ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №1
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-6137/29.01.2013г. от Постоянната комисия
по образование, наука и култура към Общински съвет – Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Подкрепя стартирала процедура за откриване на филиал на
Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Видин.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет- Видин да предостави
настоящето решение, чрез Областния управител на Област Видин до
Проф.д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет „Ангел
Кънчев”.
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцедуалния кодекс,
допуска предварително изпълнение на решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че законосъобразно и
целесъобразно да даде съгласието си и осигури подкрепа в стартиралата
процедура за откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”
в гр. Видин.
С оглед защита на важни обществени интереси, а именно ускоряване
стартирала процедура за откриване на филиал на висше учебно заведение във
Видин е необходимо да допусне предварително изпълнение на решението.

Председател на Общински съвет Видин

Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №2
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-11/11.01.2013г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно заявление вх.№У0644-1904/05.07.2012г. от „Лома Георгиев” ЕООД, ЕИК 200733168 със седалище и адрес на управление –
гр. Видин, ул. „Ильо Войвода” №30, вх.,,А”, ет.2, представлявано от
едноличния собственик на капитала Христен Георгиев Йорданов.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 във връзка с чл.34
ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.66 от Наредбата по чл.8, ал.2 от
ЗОС,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба на придаваемите части обособени в ПИ с
идентификатор

10971.511.267

и

ПИ

с

идентификатор

10971.511.269,

защриховани с лилав цвят на схемата към предварителния проект за
изменение на ПУП, на „Лома-Георгиев” ЕООД, ЕИК 200733168 и възлага на
Кмета на Община Видин да сключи с „Лома - Георгиев” ЕООД, ЕИК
200733168 със седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. ,,####
#######”, №##, вх.,,#”, ет.#, представлявано от едноличния собственик на
капитала

Христен

Георгиев

Йорданов,

предварителен

договор

за

покупко-продажбата им, по цена, определена с пазарна оценка, както следва:
1) За ПИ с идентификатор 10971.511.269 - 18 000 лв./осемнадесет
хиляди лева/;

2) За ПИ с идентификатор 10971.511.267 - 20 000 лв./двадесет хиляди
лева/
2. Възлага на Кмета на Община Видин да сключи окончателен договор
с „Лома-Георгиев” ЕООД, ЕИК 200733168 за покупко-продажба на
придаваемите части по цените определени в предварителния договор, по-горе,
след издаване на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да даде съгласие да бъде извършена продажба на
придаваемите обособени части в горепосочените два поземлени имота, чрез
сключването на договор за покупко-продажба.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №3
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-300/10.12.2012г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно учредяване на допълнително право на строеж за
строителство на външно стълбище за достъп, към „Амбулатория за първична
дентална помощ – индивидуална практика – д-р Димитров” в ПИ с
идентификатор 10971.504.84 с площ 5,84 кв.м.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.38, ал.2 от
ЗОС и чл.62, ал.2 от Наредбата по реда на чл.8, ал.2 от ЗОС,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Община Видин да учреди без търг или конкурс, право на строеж за
пристрояване на стълбище към самостоятелен обект, в сграда с идент.
10971.504.84.1.2 с площ 5,84 кв.м., съгласно скица-виза №112/26.10.2012г.,
неразделна част от настоящото решение, в полза на „Амбулатория за
първична дентална помощ-индивидуална практика-д-р Димитров” ЕООД,
ЕИК 201383888 със седалище и адрес на управление, гр. Видин,
ж-к ,,#. #########”, бл.#, вх.,,#”, ап.#, представлявано от Йордан Димитров
Томов за сумата от 279,10 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Видин да сключи договор за учредено
право на строеж с „Амбулатория за първична дентална помощ-индивидуална
практика - д-р Димитров”- ЕООД.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно Община Видин да учреди право на строеж за пристрояване на
стълбище за достъп към самостоятелен обект, без търг или конкурс.
Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №4
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-13/11.01.2013г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно писмо с вх.№24 00-8870/09.10.2012г. от Марчо
Марков – Директор на ОД на МВР Видин, относно искане за безвъзмездно
ползване на помещение /мазе/, с площ от 100 кв.м, в сградата на Спортна зала
„Фестивална”, с административен адрес гр. Видин, ул. „Пазарска” №6.
Помещението ще се ползва за поддържане и усъвършенстване на физическата
кондиция и подготовка на служителите на ОД на МВР Видин, за срок от 3
/три/ години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3, чл.39,
ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 3/три/ години, за
нуждите на ОД на МВР Видин помещение /мазе/, с площ от 100 кв.м., в
сградата на Спортна зала „Фестивална”, с административен адрес гр. Видин,
ул. ,,Пазарска” №6. Помещението ще се ползва за поддържане и
усъвършенстване на физическата кондиция и подготовка на служителите на
ОД на МВР Видин. Консумативите /ел. енергия и вода/, които са

изразходвани от ОД на МВР Видин във връзка с ползването на имота ще се
заплащат от ОД на МВР Видин.
2. Възлага на Кмета на Община Видин, след влизане в сила на
настоящото решение, да сключи договор за безвъзмездно ползване на
помещение /мазе/, с площ от 100 кв.м., в сградата на Спортна зала
„Фестивална”, с административен адрес гр. Видин, ул. ,,Пазарска” №6 с
ОД на МВР Видин за срок от 3/три/ години.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законносъобразно и
целесъобразно да се предостави горепосоченото помещение, в сградата на
Спортна зала „Фестивална”, за нуждите на Областна дирекция на МВР
Видин, където служителите ще усъвършенстват своята професионална
подготовка, умения и опит.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №5
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-299/10.12.2012г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно промяна на раздел І, т.6 от Решение №22, взето с
Протокол №2/28.02.2008г. на Общински съвет – Видин, относно определяне на
цени за разпоредителни сделки с недвижими имоти частна общинска
собственост в кв. „Нов път”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.2
от ЗОС и във връзка с чл.56, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
Общински съвет Видин променя раздел I, т.6 от Решение №22, взето с
Протокол №2/28.02.2008г. на Общински съвет Видин - пазарни цени за
1 кв.м. площ, както следва:
I. гр. Видин - II функционален тип.
т.6. Шеста зона /терени, находящи се в кв. ,,Нов път”/.
стара цена:
- 5,00 лв./кв.м.
нова цена
- на база пазарна оценка на кв.м. общинска земя, определена на
основание чл.41, ал.2 „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права
върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не
по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните

права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки,
изготвени от оценители, определени по реда на чл.22, ал.3, освен ако в закон
е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или
конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от
общинския съвет” от ЗОС.
В останалата си част Решение №22, взето с Протокол №2/28.02.2008г на
Общински съвет Видин не се променя.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде променен начина за определяне на пазарната цена за 1
кв.м. площ на терени, находящи се в кв. ,,Нов път”, гр. Видин.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №6
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-21/17.01.2013г. от Борислава Борисова –
Заместник кмет «Хуманитарни дейности и социална политика» на Община
Видин и Председател на Временната комисия към Общински съвет – Видин,
създадена с Решение №55, взето с Протокол №4/24.04.2012г. на Общински
съвет – Видин, относно управлението на сградния фонд, в която се помещава
,,Самостоятелна медико-техническа лаборатория I – Видин” ЕООД преминаване управлението му на Кмета на Община Видин, съгласно т.I от
предложение, направено с Протокол №2/08.01.2013г. на Временната комисия
към Общински съвет – Видин, създадена с Решение №55, взето с Протокол
№4/24.04.2012г. на Общински съвет Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.2 и т.3, чл.11,
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1, чл.14, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Видин и във връзка с чл.17, т.16 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в
търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, §5а и §5
от Допълнителните разпоредби на Закона за търговския регистър,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Прекратява правото на ползване от ,,Самостоятелна медико-техническа
лаборатория I – Видин” ЕООД, върху имот частна общинска собственост,

съгласно АЧОС №550/01.06.2007г., представляващ III-ти етаж и част от
IV-ти етаж от масивна жилищна сграда с административен адрес: гр. Видин,
ул. „Цар Симеон Велики” №40.
2. Предоставя имот - частна общинска собственост, съгласно АЧОС №550/
01.06.2007г., представляващ ІІІ-ти етаж от четириетажна масивна сграда със
ЗП-670 кв.м. и част от ІV-ти етаж от същата сграда - ЗП-56 кв.м., преустроени
за зъботехническа лаборатория, с административен адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Симеон Велики” №40, за управление на Кмета на Община Видин.
3. Общински съвет – Видин да подаде заявление за ликвидация на
„Самостоятелна медико-техническа лаборатория I – Видин” ЕООД по
§5, ал.2 от Закона за търговския регистър в Агенция по вписвания
«Търговски регистър» чрез Окръжен съд – Видин.
4. Определя срок за извършване на ликвидацията - 6 месеца.
5. Определя за ликвидатор Биляна Венелинова Костова – Кирилова –
юрист.
6. В договора с ликвидатора да се включи клауза, съгласно която
ликвидаторът може да извършва продажба на дълготрайни активи на
дружеството само по решение на Общинския съвет, след провеждане на търг
при условията и по реда на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, съгласно
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в
търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието но
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

7. Останалите активи и пасиви, след приключването на ликвидацията и
заличаването на дружеството в Търговския регистър, да се предадат на
Община Видин.
8. Решението влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на
здравеопазването, съгласно чл.54, ал.3 от Закона за лечебните заведения.
9. Възлага на Председателя на Общински съвет - Видин да извърши
необходимите действия за получаване на съгласие от Министъра на
здравеопазването.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да поиска обявяването на ликвидация на непререгистрираното
съгласно §5 от ПРЗ на ЗТР общинско дружество, както и да предостави
управлението на сградния фонд ползван от дружеството на Кмета на Община
Видин.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №7
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-22/17.01.2013г. от Борислава Борисова –
Заместник кмет «Хуманитарни дейности и социална политика» на Община
Видин и Председател на Временната комисия към Общински съвет – Видин,
създадена с Решение №55, взето с Протокол №4/24.04.2012г. на ОбС– Видин,
относно прекратяване и ликвидация на ,,Медико дентален център I – Видин”
ЕООД, гр. Видин, съгласно т.2 от предложение, направено с Протокол
№2/08.01.2013г. на Временната комисия към Общински съвет – Видин,
създадена с Решение №55, взето с Протокол №4/24.04.2012г. на ОбС- Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 от ТЗ, чл.54 от
Закона за лечебните заведения и чл.12, ал.2, т.7 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества с
общинско участие в капитала, за участието но общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел, §5а и §5 от Допълнителните
разпоредби на Закона за търговския регистър,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Прекратява ,,Медико - дентален център I- Видин” ЕООД, гр. Видин.
2. Освобождава Управителя на ,,Медико - дентален център I - Видин”
ЕООД, гр. Видин, като не освобождава от отговорност същия.
3. На основание чл.156 от ТЗ открива производство по ликвидация на
,,Медико - дентален център I - Видин” ЕООД, гр. Видин.
4. Определя срок за извършване на ликвидацията - 6 месеца.

5. Останалите активи и пасиви, след приключването на ликвидацията и
заличаването на дружеството в Търговския регистър, да се предадат на
Община Видин.
6. Решението по т.1 влиза в сила след получаване на съгласие от
Министъра на здравеопазването, съгласно чл.54, ал.3 от Закона за лечебните
заведения.
7. След влизане в сила на решанието по т.1 Управителят на ,,Медикодентален център I - Видин” ЕООД, гр. Видин урежда правоотношенията с
персонала по чл.328, ал.1, т.1 от КТ.
8. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за
получаване на съгласието от Министъра на здравеопазването и да назначи
ликвидатора на дружеството.
9. Определя за ликвидатор Десислава Георгиева Дикова – Кайцанова –
юрист.
10. В договора с ликвидатора да се включи клауза, съгласно която
ликвидаторът може да извършва продажба на дълготрайни активи на
дружеството само по решение на Общинския съвет, след провеждане на търг
при условията и по реда на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, съгласно
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в
търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието но
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде прекратена дейността на дружеството и същото да
бъде обявено в ликвидация, тъй като същото не отговаря на законовите
изисквания.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №8
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-23/17.01.2013г. от Борислава Борисова –
Заместник кмет «Хуманитарни дейности и социална политика» на Община
Видин и Председател на Временната комисия към Общински съвет – Видин,
създадена с Решение №55, взето с Протокол №4/24.04.2012г. на Общински
съвет – Видин, относно изменение и допълнение на Решение №68, взето с
протокол №5 от 28.04.2011 г. на Общински съвет Видин за обявяване и
провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностичноконсултативен център 1 – Видин” ЕООД, отмяна на Решение №89, взето с
Протокол №5 от 28.04.2011г. на Общински съвет Видин и сформиране на
комисия,

съгласно

т.III

от

предложение,

направено

с

Протокол

№2/08.01.2013г. на Временната комисия към Общински съвет – Видин,
създадена с Решение №55, взето с Протокол №4/24.04.2012г. на Общински
съвет - Видин с цел запазване дейността на Диагностично-консултативен
център 1 – Видин” ЕООД.
На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.1, чл.6, ал.1
от Закона за лечебните заведения, чл.12, ал.1, ал.17, т.16 от Наредбата за реда
за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел и във връзка с чл.3, чл.5 и чл.6 от
Наредба №9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения,

Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Изменя точка 6 от Решение №68, взето с Протокол №5 от 28.04.2011г.
на Общински съвет Видин, която от ,,Определя комисия за организиране и
провеждане на конкурса в състав от трима членове:”, придобива следната
редакция ,,Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в
състав от петима членове”.
 Председател – Момчил Викторов Станков – общински съветник
 Секретар – Доц. Пламен Цветанов Георгиев – общински съветник
Членове:
 Емил Тодоров Лилов – общински съветник
 Емилия Николова – Директор Дирекция ,,Хуманитарни дейности” към
Община Видин
 Д-р Гергана Джамбова - Директор - Регионална здравна инспекция Видин.
2. Точка 10 от Решение №68, взето с Протокол №5 от 28.04.2011 г. на
Общински съвет Видин: ,,Възнаграждението да се изплати след представяне
на протокол за изпълнение на възложената работа” се допълва, като се
създава подточка 10.1 ,,Определя възнаграждението на членовете на
Комисията, както следва: ”
- за Председател

- 50 лв.

- за Секретар

- 40 лв.

- за Член на Комисията - 40 лв.
3. Отменя Решение №89, взето с Протокол №5 от 28.04.2011г. на
Общински съвет Видин.

4. Възлага на Кмета на Община Видин да бъде сформирана Комисия за
проучване и определяне на нова по-малка квадратура за ползване от
търговското дружество, съобразно капацитет, архитектурно-строителни
възможности и медицинска спецификация. Същата да изготви доклад със
становище по поставените задачи. Със становището да бъдат запознати
Общински съвет Видин и Временната комисия.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде сформирана комисия, която да организира и проведе
конкурс за избор на управител в Диагностично-консултативен център 1 –
Видин, като и да бъде проучена възможността за ефективно използване
капацитета на сградния фонд, предоставен на дружеството.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №9
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Отчет №0800-6121/24.01.2013г. от Пламен Павлов Трифонов –
Председател на Общински съвет – Видин, относно отчет за дейността на
Общински съвет – Видин и неговите комисии за второто полугодие на 2012
година.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:

Приема за сведение Отчет за дейността на Общински съвет Видин и
неговите комисии за второто полугодие на 2012 година.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде приет за сведение внесеният от председателя на
Общинския съвет отчет за дейността на съвета и неговите комисии за
посочения период.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №10
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №0800-6120/24.01.2013г. от Пламен Павлов
Трифонов – Председател на Общински съвет – Видин, относно приемане на
график за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Видин
през първото полугодие на 2013 година.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.1 от
Правилника за организация и дейност на Общински съвет - Видин и
взаимодействие с общинската администрация,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин приема график за първото полугодие на
2013 година за провеждане на редовните заседания на Общински съвет Видин.
2. Същите да се провеждат последната седмица от текущия месец, като
по изключение заседания могат да бъдат провеждани и в друго време, по
преценка на Председателя на Общински съвет Видин.
3. Председателя на Общински съвет определя конкретна дата, в
зависимост от обема и спецификата на постъпилите предложения.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде приет график за първото полугодие на 2013 година за
провеждането на редовните заседания на Общински съвет - Видин.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №11
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-308/14.12.2012г. от Герго Тошев Гергов –
Кмет на Община Видин, относно дофинансиране на маломерни паралелки в
ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Видин за учебната 2012/2013 година.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.6 от Закона за
общинските бюджети, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за народната просвета, чл.11,
ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с
постъпила

молба

от

Розиана

Методиева

Николова,

Директор

на

ОУ ,,Св. Климент Охридски” Видин с вх.№6700-4978/13.09.2012 година и с
оглед обезпечаване на учебния процес,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Определя допълнителни средства в размер на 25 020 лв. (двадесет и
пет хиляди и двадесет) лева за дофинансиране на 39 ученици в 7 маломерни
паралелки в ОУ ,,Св. Климент Охридски” гр. Видин.
2. Сумата за дофинансиране за периода септември - декември 2012 и
януари - септември 2013 (за учебната 2012-2013 година) да бъде предвидена
при изготвяне на бюджета на Община Видин за 2013 година.

3. Сумата, заложена в бюджета на Община Видин за 2013 година, да
бъде съобразена и актуализирана с гласуваното увеличение на единния
разходен стандарт на ученик с акт на Министерски съвет.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно, с оглед обезпечаване на учебния процес в учебното заведение
и създаването на условия за неговото нормално функциониране, да бъдат
осигурени допълнително финансови средства.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №12
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-18/17.01.2013г. от Герго Тошев Гергов –
Кмет на Община Видин, относно промяна в „Наредбата за организация на
движението на територията на Община Видин” на Общински съвет – Видин,
приета с Решение №26, взето с Протокол №2/28.02.2007г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
Приема измененията и допълненията на глава ІV “Паркиране” и глава V
“Контрол и санкции” от “Наредбата за организация на движението на
територията на Община Видин”, приета с Решение №26, взето с Протокол
№2 от 28.02.2007г., както следва:
І. В глава V “Паркиране”
1. В Раздел 2 “Режим на платено паркиране на ППС”
1.1. Раздел 2.1. ,,Режим за кратковременно платено паркиране ЦГЧ”
се отменя.
1.2. Създава се нов Раздел 2.1. ,,Режим за кратковременно платено
паркиране “Синя зона”, както следва:
“Чл.42./1/ На улици в ЦГЧ, площади и паркинги – публична общинска
собственост се въвежда режим за кратковременно платено паркиране “Синя
зона” със заповед на Кмета на Община Видин, съобразно схеми приети от

Общински съвет гр. Видин, с Решение №128, взето с Протокол
№11/08.10.2010г. и Решение №34, взето с Протокол №3/29.03.2012г.
/Приложение №1/
/2/. Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни в
часовия диапазон от 08.00 до 18.00 часа.
/3/. Изменения и допълнения на списъка на улици, площади и паркинги
общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено
паркиране “Синя зона” /Приложение №1/ се извършват със Заповед на Кмета
на Община Видин”.
“Чл.43./1/

Удостоверяването

на

заплащането

и

контрола

на

действителното времетраене на паркирането на автомобили в “Синя зона” се
регламентира със Заповед на Кмета на Община Видин по чл.42, ал.1 от
настоящата Наредба.
/2/. При паркиране на ППС в “Синя зона” при условията на чл.42, ал.1,
водачът е длъжен да заплати престоя, чрез СМС известяване или чрез билети.
Служителите от общинско предприятие “Пазари и паркинги” в Община
Видин издават билет, върху който отбелязват началния момент на
паркирането, годината, месеца и деня. Водачът на ППС поставя билета зад
предното стъкло на автомобила така, че отбелязванията върху билета да се
виждат ясно и отчетливо отвън.
/3/. Типа и образеца на билетите по ал.2, информацията съдържаща се в
тях, единичната цена и условията за валидността им се определят с нарочна
заповед на Кмета на Община Видин”.
“Чл.44. Не се допуска по улиците влизащи в списъка на “Синя зона”:
1. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място
валиден билет трайно и отчетливо попълнен с всички задължителни
отбелязвания или СМС известие.
2. Паркиране на автомобил, ако поставения на видно място билет или
СМС известие не е трайно и отчетливо попълнен с всички или някои от
задължителните отбелязвания.

3. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на
поставения попълнен билет или СМС известието.
4. Отбелязване върху поставения попълнен билет или СМС известие на
по-късен от действителния начален момент на паркиране.
5. През времетраенето на вече започнало паркиране на ППС, водачът да
подменя поставения попълнен билет или СМС известие с друг билет или
СМС известие, на който е отбелязан по-късен момент от действителния
начален момент на паркирането”.
“Чл.45. Временно или постоянно, цялостно или частично закриване на
участъци от “Синя зона” с цел провеждането на заявени по съответния ред в
Община Видин мероприятия от частен характер, се допуска единствено в
неработни дни, а в работни дни за времето след 19.30 часа, но не по-късно от
08.00 часа”.
“Чл.46. Местата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим на
кратковременно платено паркиране “Синя зона” се обозначават хоризонтално
с пътна маркировка, като се сигнализират вертикално с пътни знаци и табели,
чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране”.
2. В Раздел 2.2. ,,Режим за служебно паркиране на ППС – “Служебен
абонамент”. Към чл.47 се създава нова алинея – ал.7, а именно:
“Чл.47./7/ Служебен абонамент за конкретно паркомясто се извършва от
физически и юридически лица. Редът и условията за придобиване на
паркомясто “Служебен абонамент” от физически и юридически лица е
посочен в Приложение №2”.
3. В Раздел 3 ,,Режим на преференциално паркиране на ППС” се
правят следните промени:
3.1. Раздел 3.1. ,,Режим на преференциално паркиране на ППС,
превозващи хора с увреждания” /в ЦГЧ/ се отменя.
3.2. Създава се нов Раздел 3.1. ,,Режим на преференциално паркиране на
ППС, превозващи хора с увреждания” /в “Синя зона”/, както следва:

“Чл.48./1/ На територията на Община Видин, в паркингите общинска
собственост се осигуряват определен брой места за преференциално
паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания. Цената на паркирането за
1 час/паркомясто за хора с увреждания е 0 /нула/ лв.“
/2/. На територията на Община Видин в зони с режим на кратковременно
платено паркиране “Синя зона”, се осигуряват определен брой фиксирани и
обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с
увреждания.
/3/. Местата за паркиране по ал.1 и ал.2 са с възможно най-добър достъп
от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак
Д 21 ”Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния
символ “Инвалид”.
/4/.

Броят,

разположението

и

обозначаването

на

местата

за

преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е указан
в “Приложение №3” – неразделна част от настоящата Наредба.
/5/. Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на
карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания
в зони с режим на кратковременно платено паркиране “Синя зона” и
паркингите общинска собственост на територията на Община Видин са
указани в “Приложение №4” – неразделна част от настоящата Наредба.
/6/. Условията и реда за издаване на картите на правоимащите лица,
легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на
територията на Община Видин са указани в “Приложение №5”.
/7/. Правилата за престои и паркиране, видът на картите за
преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща се в тях
и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при
паркиране в зони с режим на кратковременно платено паркиране “Синя зона”
и паркингите общинска собственост на територията на Община Видин са
указани в “Приложение №6” – неразделна част от настоящата Наредба.

/8/. Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране
на превозни средства”.
3.3. Създава се нов Раздел 3.2. - Режим на преференциално паркиране на
МПС собственост на хора живущи в места с въведен режим за
кратковременно платено паркиране “Синя зона”, както следва:
“Чл.48а. В местата с въведен режим на кратковременно паркиране
“Синя зона” може преференциално да паркират МПС собственост на хора
живущи в тази зона, в близост до адресната регистрация, но само по един
автомобил на семейство. При паркиране на паркомястото, намиращо се в
близост до адресната регистрация водачът е длъжен да постави на видно
място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила копие от
свидетелството за регистрация част ІІ /малък талон/ и нотариално заверено
пълномощно за лицата, на които са преотстъпени права за управление от
собственика на МПС с нотариално заверено пълномощно, по такъв начин, че
при осъществяване на контрол да се възприемат данните от тях регистрационен номер на МПС и адресната регистрация, от което да е видно,
че собственика или упълномощеното от него лице да управлява паркираното
МПС живее тук и има право на преференциално паркиране. Цената на
паркирането за 1 час/паркомясто за хора живущи в тази зона е 0 /нула/ лева”.
Въз основа на документите, посочени в чл.48а да се издаде пропуск за
живущите в ЦГЧ - „Синя зона”, местата за кратковременно паркиране да се
издадат пропуски въз основа на адресна регистрация и регистрационен талон
на автомобила.
4. В Раздел 4 ,,Режим на привилегировано паркиране на ППС”
4.1. Чл.49./3/ се отменя
4.2. Чл.49./5/ се изменя, като придобива следната редакция:
“Чл.49./5/ Правоимащите лица по т.4 се легитимират и удостоверяват
наличието на изискванията по т.4 с регистрационния талон на автомобила”.
4.3. Чл.49. /7/ се отменя
4.4. Чл.49. /8/ се отменя

4.5. Чл.49. /9/ се отменя
4.6. Чл.49. /10/ се изменя, като придобива следната редакция:
“Чл.49./10/ ППС на Направление “Социални услуги” към община Видин,
при извършване на дейности по обслужване на хора с увреждания или
социално слаби и специализирания транспорт на доставчиците на социални
услуги на Община Видин могат да паркират безплатно на паркоместата от
“Синя зона” за времето на обслужване”.
4.7. Чл.49./11/ се изменя, като придобива следната редакция:
“Чл.49./11/ ППС с надпис “Полиция” и автомобили на служба “Пожарна
безопасност и защита на населението” и “Бърза помощ” имат право да
паркират безплатно на паркоместата от “Синя зона” за времето необходимо
при и по повод изпълнение на служебните им функции”.
ІІ. В Глава V. ,,Контрол и санкции” се правят следните промени:
1. В Раздел 1. “Общи положения”
1.1. Чл.51. /2/ се отменя
1.2. Чл.51. /3/ се отменя.
2. В Раздел 2. ,,Санкции при неправилно паркиране”
2.1. В чл.57./2/ Максималния размер на глобата се изменя, като се
увеличава от ,,до 100 лв.” на ,,до 200 лв.” и текстът придобива следната
редакция:
“Чл.57./2/ За паркиране на ППС в нарушение изискванията на
настоящата Наредба, върху специално обозначено място, определено за
паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се
налага глоба в размер до 200 лв.“
2.2. Към чл.57, ал.2 се добавя нова точка 1, а именно:
“Чл.57, ал.2, т.1. За паркиране на ППС върху специално обозначено
място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания,
чийто водач използва карта за паркиране за хора с увреждания издадена за
другиго, без да го обслужва се налага глоба в размер до 200 /двеста/ лева”.
2.3. Към чл.57, ал.2 се създава нова точка 2, а именно:

“Чл.57, ал.2, т.2. Лице с увреждане, което не притежава карта за
паркиране за хора с увреждане по образец, а използва други документи и
знаци за обозначаване на превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева”.
3. В ,,Преходни и заключителни разпоредби” се създава нов параграф
§9, а именно:
“§9. Навсякъде в Наредбата за организация на движението на
територията на Община Видин, израза ,,режим за краткотрайно платено
паркиране “ЦГЧ” се заменя с ,,режим за краткотрайно платено паркиране
“Синя зона”.
ІІІ. Отменят се Приложения №1, Приложение №2, Приложение №3,
Приложение №4 към Наредбата за организация на движението на
територията на Община Видин.
Приемат се нови Приложения - Приложения №1, към чл.42, ал.1,
Приложение №2, към чл.47, ал.7, Приложение №3, към чл.48, ал. 4,
Приложение №4, към чл.48, ал.5, Приложение №5, към чл.48, ал.6 и
Приложение №6, към чл.48, ал.7, които стават неразделна част от Наредбата
за организация на движението на територията на Община Видин.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде допълнена наредбата, като се уреди редът и начинът
за кратковременно паркиране в ,,Синя зона” гр. Видин.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към чл.42, ал.1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община
Видин
Списък на улици, площади и паркинги общинска собственост,
на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране “Синя зона”
01. ул. ,,Цар Симеон Велики” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Александър ІІ” до
кръстовището с ул. ,,Райна Княгиня” .
02. ул. ,,Цар Александър ІІ” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с ул. ,,Княз Ал.Батенберг”.
03. ул. ,,Княз Ал. Батенберг” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики”
до кръстовището с ул. ,,Яворов”.
04. ул. ,,Княз Ал. Батенберг” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Дунавска” до
кръстовището с ул. ,,Цар Александър ІІ”.
05. ул. ,,Екзарх Йосиф І” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с ул. ,,Митрополит Кирил”.
06. ул. ,,Митрополит Кирил” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики”
до кръстовището с ул. ,,Екз. Йосиф І”.
07. ул. ,,Железничарска” - пред М-Тел.
08. ул. ,,Дунавска” - участъка от кръстовището с ул. ,,Рибарска” до кръстовището с
ул.”Лом”.
09. ул. ,,Райна Княгиня” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с ул.”Бдин”.
10. ул. ,,Бдин” - в участъка от ул.”Райна Княгиня” до ул. ,,Княз Борис І” /участък с
еднопосочен режим на движение/.
11. Паркинга пред хотел ,,Бонония” – 40 паркоместа. Останалите 23 паркоместа,
разположени на първите два реда пред хотел ,,Бонония” се изключват от паркоместата за
платено паркиране “Синя зона”, те се определят за ползване от гости и туристи
посещаващи историческите забележителности на гр. Видин.
12. ул. ,,Академик Ст. Младенов” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Пазарска” до
ул.”Хр. Ботев”.
13. ул. ,,Хан Аспарух” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики до
кръстовището с ул.”Г. С. Раковски.
14. ул. ,,Широка” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с бул.”Панония”.
15. ул. ,,Цар Симеон Велики” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Райна Княгиня” до
кръстовището с ул.”Широка”.
16. ул. ,,Найчо Цанов” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с ул.”Търговска”.
17. ул. ,,Найчо Цанов” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с ул. ,,Левски”.
18. ул. ,,Общинска” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Цар Симеон Велики” до
кръстовището с ул. ,,В.Левски”.
19. ул. ,,Лом” - в участъка от кръстовището с ул. ,,Дунавска” до кръстовището с ул. ,,Цар
Александър ІІ”.
Паркоместа на паркинги в гр. Видин, прилежащи към улици:
1. ул. ,,Железничарска” - до ж.п.гара
2. ул. ,,Дунавска” - срещу Областен управител
3. ул. ,,Ал. Батемберг” - до търговски комплекс “Дружба”
4. ул. ,,Антон Страшимиров” - срещу ОП “Пазари”

5. ул. ,,Цибър” - срещу хотел “Ровно”
6. Паркинга пред ДКЦ №1
7. Паркинга до ДКЦ № 1
8. Паркинга зад сградата на Община Видин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Към чл.47, ал.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Община
Видин
Придобиване паркоместа “Служебен абонамент” от физически и юридически лица.
І. Ред за придобиване на паркоместа “Служебен абонамент”
1. Подаване заявление в Информационния център на Община Видин съдържащо
информация за физически или юридически лица:
1.1. Физическо или юридическо лице ползвател и лице за контакти.
1.2. Телефон за контакти.
1.3. Броя на паркоместата
1.4. Начална и крайна дата на служебния абонамент
1.5. Точен адрес на паркоместото, за което се извършва служебния абонамент
1.6. Копие от квитанцията за платена такса.
Месечната такса за служебен абонамент на 1 бр паркоместо е в размер на 50 лева.
ІІ. Условия за придобиване на паркоместа “Служебен абонамент”
1. Физическо или юридическо лице ползвател си изработва подвижни стойки с табели
с текст “Служебен абонамент”.
2. Служебния абонамент да се счита за невалиден ако не е изпълнено условието по т.1.
В този случай платената такса за служебен абонамент остава в полза на Общината.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Към чл.48, ал.4 от Наредбата за организация на движението на територията на Община
Видин.
Брой, разположение и обозначаване на местата за преференциално паркиране на
ППС, превозващи хора с увреждания на територията на община Видин
І. Броят на паркинг – местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с
увреждания в откритите паркинг – зони с режим на кратковременно платено паркиране
“Синя зона” на територията на Община Видин, се определя както следва:
1. Най – малко 2 /две/ места за паркиране се предвиждат в откритите паркинг – зони с
режим на кратковременно платено паркиране “Синя зона”;
2. Най – малко 3/три/ места от местата за паркиране се предвиждат в откритите
паркинг – зони с режим на кратковременно платено паркиране, когато са в непосредствена
близост – пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни,
спортни, културни, административни и производствени дейности;
ІІ. Броят на местата за преференциално паркиране, предназначени за ППС, превозващи
хора с увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Община Видин
се определя, както следва:
1. най – малко 2 /две/ места се предвиждат в паркингите общинска собственост на
територията на Община Видин;
2. най – малко 3 /три/ от местата за паркиране се предвиждат в паркингите общинска
собственост на територията на Община Видин, когато са в непосредствена близост – пред
и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни,
културни, административни и производствени дейности;
ІІІ. За всяко жилище, обитавано от хора в инвалидни колички, се определя 1 /едно/
място за паркиране по смисъла на §1, т.2, под. 2.3 на преходни и заключителни разпоредби
от Наредбата за организация на движението на територията на Община Видин.
ІV. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в
паркингите общинска собственост на територията на Община Видин, се разполагат в
непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на
следните изисквания:
1. широчината на едно място за паркиране е 360 см. ;
2. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията
към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % /1:33/.
V. Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за
паркиране на ППС,превозващи хора с увреждания в откритите паркинг – зони с режим на
кратковременно платено паркиране “Синя зона” и паркингите общинска собственост на
територията на Община Видин, се определят по схема, изработена от комисия, назначена
от Кмета на Община Видин. Готовата схема се съгласува с постоянната комисия на
Общински съвет Видин по териториално развитие, благоустройство и организация на
движението и се приема с Решение от Общински съвет Видин.
VІ. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в
откритите паркинг – зони с режим на кратковременно платено паркиране в “Синя зона” и
паркингите общинска собственост на територията на Община Видин, се обозначават с
пътен знак Д 21 “Инвалид”, в съответствие с Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътни знаци/ДВ, бр.73 от 2001 г./ и с пътна маркировка с международния
символ “Инвалид”, положена върху подходяща за целта настилка.

СПИСЪК
НА МЕСТАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН
1. На ул.”Дунавска” - пред Областна управа и пред “Речна гара”
2. До кръстовището на ул.”Княз Ал. Батемберг” и ул.”Железничарска” - срещу офиса на
М-Тел.
3. На кръстовището на ул.”Дондуков” и ул.”Цар Симеон Велики”
4. На ул.”Цар Симеон Велики” - пред МОЛ
5. На ул.”Хр. Ботев” - до ДКЦ № 1
6. На ул.”Найчо Цанов” - пред входа на клиниката
7. На ул.”Широка” - пред “В и К” ЕООД гр. Видин
8. На ул.”Антон Страшимиров” - на паркинга до ОП “Пазари и паркинги”
9. На ул.”Райна Княгиня” до ПГ “Симеон Велики”

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Към чл.48, ал.5 от Наредбата за организация на движението на територията на
Община Видин
Критерии за определяне на правоимащи лица, при издаване на карта за
преференциално паркиране в “Синя зона” и паркингите общинска собственост на
територията на Община Видин
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването
на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда
помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без
използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален
дефицит на стоежа, придвижването и издържливостта.
1.1. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица /респ.
Ограничена възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над 50%/петдесет
процента/;
1.2. Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно
намалена работоспособност /респ. Ограничена възможност за социална адаптация при
децата/ от над 90% /деветдесет %/, поради сърдечни, белодробни заболявания и с
интелектуални затруднения.
2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определин процент на трайно
намалена работоспособност/респ. Ограничена възможност за социална адаптация при
децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания или увреждания;
3. Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се
удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК и /или НЕЛК.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Към чл.48, ал.6 от Наредбата за организация на движението на територията на
Община Видин.
Условията и реда за издаване на картите на правоимащите лица, легитимиращи и
удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на oбщина
Видин
1. Картата за паркиране на хора с увреждания се издава, анулира и контролира от
Кмета на общината по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на
Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.
2. За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства,
обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл.99а от
Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен /настоящ/ адрес в
Община Видин, подават искане до Кмета на Общината. За деца с определен вид /степен на
увреждане, заявлението се подава от законния представител.
3. Към заявлението лицата по т.1 прилагат:
3.1. Копие от личната карта и лична карта на лицето подаващо искането, като данните
от нея се сверяват и тя се връща.
3.2. Копие от свидетелството за регистрация част ІІ /малък талон/ на обслужващия
автомобил. Обслужващият автомобил трябва да бъде регистриран на името на лицето с
увреждания или съпруга /- та/. В случай, че лицето с увреждания се придвижва само с
придружител и не разполага със собствен автомобил, то той прилага копие от
свидетелството за регистрация на автомобила на придружителя и копие от нотариално
заверено пълномощно, че автомобилът ще обслужва лицето с увреждания.
3.3. Заверено от лицето копие от решение на ТЕЛК и/или НЕЛК за освидетелстване на
трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от
оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща на лицето.
3.4. Актуална цветна снимка с размери 3 см. на 4 см.
3.5. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от
лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на
документи и се връща.
3.6. Друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо
искането.
4. Заявления за издаване на карти за преференциално паркиране на хора с увреждания
се подават целогодишно.
5. Картите се издават със срок на валидност на срока на валидност на решението на
ТЕЛК и/или НЕЛК, а когато срока на решението на ТЕЛК и/или НЕЛК е пожизнен – със
срок не по дълъг от 3 години.
6. Картите се издават в срок от 14 работни дни, считано от датата на подаване на
искането, придружено с документите посочени в т.3.
7. Кметът на общината създава и поддържа регистър, който съдържа:
7.1. Пореден № на издадената карта за паркиране на хора с увреждания
7.2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане
7.3. Единен граждански номер
7.4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК и/или НЕЛК
7.5. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК
и/или НЕЛК.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Към чл.48, ал.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Община
Видин.
Правилата за престои и паркиране, вид на картите за преференциално паркиране,
задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС,
превозващи хора с увреждания, при паркиране в зони с режим на кратковременно
платено паркиране “Синя зона” и паркингите общинска собственост на територията
на Община Видин
1. Право да престояват и паркират на определените места обозначени с пътен знак Д21
“Инвалид” в съответствие с Наредба №18 от 2001 год. за сигнализация на пътищата с
пътни знаци и с плътна маркировка с международния символ за достъпност имат
превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват
персонално лицето, с валидна карта, издадена на негово име.
2. Правото по т.1 се осъществява по следния начин:
2.1. Безплатно и неограничено във времето върху специално определеното и
сигнализирано за тази цел паркинг – място, на превозни средства, обслужващи лица с
увреждания пред сградата по постоянен или настоящ адрес на същото лице, в която се
намира жилището, обитавано от него. В този случай превозното средство, облужващо
лице с увреждания, следва да е негова собственост, а адреса на местодомуването на
превозното средство да съвпада с адреса, посочен в свидетелството за регистрация.
2.2. Безплатно, за време до 4 часа на специално определените и сигнализирани за тази
цел места, във всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на
Община Видин на превозни средства, обозначени според изискванията на т.1, които към
момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и
конкретно обслужват хора с увреждания. След изтичането на 4 часовия престой, лицето е
длъжно да освободи мястото за паркиране.
2.3. Безплатно, за време до 4 часа на специално определените и сигнализирани за тази
цел места в”Синя зона” на превозни средства, обозначени според изискванията на т.1,
които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално,
конкретно и лично обслужват хора с увреждания. При недостиг на места в “Синя зона”,
лицата т.1 могат да паркират на общо основание срещу заплащане. След изтичането на 4
часовия престой, лицето е длъжно да освободи мястото за паркиране. Времето за
паркиране за престоя до 4 часа се удостоверява с безплатен талон, издаден от служител,
обслужващ “Синя зона”.
3. Забранява се на обозначените съгласно т.1 места, да престояват и паркират превозни
средства на лица, които не притежават карта за паркиране за хора с увреждания, или които
използват само експертно решение на ТЕЛК и/или НЕЛК или стикер изобразяващ пътен
знак Д 21.
4. Задължително информационно съдържание на картите за преференциално
паркиране в “Синя зона” на автомобили на хора с увреждания.
а/ Откъм лицевата страна
- изображение на международния знак “Инвалид” на плътен син фон;
- срока на валидност на картата;
- № на картата в регистъра на редовно издадените карти за преференциално паркиране
в ”Синя зона”.
- регистрационния номер на МПС обслужващо правоимащото лице;
- печат на Община Видин.
б/ Откъм задната страна

– трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата,
надпис на правоимащото лице, притежател на “карта за преференциално паркиране”;
5. Начин на обозначаване на автомобилите на хора с увреждания при преференциално
паркиране на специално определените за тази цел места в “Синя зона”.
5.1. При и по време на паркирането в “Синя зона”, притежателят на картата е длъжен
да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила откъм вътрешната му
страна, така че лицевата и страна, с изображението на международния знак “Инвалид” на
плътен син фон и да я ориентира по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се
възприемат данните от нея.
6. Служителите на Община Видин могат да извършват контролни проверки, доколко
преференциалното служебно паркиране е извършено при спазване на нормативните
изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е
паркирано при и по повод обслужване на лицето, притежател на картата, с която същото
ППС е обозначено.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №13
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-319/18.12.2012г. от Герго Тошев Гергов –
Кмет на Община Видин, относно именуване на улица с общинско значение в
гр. Видин, Западна Складова зона.
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Именува улица – имот с идентификатор №10971.511.66 с
наименование ,,Боров камък”, предоставено по писмо с №92-00-868 от
10.12.2012 година, с начало от улица ,,Широка”, имот с идентификатор
10971.511.38 и определя номерата на административните адреси на имотите,
находящи се на ул. ,,Боров камък”, както следва:
Имот с идентификатор №10971.511.48 – ул. ,,Боров камък” №1
Имот с идентификатор №10971.511.67 – ул. ,,Боров камък” №3
Имот с идентификатор №10971.511.279 – ул. ,,Боров камък” №5
Имот с идентификатор №10971.511.232 – ул. ,,Боров камък” №7
Имот с идентификатор №10971.511.1 – ул. ,,Боров камък” №2
Имот с идентификатор №10971.511.49 – ул. ,,Боров камък” №4
Имот с идентификатор №10971.511.65 – ул. ,,Боров камък” №6
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде именувана безименна улица, на ул. ,,Боров камък”,
като и да бъдат определени номера на административните адреси на имотите,
находящи се в нея.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №14
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-09/11.01.2013г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно приемане на План за действие и бюджет за
финансовото обезпечаване на дейностите и инициативите по Общинска
стратегия за превенция на ХИВ/СПИН на местно ниво.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с приетата
Национална Програма за „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в Република
България 2008-2015 г., както и във връзка с Решение №146 на ОбС-Видин,
взето с Протокол №11/8.10.2010г. за сформиране на Местен Обществен
Комитет за превенция и контрол на ХИВ/СПИН; Решение №58/09.02.2001г.
на МС за приемане на Националната стратегия за профилактика и контрол на
ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции и на Националната програма за
профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции;
Споразумение за сътрудничество между Министерство на здравеопазването
и Община Видин № РД 29 - 2069/27.12.2012г.,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
Приема бюджет от 5 500 лв. за финансовото обезпечаване на дейностите
и инициативите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на
местно ниво.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъдат финансово обезпечени дейностите и инициативите,
за превенция на ХИВ/СПИН на местно ниво.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №15
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-08/11.01.2013г. от Герго Тошев Гергов –
Кмет на Община Видин, относно промяна в състава на членовете на
Общинския съвет по наркотичните вещества, създаден с Решение №114, взето
с Протокол №8/19.07.2006г. на ОбС - Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества и чл.7 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет по наркотичните вещества – Видин,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
І. Определя нови членове на състава на Общинския съвет по
наркотичните вещества - Видин, както следва:
1. г-жа Борислава Борисова – заместник-кмет на Община Видин на
мястото на г-н Борислав Ванков;
2. г-жа Емилия Николова – директор Дирекция „Хуманитарни
дейности и социална политика” при Община Видин на мястото на д-р Пеко
Пеков;

3. г-жа Емилия Антова – председател на Постоянната комисия за
работа с децата, младежта, спорта и туризма на мястото на г-н Емил
Трифонов;
4. г-жа Павлинка Трифонова – председател на Постоянната комисия
по здравеопазване, социални дейности и социална политика на мястото на г-н
Момчил Станков;
5. г-жа Катя Георгиева – старши експерт в „Бюро по труда” гр. Видин
на мястото на г-жа Нонка Николаева;
ІІ. Oсвобождава г-н Росен Ракаджиев като член на Общинския съвет по
наркотичните вещества.
ІІІ. Настоящото Решение изменя Решение №127, взето с Протокол
№7/24.06.2008г. от Общински съвет-Видин и Решение №194, взето с
Протокол №11/10.11.2008г. от Общински съвет-Видин.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде променен състава на Общинския съвет по
наркотичните вещества - Видин.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №16
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-16/15.01.2013г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно предоставяне правото на достъп до спортните обекти
в Община Видин на хора с интелектуални затруднения.
На основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2
от Закон за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Видин подкрепя присъединяването на Община
Видин към Декларация за достъп до спорт в Община Видин.
2. Неразделна част от настоящето решение е Декларация за достъп до
спорт в Община Видин.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да предостави правото на достъп до спортните обекти в
Община Видин на хора с интелектуални затруднения.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №17
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-19/17.01.2013г. от Герго Тошев Гергов –
Кмет на Община Видин, относно именуване на улица в с. Гомотарци, община
Видин.
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
ИМЕНУВА улица в с.Гомотарци, общ. Видин, кв.7 от о.т.60; о.т.66;
о.т.68а; о.т.323 и о.т.324, с наименование ,,Четиридесет и шест”.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде именувана улица, находяща се в с. Гомотарци, община
Видин.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №18
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Молба №М 02-12733/08.01.2013г. от Димитринка Боянова
Димитрова, гр. Видин, относно отпускане на финансова помощ в размер на
1000 лв.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
Молба №М 02-12733/08.01.2013г. от Димитринка Боянова Димитрова,
постъпила в Общински съвет Видин, да се върне на вносителя за
окомплектоване с необходимите документи.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да бъде окомплектована преписката от молителя.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №19
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-288/23.11.2012г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно постъпило искане до Общинска администрация –
Видин с №З02-11122/06.11.2012г. от Лилия Гошова Цветкова, живуща
в гр. Видин, ул. „####” №##, вх.,,#”, ет.#, ап.##, майка и законен представител
на малолетния Георги Димитров Цветков, с ЕГН ###########, за отпускане на
персонална пенсия от починал родител.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет по реда
на чл.7, ал.1, ал.2, т.1, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж за отпускане на персонална пенсия от починал родител на детето малолетния Георги Димитров Цветков, с ЕГН ##########.
2. След влизане на решението в сила, същото да се изпрати заедно с
преписката на адрес: София - 1040; бул. ,,Ал. Стамболийски” №62-64;
Национален осигурителен институт.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да даде съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет да бъде отпусната персонална пенсия от починал родител на
малолетния Георги Димитров Цветков.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №20
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-287/23.11.2012г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно постъпило искане до Общинска администрация –
Видин с № З02-11135/13.11.2012г. от Богданка Дамянова Трифонова, с ЕГН
##########, живуща гр. Видин, ж.к. „#### ########”, бл.##, вх. ,,#”, ап.##,
ет.#, като лице, посочено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и
баба по бащина линия на непълнолетния Ерик Деянов Цветанов, с
ЕГН ##########, за отпускане на персонална пенсия от починал родител.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет по реда
на чл.7, ал.1, ал.2, т.1, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж за отпускане на персонална пенсия от починал родител на
непълнолетния Ерик Деянов Цветанов, с ЕГН ##########.
2. След влизане на решението в сила, същото да се изпрати заедно с
преписката на адрес: София - 1040; бул. ,,Ал. Стамболийски” №62-64;
Национален осигурителен институт.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да даде съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет да бъде отпусната персонална пенсия от починал родител на
непълнолетния Ерик Деянов Цветанов.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №21
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-286/23.11.2012г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно постъпило искане до Общинска администрация –
Видин с № З02-11136/13.11.2012г. от Славянка Ангелова Кирилова, с
ЕГН ##########, живуща гр. Дунавци, общ. Видин, ул. „######” №##, майка и
законен

представител

на

малолетните

Таня

Искърова

Николаева,

с

ЕГН ##########; Чавдар Искъров Николаев, с ЕГН ########## и Нина
Искърова Николаева, с ЕГН ##########, за отпускане на персонална пенсия от
починал родител.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.92 от Кодекса за
социално осигуряване,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет по реда
на чл.7, ал.1, ал.2, т.1, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж за отпускане на персонална пенсия от починал родител на децата малолетните Таня Искърова Николаева, с ЕГН ##########, Чавдар Искъров
Николаев,

с

ЕГН

ЕГН ##########.

##########

и

Нина

Искърова

Николаева,

с

2. След влизане на решението в сила, същото да се изпрати заедно с
преписката на адрес: София - 1040; бул. ,,Ал. Стамболийски” №62-64;
Национален осигурителен институт.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че е законосъобразно и
целесъобразно да даде съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет да бъде отпусната персонална пенсия от починал родител на
малолетните Таня Искърова Николаева, Чавдар Искъров Николаев и Нина
Искърова Николаева.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №22
Взето с Протокол №1/30.01.2013 год.
ОТНОСНО: Предложение №08-00-27/29.01.2013г. от Герго Гергов – Кмет на
Община Видин, относно писмо с вх.№2600-9488/27.12.2012г. от „БулгартабакТрейдинг” АД с искане за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 28 (двадесет и осем) броя
места с максимална площ до 6 (шест) кв.м. за всеки от обектите, за поставяне
на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност по реда на
чл.56 от ЗУТ, върху имоти общинска собственост.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1, т.7 и т.8 от Закона за
общинската собственост,
Общински съвет Видин
Р Е Ш И:
Направеното предложение не се приема.

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е
незаконосъобразно.

Председател на Общински съвет Видин
Пламен Трифонов (п)

