
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№17 

Взето с Протокол №03/13.04.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Закриване на НУ с. Ракитница 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

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

местната администрация и във връзка, чл. 312, ал.1 и ал.6 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, ОбС-Брегово дава съгласието си 

Начално училище с. Ракитница, общ. Брегово да бъде закрито. 

 2.Упълномощава Кмета на Община Брегово да извърши всички последващи 

действия. 

 3. На основание чл.60 от АПК, 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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№18 

Взето с Протокол №03/13.04.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма 

за закрила на детето – 2021 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, ОбС-Брегово приема Отчет за 

изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето – 

2021 г., в изпълнение на Решение №33, взето с Протокол №06/14.05.2021 г. на ОбС-

Брегово. 

Приложение: Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за закрила на детето – 2021 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 

№19 

Взето с Протокол №03/13.04.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Общинска програма за закрила на детето 2022г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от 

Закона за закрила на детето и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на закона за закрила на детето, ОбС-Брегово приема Общинска програма за закрила 

на детето за 2022 г.  

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 

 

 

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 

№20 

Взето с Протокол №03/13.04.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Удостояване на Нинко Георгиев Заяков със званието „почетен 

гражданин на Брегово“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1 от Наредбата 

за символите, почетните знаци и почетните звания в община Брегово, Общински съвет 

- Брегово удостоява Нинко Георгиев Заяков със званието „почетен гражданин на 

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 11 11 11 0 0 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№21 

Взето с Протокол №03/13.04.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Монтиране паметни плочи на Васил Левски в населените места на 

общината, във връзка с отбелязване 150-годишнина от гибелта на 

Апостола през 2023 г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.8 от 

ЗУТ и чл.6 от ЗОС, Общински съвет – Брегово: 

1. Дава съгласие за монтиране паметни плочи на Васил Левски в населените 

места на общината, във връзка с отбелязване 150-годишнина от гибелта на 

Апостола през 2023 г. 

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

необходимите законови действия, във връзка с поставяне на паметните 

плочи.  

 

 

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 

№22 

Взето с Протокол №03/13.04.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Отмяна на Решение №10, взето с Протокол №02 от 29.03.2022г. и 

приемане на проект за Решение за предоставяне под наем за 

стопанската 2021/2022г. имоти-полски пътища, попадащи в масиви 

за ползване на земеделски земи в землищата на община Брегово 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

РЕШИ: 

 

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

05.04.2022г., на Областния управител, Общински съвет –Брегово, отменя Решение № 

10, взето с Протокол №02 от 29.03.2022г. на ОбС-Брегово. 

2. 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: 

2.1. 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. 

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

землищата на община Брегово, 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. 

4. Актовете на общинския съвет могат да се обжалват пред Административен 

съд-Видин в 14-дневен срок. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и по изложените в мотивите на решението 

съображения, допуска предварително изпълнение на Решението. 

 

Мотиви: Земеделските стопани регистрират обработваемите площи в ИСАК, 

попълват и предават в ОСЗ заявление за подпомагане в срок до 15 май 2022г. Ето 

защо и предвид необходимостта на общината от местни приходи считам, че би било 

разумно общинските имоти, да се отдават под наем на желаещи да ги ползват, като по 

този начин общината повишава собствените си приходи. Възложено е от общинска 

администрация Брегово, заключение за средна рентна  цена на декар на територията 

на община Брегово от независим лицензиран експерт-оценител инж.Илияна 

Ципоркова. 

Приложение: Заключение - 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 


