
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№06 

Взето с Протокол №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на План на капиталовите разходи за 2023 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 
 

 На основание чл.21, ал.1 т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закон за прилагане 

на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 

чл.94, ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, със срок до приемане на бюджета 

на Община Брегово за 2023 година, Общински съвет - гр. Брегово приема Плана на 

капиталовите разходи за 2023 г., в размер на 2 646 783 лв. 

 Приложение: Приложение №1 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

№ 
Наименование и местонахождение 
 на обектите 

Целева 
субсидия 
за 
капитало
ви 
разходи 
(§ 31-13) 
местни 
дейности 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023 

 (§ 31-13) 
държавни 
дейности 

Субси

дии и 
транс
фери 
от ДБ   
други 
БО 
(§31-
11, 
§31-
18, 
§61-
00)             

собствени средства, 
кредити, вкл. преходен 
остатък 

Преходен 
остатък 
(ЦКС, 
субсидии и 
трансфери от 
ДБ)  

кредити от други  

  
              

  
              

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА   440 000   57 324 94 900 1 832 383 

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА 121 000 0         

Параграф 53-00 Придобиване на НДА 8 400           

Параграф 54 - 00 Придобиване на земя             

Параграф 55 - 00 Капиталови трансфери             

І. 
Функция 01 Общи държавни служби 

      
      

122 
Дейност Общинска администрация 

      
      

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА             

52-03 
Закупуване на компютърна 
конфигурация 5 000     

      

II. Функция 02 Отбрана и сигурност             

285 Дейност Доброволни формирования 
за защита при бедствия 

            

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА             

52-03 
„Закупуване на 2 броя, бензинови 
резачки 

            

III. Функция 03 Образование             

311/52-03 
ДГ- професионална ел.фурна 

        6 179   

311/52-03 ДГ- професионално кухненско 
обзавеждане/шкафове/ 

        3 021   

                

V. Функция 05  Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи 

            

51-00 
Основен ремонт  сграда ЦНСТ-с. 
Ракитница 

  300 000         

VI. Функция 06: Жилищно 
строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на 
околната среда 

            

606 
"Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа". 

            

  
проектиране  на улици в  с. 
Ракитница, с. Гъмзово, с. Балей 

10 000           



623 Дейност Чистота             

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА             

52-04 

СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНА, 
ГР.БРЕГОВО 

80 000           

52-03 закупуване на съдове за битови 
отпадъци, ГР.БРЕГОВО 

36 000           

VII. Функция 07.Почивно дело, култура, 
религиозни дейности 

            

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА             

  Читалище с. Връв   70 000         

  Читалище с. Делейна   40 000         

  Читалище гр. Брегово   30 000     
    

VIII. 
Функция 08 Икономически дейности 
и услуги 

            

Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА 

            

    832 
рехабилитация на 4 клас път, 
ГР.БРЕГОВО            94 900   

    832 
ПЪТ VID 1030 ДО ЦЕНТЪРА НА 
С.ДЕЛЕЙНА, ДЕЛЕЙНА             1 832 383 

Параграф 53-00 Придобиване на други 
нематериални ДМА             

831/53-09 изготвяне на ГПБДП, ГР.БРЕГОВО    8 400           

IX. Функция 09: Разходи 
некласифицирани в др. функции 

            

8 300 Заеми от банки и др. лица в 
страната 

            

* Вноска заем към фонд ФЛАГ       57 324     

  общо 139 400 440 000 0 57 324 104 100 1 832 383 

        
кр здбрб 636 724 

текущ 

ремонт 73 576 

преходен 
ост. 1 936 483 

общо 2 646 783 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№07 

Взето с Протокол №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО:  Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи в 

трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на сгради и улична и пътна мрежа - 

публична общинска собственост и даване на съгласие, кметът на 

Община Брегово да направи предложение до Министъра на 

финансите за трансформиране на средства 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 
 

На основание чл.21, ал.1 т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закон за прилагане 

на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и 

чл.94, ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, със срок до приемане на бюджета 

на Община Брегово за 2023 година, Общински съвет - гр.Брегово:  

 Възлага на кмета на Община Брегово да направи предложение до Министъра 

на финансите за трансформиране на средства в размер на 73 576 лева от целевата 

субсидия за капиталови разходи, в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на сгради, улична и пътна 

мрежа - публична общинска собственост, с които средства да се финансират 

неотложни ремонти на сгради, улична и пътна мрежа - публична общинска 

собственост, съгласно Приложение № 14. за трансформиране на средства от целева 

субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от Решението. 

Приложение: Приложение №14 към ФО №3 /2022г. 

 

 

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 

№08 

Взето с Протокол №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО:  Отчет за дейността на МКБППМН – община Брегово за 2022 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 2022 г. 

 Приложение: Отчет за дейността на МКБППМН - община Брегово за 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 

№09 

Взето с Протокол №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО:  Даване на съгласие да се проведе процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Извършване на обществен 

превоз на пътници по автобусни линии, част от Областна 

транспортна схема от квотата на Община Брегово, съгласно 

утвърдени маршрутни разписания 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за 

автомобилните превози, в изпълнение на изискванията на чл.16в, ал.1 от Наредба №2 

от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, в съответствие с 

Регламент /ЕО/ №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. 

относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт и за отмяна на Регламенти /ЕИО/ №1191/96 и /ЕИО/ 1107/70 на Съвета и 

чл.60 , ал.1 от АПК, ОбС-Брегово: 

I.Дава съгласие и възлага на Кмета на община Брегово да проведе процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на 

пътници по утвърдени маршрутни разписания /МР/, обособени в самостоятелни 

автобусни линии от квотата на Община Брегово, утвърдени в областната транспортна 

схема, както следва: 

Автобусна линия Видин – Делейна  

-МР с час на тръгване от автогара Видин в 6:50ч и от Делейна в 07:50ч., 

изпълняващо се целогодишно, в дните вторник и четвъртък; 

-МР с час на тръгване от автогара Видин в 11:45ч. и от Делейна в 12:45ч., 

изпълняващо се целогодишно, в дните вторник, четвъртък и неделя;  

-МР с час на тръгване от автогара Видин в 17:00ч и от Делейна в 18:00ч., 

изпълняващо се от 1 октомври до 31 март, в неделя; 

 -МР с час на тръгване от автогара Видин в 18:45ч и от Делейна в 19:35ч., 

изпълняващо се от 1 април до 30 септември, в неделя. 

Автобусна линия Видин-Брегово-Косово  

-МР с час на тръгване от автогара Видин в 8:15ч и от Косово в 09:30ч., 

изпълняващо се целогодишно; 

-МР с час на тръгване от автогара Видин в 14:45ч. и от Косово в 17:00ч., 

изпълняващо се целогодишно; 

-МР с час на тръгване от автогара Видин в 18:30ч и от Косово в 19:30ч., 

изпълняващо се от 01 октомври до 31 март; 

 -МР с час на тръгване от автогара Видин в 19:00ч и от Косово в 19:35ч., 

изпълняващо се от 01 април до 30 септември. 

II.С настоящото решение Общински съвет – Брегово делегира изпълнението на 

своите функции относно провеждане на процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки на Кмета на Община Брегово и го оправомощава да 

предприеме и извърши всички правни и фактически действия по подготовка на 

процедурата, нейното провеждане и сключване на договор.  

III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на 

приемането му.  

 

 



 

 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Брегово и 

Областния управител на Област Видин в 7-дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд- гр. Видин по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс.  

 

 

 

 

 

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 

№10 

Взето с Протокол №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО:  Определяне на Представител на община Брегово в Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Видин за извънредно заседание по 

предварително зададеният дневен ред на 15.03.2023г. 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 ВиК, ОбС-Брегово определя за 

Представител на община Брегово в Асоциацията по ВиК 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 ВиК на обособената територия, 

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

зададеният дневен ред на 15.03.2023 г. от 11:00 часа, както следва: 

От т.2. до т.6 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: 

 

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 №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на 

семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в 

Република Турция 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет - Брегово:  

1. Отпуска безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на семействата на 

загиналите и пострадалите от земетресение  в Република Турция в размер от 

2 000/ две хиляди/ лева от бюджета на община Брегово, 

2. Средствата ще се планират и изплатят от дейност 122 - Общинска 

администрация, & 4214- обезщетения и помощи по решение на общински съвет, 

3.  Възлага на кмета на община Брегово, отпуснатите средства в размер на 2 000 

/две хиляди/ лева, да бъдат преведени но „Български червен кръст“ по 

специализираната банкова сметка :IBAN BG64UNCR76301078660913, в 

Уникредит Булбанк АД, 

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

предварително изпълнение на взетото решение, с цел своевременно 

предоставяне на средствата, за подпомагане на семействата на загиналите и 

пострадалите от земетресението в Република Турция. 

 

 

 

 

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 №02/28.02.2023 г. 

 

 

ОТНОСНО: Издаване на „Акт за възлагане за предоставяне на помощ за 

осъществяване на услуга от общ икономически интерес - грижа в дома“ 

и приемане на „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-

социална услуга „Грижа в дома“ по административен договор 

BG05SFPR002-2,001-0159-C01 „Грижа в дома в община Брегово", 

финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21 (1) т. 23 и (2), чл. 17 (1) т. 7 от ЗМСМА, във връзка с 

Решение на ЕК 2012/21/ЕС, изпълнение на подписания административен договор 

BG05SFPR002-2.001-0159-С01 „Грижа в дома в община Брегово“, финансиран от 

Европейския социален фонд чрез програма „Развитие на човешките ресурси 2021-

2027“ и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в 

предложението, Общински съвет Брегово:  

1. Определя изпълнението на дейностите по Договор BG05SFPR002-2.001-0159-

С01 „Грижа в дома в община Брегово” като Услуга от общ икономически интерес по 

смисъла на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагането на 

чл. 106 § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

2. Упълномощава кмета на община Брегово да възложи изпълнението на 

дейностите по Договор BG05SFPR002-2.001-0159-С01 „Грижа в дома в община Брегово” 

като услуга от общ икономически интерес на общинска администрация - „Образование, 

култура, социални и младежки дейности”. 

3. Упълномощава кмета на община Брегово да извърши всички правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на т. 1 и т.2 от настоящото Решение, 

като издаде Акт за възлагане на „Грижа в дома в община Брегово", като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/, като актът следва да съдържа необходимите реквизити, 

съгласно член 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно 

прилагането на член 106 § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за 

държавна помощ под формата на компенсация на обществена услуга. 

4. Приема изготвената и утвърдената от кмета на Община Брегово „Методика за 

предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по 

административен договор BG05SFPR002-2.001-0159-С01 „Грижа в дома в община 

Брегово". 

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 

поименно: 

 

„За” 

 

„Против” 

 

„Въздържали 

се” 

11 11 11 11 0 0 

 
 

 

ИНЖ. ИВАН ВЪЛЧОВ /п/ 

Председател ОбС-Брегово 


