ДБТ Видин 

3. Лилия Бушева – зам.-директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Брегово; 

4. Мая Орбецова – Управител на ЦНСТПЛПР гр. Брегово 

5. Десислава Георгиева - Началник отдел „Закрила на детето“ ДСП Брегово 

6. Свилен Маринов – Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“ 

7. Стела Генадиева – председател на клуба на пенсионера в гр. Брегово 

8. Владилен Васков – полицейски инспектор ПУ Брегово; 

IV. Възлага на кмета на община Брегово осъществяването на дейностите, 

необходими за правилното и законосъобразно 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 11 11 6 0 5 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /П/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№15 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Отпускане на безвъзмездна помощ за кандидатстване и финансиране 

на проекта „Закриване и рекултивация на депо за неопасни 

отпадъци Брегово“ пред ПУДООС 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс 

Общински съвет – Брегово: 

1. Дава съгласие Община Брегово да кандидатства и сключи договор за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект 

„Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Брегово“. 

2. Общински съвет –Брегово, упълномощава Кмета на община Брегово да извърши 

необходимите законови действия, във връзка кандидатстване и финансиране 

на проекта „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Брегово“ 

пред ПУДООС. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

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 

№16 

Взето с Протокол №02/29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Организация на предоставянето на социални услуги в община 

Брегово, чрез създаване на Комплекс за социални услуги като 

второстепенен разпоредител с бюджет 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 (2) от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 (1) т. 7 от ЗМСМА, чл. 

11 (10) от Закон за публичните финанси и чл. 18 (З) т.2 от Закон за социалните 

услуги, Общински съвет Брегово:  

1. Създава Комплекс за социални услуги като второстепенен разпоредител 

с бюджета на община Брегово, обединяващ следните социални услуги: 

№ Социална услуга адрес 

1. Център за настаняване за пълнолетни лица с 

психични разстройства 

Гр. Брегово, ул. „Пирин” №2 

2. Център за настаняване от семеен тип 

пълнолетни лица с физически увреждания 

1 

за с. Балей, общ. Брегово, обл. 

Видин, ул. „дом за СГ“ № 1 

з. Център за настаняване от семеен тип 

пълнолетни лица с физически увреждания 

2 

за с. Балей, общ. Брегово, обл. 

Видин, ул. „Дом за СГ“ №1 

4. Център за настаняване от семеен тип 

пълнолетни лица с умствена изостаналост 

за с. Куделин, общ. Брегово, 

обл. Видин, ул.„6-ти 

септември” № 8 

5. Център за настаняване от семеен тип 

пълнолетни лица с умствена изостаналост 

за с. Балей, общ. Брегово, обл. 

Видин 

6. Център за настаняване от семеен тип 

пълнолетни лица с умствена изостаналост 1 

за с. Куделин, общ. Брегово, 

обл. Видин, ул. „Дом за СГ“ 

№1 

7. Център за настаняване от семеен тип 

пълнолетни лица с умствена изостаналост 2 

за с. Куделин, общ. Брегово, 

обл. Видин, ул. „Дом за СГ“ 

№1 

8. Защитено жилище за лица с физически 

увреждания 

гр.Брегово, ул. „Хан Омуртаг” 

№18 

2. КСУ се управлява от директор, като негово работодател е кмета на 

община 

Брегово. 

2.1. Директорът на КСУ е работодател на ръководителите и персонала на 

социалните услуги, които са обединени в КСУ. 

2.2. Възлага на Директора на КСУ да изготви Правилник за устройство и 

дейността на КСУ, да предложи административна структура, изготви и 



предложи за утвърждаване щатно разписание на длъжностите в КСУ, 

съгласно актуалната нормативна уредба. 

З. Възлага на Кмета на Община Брегово изпълнение на Решението на 

Общински съвет Брегово и всички последващи действия, прилагайки 

нормативните разпоредби. 

 

 

 

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 11 11 4 4 2 

 

 

Решението не се приема 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /П/ 

Председател ОбС-Брегово 


