ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail – obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

П Р О Т О К О Л № 15
Днес 30.08.2012 г. (четвъртък) от 12,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация град Димово се проведе редовно заседание на Общински съвет - Димово.
Заседанието бе открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет - Светослав Славчев.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства общинският съветник Цветомир
Любенов Цветков. В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан
Лозанов и Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев.
На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово откри
заседанието, като призова общинските съветници за предложения за допълнение или изменение на
проекта за Дневен ред.
Общинският съветник Георги Георгиев оттегля своето предложение, направено по точка 7
Предложение за осигуряване на средства за ремонт на покрива на църквата „Св. Георги” в село
Орешец, като предлага точките да се пренаредят с една. Веселина Данаилова предлага като нова
точка осем да бъде разгледано предложение за промяна в Правилника на Общински съвет – Димово
– създаване на нова алинея 12 в член 22.
Няма възражения, след което дневният ред бе подложен на гласуване като точка 8 става точка 7,
нова точка 8 – предложението на Веселина Данаилова, а останалите 9, 10 и 11 запазват своята
номерация. Гласували така направените предложения за изменение – всички „ЗА”, проекта за
дневен ред се приема.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Димово (2012 г. – 2015 г.) и Наредба за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на община Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-81/20.08.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
2. Предложение за одобрение и приемане на "Краткосрочна общинска програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 г. - 2015 г.”
Докладна записка с Вх. № ОС-03-85/23.08.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
3. Предложение за одобрение и приемане на "Дългосрочна общинска програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 г. - 2022 г.”
Докладна записка с Вх. № ОС-03-84/23.08.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
4. Участие на Община Димово като партньор в открита процедура за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за подаване на проектни предложения по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ", ОП "Регионално развитие".
Докладна записка с Вх. № ОС-03-83/23.08.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
5. Предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение - общинска
собственост за осъществяване на здравни дейности за задоволяване на нуждите на населението.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-82/21.08.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
6. Предложение, относно отправяне на искане за издаване на решение за предоставяне на имот,
придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Докладна записка с Вх. № ОС-03-79/24.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
7. Предложение за изменение в Правилник за организация и дейност на Общински съвет –
Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 –
2015 година.
Предложение с Изх. № ОС-01-33/01.08.2012 г.
Вносител: Светослав Славчев
8. Предложение за изменение в Правилник за организация и дейност на Общински съвет –
Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 –
2015 година.
Вносител: Веселина Данаилова
9. Предложение за отпускане на еднократни помощи на жители на община Димово.
Предложение - Постоянна комисия „Социална политика и хуманитарни дейности”
10. Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-86/27.08.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
11. Питания към Кмета на Община Димово.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Димово (2012 г. – 2015 г.) и Наредба за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на община Димово.
Председателя на Общински съвет – Димово, Светослав Славчев даде думата на председателя на
постоянна комисия „Общинска собственост и устройство на територията” Валери Велков, който
каза, че като цяло програмата е корегирана, допълнена и изготвена добре, спазвайки ЗЗЖ и ЗВМД,
но това дали ще се спазва и работи по нея е друг въпрос, остава да се направи /изгради/ приют за
безстопанствените кучета до 2015 г.
Наредбата е направена по раздели – общо осем регламентира реда и начина на придобиване,
регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета, и овладяване
популацията на безстопанствените животни на територията на община Димово. Допълни още, че
наредбата е неразделна част от програмата.
След тези разяснения, направени от общинският съветник Валери Велков се пристъпи към
гласуване на предложението, направено от Кмета на общината за приемане на програма и наредба
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Димово.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 123.
Р Е Ш Е Н И Е № 123

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от Закона за защита на животните
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Димово (2012 г. – 2015 г.).
2. Приема Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Димово.
Пристъпи към разглеждане на точка 2 от Дневния ред – Предложение за одобрение и
приемане на "Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2012 г. - 2015 г.”
Председателят на Общински съвет – Димово даде думата на председателят на ПК „Икономическо
развитие, европейски фондове и национални програми” Петко Върбанов, който изложи
положителното становище на комисията, която няма забележки и допълни, че тази програма, както
и дългосрочната /следваща точка от дневният ред/ има пожелателен характер и трябва да се приеме.
Добромир Тодоров поиска думата, като сподели, че са хубаво направени и двете програми,
цветни, но съдържанието за това какво ще се направи в община Димово в бъдещ период е
недостатъчно, а всяка година Кмета на общината трябва да внася отчет за това какво е направено.
Трябва да ги приемем, а пък какво ще се направи по тях ще се види в бъдеще. Хубави са данните за
обученията и квалификацията на хората. Също и поставянето на соларни батерии на училищата и
детските градини. Потенциал за вятър няма, за вода – няма, има малки рекички.
Светослав Славчев обърна внимание на това, че в програмата има заложени за изпълнение
много дейности, свързани с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива - до края на 2012 година ще се извърши строителен ремонт и ще се въведат енергоефективни мерки в училище ОУ „Димитър Благоев” в с. Гара Орешец, ЦДГ „Снежанка” в с. Гара
Орешец и ОДЗ „Кокиче” в с. Арчар. В сградата на ОДЗ „Слънце” град Димово са внедрени
енергоефективни мерки. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в град Димово са реализирани мерки за
подобрена енергийната ефективност на сградата. Административната сграда на общината се нуждае
от въвеждане на цялостен комплекс от енергоефективни мерки. Читалищните сгради са в
незадоволително състояние с изключение на сградите в гр. Димово и с. Арчар, но и те са включени
в програмата. След реализацията на проекта до края на 2012 година се предвижда използване на
ВЕИ за три от общинските училищни сгради. Не във всички общински сгради осветлението е
подменено с луминесцентно, а в някои сгради е все още с енергоемки светлоизточници, но и то е
заложено в програмите за изпълнение. В общи линии това, което може да се направи и постигне за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на
община Димово е заложено в предложените програми.
Не постъпиха други мнения и предложението на комисията и Кмета на община Димово за
приемане на "Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2012 г. - 2015 г.” бе подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

11.
12.
13.

ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 124.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 124
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема "Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2012 г. - 2015 г.” на община Димово.
2. Задължава кмета на общината да изпълнява предвидените в горепосочената програма
мерки и в срок да отчита изпълнението на същите пред Общински съвет – Димово.
По точка 3 от Дневният ред, относно предложение за приемане на "Дългосрочна общинска
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 г. 2022 г.” отново бе дадена думата на Петко Върбанов, който изложи положителното становище на
комисията, без забележки за приемане на така предложената Дългосрочна програма. Не постъпиха
други предложения и предложението на Кмета на общината и комисията за приемане на
Дългосрочна програма бе подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 125.

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 125
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема "Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2012 г. - 2022 г.” на община Димово.
2. Задължава кмета на общината да изпълнява предвидените в горепосочената програма мерки
и в срок да отчита изпълнението на същите пред Общински съвет – Димово.
Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от Дневният ред - Участие на Община Димово като
партньор в открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на

проектни предложения по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинациите ІІ", ОП "Регионално развитие".
Председателят на Общинския съвет даде думата на Петко Върбанов, който сподели на
общинските съветници, че това, което се прави за общината е хубаво и добре, без възражения
допуска и подкрепя с положително становище включването на общината като партньор на община
Белоградчик.
Не постъпиха други мнения, становища и предложения, след което предложението бе подложено
на гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 126.

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 126
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Дава съгласие община Димово да се включи като партньор на община Белоградчик пред
МРРБ по ОП „Регионално развитие”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинациите ІІ”.
2. Дава съгласие Община Димово да поеме ангажимент за изпълнение на задължителните
дейности по проекта в период до една година след приключването на дейностите по проекта.
3. Упълномощава Кмета на Община Димово да подпише декларацията и договора за
партньорство с водещия партньор по проекта Община Белоградчик.
Пристъпи към разглеждане на точка 5 от Дневният ред, относно отдаване под наем без търг
или конкурс на помещение - общинска собственост за осъществяване на здравни дейности за
задоволяване на нуждите на населението.
Светослав Славчев даде думата на председателя на постоянна комисия „Общинска
собственост и устройство на територията” Валери Велков, който предложи на общинските
съветници да приемат предложението, става въпрос за здравни дейности за нуждите на населението,
но наемната цена да е 2,00 лева за квадратен метър. Няма възражения и предложението на Кмета на
общината бе подложено на гласуване, като наемната цена за един кв.м. да бъде 2,00 лв.
Гласували 12, от тях 11 „ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
№
по ред

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 127.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Р Е Ш Е Н И Е № 127
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и
чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Димово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Димово да сключи договор за отдаване под наем без търг или
конкурс с „АПДП – ИП – Д-р Страхил Станков” за помещение от 14,88 кв.м., находящо се в
двуетажна масивна сграда в УПИ № ХV – 382,381 в кв. 43 по плана на град Димово, с наемна цена
от 2,00 лв. на кв. м.
2. При сключване на договора горепосоченото лице да представи удостоверение по чл. 87, ал.
6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК и квитанция за платена такса по чл. 37 от
Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
3. Разходите за вписване на договора да се поемат от наемателят.
След вземането на Решение № 127 се пристъпи към разглеждане на точка 6 от Дневният ред,
относно отправено искане за издаване на решение за предоставяне на имот, придобит от общината
на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, като отново бе дадена думата на Валери Велков, който предложи на
общинските съветници да приемат предложението и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДППЗСПЗЗ, обн. в ДВ бр. 62/2010 година да се
предостави имота на наследниците на Александър Василев Игнатов.
Няма други предложения, след което предложението на комисията и Кмета на общината бе
подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

13.

РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 128.

„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 128
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на
ЗСПЗЗ, обн. в ДВ бр. 62/2010 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Предоставя на наследниците на Александър Василев Игнатов, бивш жител на село Орешец
следният имот:
Имот № 046147 в землището на село Гара Орешец, община Димово с ЕКАТТЕ 14489,
местност „Башовица” – лозе, четвърта категория, с площ от 1,005 декара, при граници и съседи:
имот № 046143.
2. Упълномощава Кмета на Община Димово да предприеме последващите съгласно закона
действия.
Пристъпи се към разглеждане и обсъждане на точка 7 от Дневният ред, относно промяна в
Правилника на Общинския съвет в чл.16, ал. 1; чл. 22, ал. 3 и ал. 4, направено от председателят на
Общинския съвет, който поясни на съветниците, че спазвайки изменението в Закона за местното
самоуправление и местната администрация в чл. 34, ал. 2 се налага тази промяна в Правилника на
Общинския съвет. Той даде думата на Веселина Данаилова, председател на постоянна комисия
„Бюджет и финанси”, която предлага към предложения проект за решение да бъдат включени две
нови точки 4 и 5, които да гласят следното:
т. 4 - Така гласуваните промени влизат в сила от 01.07.2012 г., в съответствие с чл. 60, ал. 1 от АПК.
т. 5 - Начислените заплати за месец Юли 2012 г. да бъдат преизчислени.
Не постъпиха други предложения, след което предложението направено от Светослав Славчев бе
подложено на гласуване, но с две нови точки 4 и 5 по предложението на г-жа Данаилова.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 129.

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 129
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
Изменя чл. 16, ал. 1 в Раздел ІІ „Ръководство на Общинския съвет”; чл. 22, ал. 3 и ал. 4 в Раздел

ІІІ „Общински съветници” на Правилник за организация и дейност на Общински съвет – Димово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 - 2015
година, както следва:
1. Чл. 16, ал. 1 придобива следният вид: Общинският съвет определя възнаграждението на
председателя в зависимост от обема на работата, която извършва, но в размер, не по-голям от 90 %
от възнаграждението на кмета на общината;
2. Чл. 22, ал. 3 придобива следният вид: Размерът на възнаграждението на общинския съветник
по ал. 1, т. 7 се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците. Общият размер на възнаграждението на общинския
съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в
общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;
3. Чл. 22, ал. 4 придобива следният вид: Размера на възнаграждението на общинския съветник
за един месец да бъде в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за последния месец от предходното тримесечие.
4. Така гласуваните промени влизат в сила от 01.07.2012 г., в съответствие с чл. 60, ал. 1 от АПК.
5. Начислените заплати за месец Юли 2012 г. да бъдат преизчислени.
След приемане на предложението се пристъпи към разглеждане на предложението по точка 8,
направено от Веселина Данаилова, относно допълнение на чл. 22 от Правилник на Общински съвет
– Димово с нова алинея 12, която да гласи следното: Разходите на общинският съветник във връзка
с работата му в Общинския съвет да бъдат в размер на 150,00 лева бруто, които се поемат изцяло
от общинският бюджет, считано от 01.08.2012 година. Сумата се предоставя ежемесечно на
общинския съветник, който определя начина на разпределението й. Тези средства се изразходват за
покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Общинският
съвет: пътни, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи,
проучвания, командировки и други, за които не се представят разходооправдателни документи.
Не постъпиха други предложения и предложението на Веселина Данаилова бе подложено на
гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 130.

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 130
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Създава в чл. 22, в Раздел ІІІ „Общински съветници” на Правилник за организация и
дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската

администрация за мандата 2011 - 2015 година нова алинея 12 със следният текст:
Чл. 22, ал. 12 - Разходите на общинският съветник във връзка с работата му в Общинския
съвет да бъдат в размер на 150,00 лева бруто, които се поемат изцяло от общинският бюджет,
считано от 01.08.2012 година. Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който
определя начина на разпределението й. Тези средства се изразходват за покриване на разноски,
направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Общинският съвет: пътни,
организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи, проучвания,
командировки и други, за които не се представят разходооправдателни документи.
След обсъждането на точка 8 се пристъпи към разглеждане предложението по точка 9 от
Дневният ред, направено от ПК „Социална политика и хуманитарни дейности”, като бе дадена
думата на нейният председател Росен Караджов. Той представи предложението на комисията,
която е разгледала 18 подадени заявления до Общински съвет - Димово, от които на 11 лица
предлага да се отпуснат еднократни парични помощи, а на останалите 6 лица да бъде отказано
отпускането на финансови средства, поради липса на придружаващи документи, доказващи
нуждата от подпомагане. Лицата на които предлага да се отпуснат еднократни помощи са: Васко
Иванов Василев от с. Кладоруб - 50,00 лв., Саветка Иванова Иванова от с. Арчар - 50,00 лв., Валя
Венциславова Николова от гр. Арчар - 50,00 лв., Анка Александрова Николова от с. Мали
Дреновец - 100,00 лв., Савина Георгиева Тасева от с. Извор – 50,00 лв., Петър Тодоров Панов от гр.
Димово - 50,00 лв., Коста Димитров Паков от гр. Димово - 50,00 лв., Сашка Илиева Маркова от с.
Острокапци – 100,00 лв., Миглена Иванова Йотова от с. Извор – 50,00 лв., Красимир Захариев
Йосифов от с. Арчар – 100,00 лв. и на Ангел Николаев Велков от гр. Димово – 100,00 лв.
На изброените лица: Жулиен Славиев Бориславов от с. Арчар, Валентин Каменов Кирилов от
с. Арчар, Костадинка Каменова Златкова от с. Гара Орешец, Илия Христов Вълчев от гр. Димово,
Спаска Каменова Панова от гр. Димово и Катерина Цветанова Петкова от гр. Димово предлага да
бъде отказано отпускането на еднократна помощ.
Комисията предлага заявлението на лицето Димитринка Иванова Гергова от с. Острокапци да
се отложи за разглеждане на следващо заседание до представяне на допълнителни документи,
доказващи нуждата от подпомагане. Росен Караджов изреди мотивите, на които комисията се е
базирала в преценката си да се направи отказ за отпускането на еднократни помощи на изброените
лица и посочи няколко факта, че на част от лицата вече са отпускани еднократни помощи, липсват
придружаващи документи и заявяването на част от подалите заявления, че са безработни или без
доходи не е основателно. Не постъпиха други предложения и предложението на ПК „Социална
политика и хуманитарни дейности” бе подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 131.

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 131
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и съгласно Правилник за определяне реда и начина за отпускане на еднократна
помощ, приет с Решение № 48, взето по Протокол № 5/ 31.01.2012г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
І. Отпуска еднократна парична помощ на следните лица:
1. Васко Иванов Василев с ЕГН 5012031718 от с. Кладоруб - 50,00 лв
2. Саветка Иванова Иванова с ЕГН 5106261718 от с. Арчар - 50,00 лв.
3. Валя Венциславова Николова с ЕГН 9008171731 от гр. Арчар - 50,00 лв.
4. Анка Александрова Николова с ЕГН 5002021758 от с. Мали Дреновец - 100,00 лв.
5. Савина Георгиева Тасева с ЕГН 4904171790 от с. Извор – 50,00 лв.
6. Петър Тодоров Панов с ЕГН 5803167366 от гр. Димово - 50,00 лв.
7. Коста Димитров Паков с ЕГН 3005121700 от гр. Димово - 50,00 лв.
8. Сашка Илиева Маркова с ЕГН 7102241739 от с. Острокапци – 100,00 лв.
9. Миглена Иванова Йотова с ЕГН 7707141713 от с. Извор – 50,00 лв.
10. Красимир Захариев Йосифов с ЕГН 9108131706 от с. Арчар – 100,00 лв.
11. Ангел Николаев Велков с ЕГН 0946196464 от гр. Димово – 100,00 лв
ІІ. Отказва да отпусне еднократна парична помощ на следните лица:
1. Жулиен Славиев Бориславов с ЕГН 9103171709 от с. Арчар
2. Валентин Каменов Кирилов с ЕГН 6508171740 от с. Арчар
3. Костадинка Каменова Златкова с ЕГН 5507303238 от с. Гара Орешец
4. Илия Христов Вълчев с ЕГН 4608141745 от гр. Димово
5. Спаска Каменова Панова с ЕГН 5812063235 от гр. Димово
6. Катерина Цветанова Петкова с ЕГН 5508133218 от гр. Димово.
Подаденото заявлението на лицето Димитринка Иванова Гергова с ЕГН 7108091739 от с.
Острокапци се отлага за разглеждане на следващо заседание до представяне на допълнителни
документи, доказващи нуждата от подпомагане.
По-нататък заседанието продължи с разглеждането на точка 10 от Дневният ред Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Димово.
Председателят на Общинския съвет даде думата на председателите на постоянни комисии
„Бюджет и финанси” Веселина Данаилова и „Икономическо развитие, европейски фондове и
национални програми” Петко Върбанов за становища, предложения и решения от проведените
заседания на комисиите. Първо започна Веселина Данаилова, която запозна общинските съветници
със становището на комисията, че са разгледани точка по точка предложените промени на пофрапиращите увеличения, като комисията констатира, че те са свързани с рядко издаващи се
документи на фирми и чужденци. Петко Върбанов прави същото заключение и предлага да се
приеме така направеното предложение за изменение в Наредбата.
Общинският съветник Добромир Тодоров поиска думата и изказа свое мнение, че някои от така
предложените изменения са доста високи и хората няма да могат да си позволят да извадят нужните
им документи и ще гласува против внесеното предложение на Кмета на общината. Други мнения,
предложения и становища не постъпиха и предложението на Кмета на общината бе подложено на
гласуване във вида, в които е предложен.
Гласували 12, от тях 11 „ЗА” и 1 „ПРОТИВ”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ЗА”
„ЗА”

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 132.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 132
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 8 от Закона за местните данъци и
такси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Димово, както следва:
§ 1 В Чл. 25, ал. 3 (Изм. – Решение № 353/07.10.2010 год.) Родителите или настойниците на
деца от подготвителните групи /за шестгодишни деца/ към детските градини дължат такса
храна, която се формира на база средната за месеца стойност на разходите за приготвянето на
храната на едно дете, след текста „…от подготвителните групи“ се добавя нов текст в скобите
„/ пет и …./“, а след текста „ …едно дете“, се добавя нов текст „…,н
но не повече от 1,70 лв. за
присъствен ден”.
§ 2 В Чл. 28 от Раздел V (Изм. - Решение № 381/30.12.2010г.) Такси за категоризиране на
туристически обекти - средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и
развлечения, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с
ПМС № 220 от 25.09.2002 г.:“ се добавят нови точки 6, 7 и 8, които гласят следното:
Т. 6. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани туристически обекти средства за подслон или места за настаняване; заведения за хранене и развлечения, и издаване
на удостоверение – такса 150,00 лв.
Т. 7. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат - такса
100,00 лв.
Т. 8. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
(Закон за туризма - чл. 49, ал. 2) – няма такса.
§ 3 Раздел V – „ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ – добива следната редакция
„ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“
§ 4 В Чл. 33 се правят следните изменения:
Към Чл. 33. се добавя „ (1)“ и става Чл. 33.(1) Размерът на таксите за технически услуги
се определя, както следва:
В т. 2 За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за
проектиране / по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ/:
2.1 формат А4 – 25,00лв.
2.2 формат А3 – 30,00лв
2.3 извън формат А3 – 70,00 лв., текста „..за недвижим имот с указан начин на
застрояване“ се заличава.
В т. 3 За заверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца – 5,00 лв.
думата “заверяване“ се заменя с „презаверяване“.
В т. 4 Текстът „За участие в комисия за определяне на строителна линия и ниво на
строеж“ се заменя със текста „За осъществяване на контрол при откриване на строителна
площадка“ – 30,00 лв.
В т. 6 Текстът „За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и
документацията към тях“ се заменя със текста „За заверка на копие на документ от
техническия архив“ – 2,00 лв. на лист.

В т. 7 „За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия –
маси, павилиони, кабини и други по чл. 56 от ЗУТ” текста „…на временни съоръжения за
търговия – маси, павилиони, кабини и други по чл. 56 от ЗУТ“ се заменя с „…за поставяне на
преместваеми обекти“ – 70,00 лв.
В т. 8 (Изм. - Решение № 296/15.03.2010 г.)”За издаване на разрешение за строеж,
основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 0,3 % от
строителната стойност, изчислена на кв. м. РЗП съгласно чл. 50, т. 20” текста „.основен
ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях“ отпада.
Създават се нови подточки към т. 8:
„8.2. За издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без
промяна предназначението – 0,3 % от строителната стойност, изчислена на кв. м. РЗП съгласно
чл. 50, т. 20“.
„8.3. За издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни
настилки и вътрешно квартални пространства – 2,00 лв./м.л.“.
„8.4. За издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти –
30,00 лв.“
В т. 9 За право на преминаване през терен публична общинска собственост за
изграждане и реконструкция на линейни инфраструктурни обекти – 2,00 лв. се добавя - „м.л.“
В т. 10 Текстът „Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка 5,00 лв.“се заменя с „Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното
и селищното устройство – 10,00 лв.
В т. 12 „Издаване на разрешение по чл. 124, ал. 3 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за допускане
изготвяне на ПУП“ текста “…по чл. 124 ал. 3 и чл. 135 ал. 3 от ЗУТ за допускане изготвяне на
ПУП“ се заменя с „…за изработване на подробни устройствени планове“:
- за физически лица - текста „10,00 лв./бр.“ се заменя с „15,00 лв./бр.”;
- за юридически лица - текста „20,00лв./бр.“ се заменя с „25,00 лв./бр.“.
Създават се нови подточки към т. 12:
„12.1. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени
планове и схеми (чл.135, ал. 3 и чл. 136 от ЗУТ)
- за физически лица - 15,00 лв./бр.
- за юридически лица - 25,00 лв./бр.“
„12.2. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на подробни
устройствени планове (чл. 131 от ЗУТ) – 10,00 лв./бр.“
В т.15 „Съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти - 20,00лв.“ след
съгласуване се добавя текста „ на идейни“ и отпада текста „ и одобрение на “- 20,00лв.;
В т.18 Текстът „Одобряване на идеен инвестиционен проект“ се заменя с
„Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти по които се издава Разрешение
за строеж“ – текста „30,00 лв.“ се заменя с текста „50,00 лв.”.
В т. 20 Текстът „Одобряване на инвестиционен проект – заснемане“ се заменя с
„Одобряване на проект – заснемане на извършен строеж, когато одобрените инвестиционни
проекти са изгубени“ – текста „30,00 лв.“ се заменя с текста „50,00 лв.”.
В т. 21 Текстът „Презаверяване на разрешение за строеж при условията на чл. 153,
ал. 3 и 4 от ЗУТ“ се заменя с „Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило
действието си поради изтичане на срока“ – текста „ - 5,00 лв.“ се заменя с „ – 10,00 лв.“
В т. 22 Текстът „За удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V
категория /чл. 177, ал. 3 от ЗУТ/, за обекти ІV и V категория – 0,9 % от строителната
стойностна кв.м. РЗП“ се заменя с „Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация,
издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи ІV и V категория
(чл. 177, ал. 3 и 4 от ЗУТ – 0,9 % от строителната стойностна кв. м. РЗП“;
В т. 23 Текстът „Заверяване на екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ“ и текста
на т. 24 „Удостоверение във връзка с чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за изпълнение на задълженията по
чл. 175 от ЗУТ – 15,00 лв.;“ се обедняват в т. 23 със следния „Приемане и удостоверяване
предаването на екзекутивна документация“ - 30,00 лв.
В т. 24 Текстът се заменя с текста от т. 25 „За попълване на приложение от данъчна
декларация – 2,50 лв.;

В т. 25 Текстът се заличава и се заменя с текста на т. 26 „Издаване на заповед за
прекарване на временни пътища – 10,00 лв.“
В т. 26 Текста в точката се заменя с текста: „ Издаване на заповед за учредяване право
на преминаване през чужди поземлени имоти – 50,00 лв.
В т. 27 Текстът в точката се заменя с текста на т. 28 със следната редакция
„Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти - 70,00 лв.
В т. 28 Текстът в точката се заменя с текста на т. 29 със следната редакция
„Издаване на заповед за учредяване право на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през чужди имоти – 150,00 лв.
В т. 29 Текстът се заменя с текста от т. 30 „Изготвяне на оценки и определяне на
размера на обезщетения по чл. 210 от ЗУТ – 10,00 лв.;
В т. 30 Текстът „Удостоверение за степен на завършеност /чл. 181 от ЗУТ/ - 10,00
лв.” отпада и се създава нов текст „Издаване на констативни протоколи и удостоверения за
степен на завършеност на строежи – 50,00 лв.“
В т. 31 Текстът се заличава и се заменя с текста на т. 32 „Издаване на удостоверение
за търпимост на строеж - 0,9 % от ½ от строителната стойност;
В т. 32 Текстът се заличава и се създава нов текст „Издаване на удостоверение за
идентичност на урегулиран поземлен имот – 15,00 лв.;
В т. 33 Текстът се заличава, поради повтаряне с текста на т. 31 и се създава нов
текст „Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за
това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – 30,00 лв.
В т. 34 Текстът се заличава и се създава нов текст „За издаване на разрешение на
физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци и земни маси върху
общински терени - 0,02 лв. /куб. м. на ден;
В т. 35 Текстът се заменя с текста на т. 36 „Молба-декларация за извършване на
обстоятелствена проверка съгласно чл. 483, ал. 2 от ГПК – 10,00 лв.;
В т. 36 Текстът се заличава и се заменя с текста на т. 37 „Служебно изработване на
ПУП /План за регулация/ при случаите на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ – 50 % от цената, изчислена по
методиката на КАБ и КИИП;
В т. 37 Текстът се заличава и заменя с текста на т. 38 „Издаване на разрешение за
строеж на огради съгласно чл. 48 от ЗУТ:
- 1,00 лв. на л./м. за ограда от мрежа и колове;
- 2,00 лв. на л./м. за ажурна и масивна.
В т. 38 Текстът се заличава и заменя с текста в т. 39 „За нерегламентирани други
технически услуги – 10,00 лв.;
В т. 39 Текстът се заличава и заменя с текста в т. 40 „Отстъпено право на строеж:
Цената се определя по следната формула:
ЦОПС = СЛОЦ+0,25 х ЦПЗ(1+F/2S)
Където:
- ЦОПС – Цена на отстъпено право на строеж;
- СЛОЦ – сумата заплатена от общината на лицензиран оценител за изготвянето
на пазарната оценка;
- ЦПЗ – пазарна цена на земята;
- F – Разгърната застроена площ (бруто) площ на сградата, определена съобразно
размера на застрояване и етажността, съгласно застроителния и регулационния план;
- S – Площта на парцела или застроената площ на сградата плюс необходимо
принадлежащата за обслужване на същата.“
В т. 40 Текстът се заличава и се заменя с текста в т. 41 „За проверка за установяване
на съответствие на строежа с издадените строителни книжа - 50,00лв.“.
Създават се нови точки :
„41. Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект – 70,00 лв.“;
„42. Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж (Наредба № 5
на Министъра на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти) – 10,00 лв.“;
„43. Попълване / поправка на кадастрален план (§ 4, ал.1, т.2 от ЗКИР) – 70,00 лв.“;
„44. Издаване на удостоверение
и скица относно имоти, подлежащи на

възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии (чл.13, ал.4 - 7 от
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ) – 30,00 лв.“;
„45. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни
книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
(чл.159, ал.3 от ЗУТ) – 30,00 лв.“ и
„46. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи
(чл.57, ал.1 от ЗУТ) – 70,00 лв.“
Създава се нова алинея 2, която гласи следното:
“(2) Не се заплаща такса за следните услуги:“
1. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или
заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване по чл.195,
ал.5 и чл.196 от ЗУТ);
2. Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните
граници на населените места;
3. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от
общинския горски фонд;
4. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии (§ 4, ал.3
и 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
5. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и промени във
вписаните данни и обстоятелства (Наредба № 3/17.06.2009 г. на МРРБ за създаването и
поддържането на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост);
6. Справка, относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с
етажна собственост.
§ 5 Изменя и допълва чл. 35, към Раздел VІ, както следва:
В чл. 35 се добавя алинея 1 и става: „Чл. 35 (1) „За извършени услуги по
гражданското състояние се заплащат следните такси:“
В т. 1 Текстът се заличава и се създават нова точка с две подточки::
1. За издаване на удостоверение за наследници:
1.1. когато всички наследници са на територията на общината – 5,00 лв.;
1.2. когато има наследници с постоянен адрес в друга община – 8,00 лв.;
В т. 2 Текстът „За издаване удостоверение за идентичност на имена – 2,50лв.“ се
заменя с текста „За издаване на удостоверение за семейно положение – 2,50 лв.”;
В т. 3 Текстът „За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или
акт за смърт – 2,50лв.“ се заменя с текста „За издаване на удостоверение за семейно
положение, съпруг/а и деца – 3,00 лв.”;
В т. 4 Текстът „За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 2,50
лв.“ се заменя с „За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5,00 лв.;“
В т. 5 Текстът „За издаване на удостоверение за българско гражданство – 2,00лв.“ се
заменя с „За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 3,00 лв.”;
В т. 6 Текстът „За издаване на удостоверение за семейно положение – 2,50лв.“ се
заменя с “За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в
чужбина – 10,00 лв.”;
В т. 7 Текстът „За издаване на удостоверение за родствени връзки – 2,50 лв.“ се
заменя с текста „За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ
за сключване на граждански брак в Република България – 20,00 лв.“
В т. 8 Текстът „За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен
или настоящ адрес – 2,50лв.“ се заменя с текста „За адресна регистрация по настоящ адрес
/чл. 138, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-9/– 2,50 лв.”;
В т. 9 Текстът „За заверка на покана-декларация за частно посещение в Република
България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от
българска народност – 2,50 лв.“ се заменя с текста „За адресна регистрация по постоянен
адрес/чл. 138, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9/ – 2,00 лв.”;
В т. 10 Текстът „За легализация /заверка на документи по гражданското състояние за
чужбина – 2,50 лв.“ се заменя с текста „За издаване на удостоверения за постоянен адрес –

2,00 лв.”;
В т. 11 Текста „За удостоверение за семейно положение за сключване на граждански
брак с чужденец в чужбина – 2,50 лв.” се заменя с „За издаване на удостоверения за настоящ
адрес – 2,00 лв.;“
В т. 12. Текстът „За удостоверение за семейно положение за сключване на граждански
брак в Р България - 2,50лв.“ се заменя с текста„За издаване на удостоверение за промени на
постоянен адрес – 5,00 лв.“;
В т. 13 Текстът „Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без гражданство – 2,50 лв.“
се заменя с текста „За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес - 5,00 лв.“;
В т. 14. Текстът „За припознаване на родено извънбрачно дете – 2,50 лв.“ се заменя с
текста „За издаване на удостоверение за правно ограничение - 2,00 лв.“;
В т. 15 Текстът „За ритуали „Сватба” и „Именуване” – 30,00 лв.“ се отменя и се
заменя с текста „За издаване на удостоверение за родените от майката деца– 2,50 лв.“;
В т. 17 Текстът „За преписи от документи – 3,00 лв. на страница.“ се заменя с текста
„Издаване на удостоверение за приемно семейство – 3,00 лв.“;
В т. 18 Текстът „За удостоверение за лишаване от родителски права – 2,00 лв.“ се
заменя с текста „За съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,
които имат актове, съставени в чужбина – 10,00 лв.“
В т. 19 Текстът „За удостоверение за включване в картотечния регистър – 2,00 лв.“ се
заменя с текста „Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 5,00 лв.“
В т. 20 Текстът „За удостоверение за промяна в данните по настоящ адрес – 2,00 лв.“
се заменя с текста „За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението –
10,00 лв.“;
В т. 21 Текстът „За оформяне на документи за установяване на българско
гражданство /процедура по чл. 39 от ЗВГ/ - 10,00 лв.“ се заменя с текста „Издаване на препис
от семеен регистър воден до 1978 година – 3,00 лв. на страница.“
В т. 22 Текстът „За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в
Република България – 10,00 лв.“ се заменя с текста „За издаване на удостоверение за липса на
съставен Акт за гражданско състояние – 3,00 лв.“;
Създават се нови точки:
„23. Издаване на препис или фотокопие от ЛРК - 3,00 лв.”;
„24. Припознаване на дете – 3,00 лева.“;
„25. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – 5,00 лева за едно лице.“;
„26. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 2,50 лв.“;
„27. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 2,50 лв.“;
„28. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път – 2,50 лв.“;
„29. Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани 10,00 лв.“;
„30. Образуване на преписка за установяване на самоличността на лице – 20,00 лв.“;
Създават се нови алинеи, като досега съществуващата ал. 2 става ал. 5:
(2) когато титулярът на удостоверението е с постоянен адрес в населено място от друга
община и по т. 8 и 9 се налага промяна в Националния класификатор на настоящите и
постоянни адреси – чл. 132 и 136 от Наредба РД-02-20-9 на МРРБ, таксата се увеличава с 50 %
.;
(3) при издаване на дубликати и препис - извлечения по чл. 27, 28 и 29 въз основа на
регистрите, които се съхраняват в Община Димово – 4,00 лв.;
(4) при издаване на дубликати и препис-извлечения по чл. 27, 28 и 29 въз основа на
Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, които не се съхраняват
в Община Димово – 8,00 лв.;
(5) Не се заплаща такса за следните услуги:
1. съставяне на Акт за раждане и издаване на оригинално Удостоверение за раждане;
2. съставяне на Акт за граждански брак и издаване на оригинално Удостоверение за
сключен граждански брак;
3. съставяне на Акт за смърт и издаване на препис - извлечение за първи път;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
6. поддържане на регистъра на населението;
7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на
населението;
8. издаване на Удостоверение за настойничество или попечителство за първи път.
9. предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции
§ 6 Чл. 36 се изменя и придобива следната редакция:
„Чл. 36. (1) Административните услуги по чл. 35, ал. 1, т. 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21,22, 25,
26, 27, 28, 29, 30 и 31 и услугите по ал. 5 предоставяни от общината са:
- обикновена – до пет работни дни;
- бърза – до три работни дни. Таксата се заплаща с 50 % увеличение.
- експресна – 24 часа от подаването. Таксата се заплаща със 100 % увеличение.
(2) Административните услуги по чл. 35, ал. 1, т. 1 (1.1 само в случаите на когато
всички наследници са на територията на община Димово), 2, 3, 4, 5, 8 и 9 (в случаите когато не
се налага промяна в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси – чл. 132 и
136 от Наредба РД-02-20-9 на МРРБ/,10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 23 и 24 предоставяни от
общината се извършват в рамките на 24 часа или в момента на подаването (ако искането е
подадено до 12.00 часа).
§ 7 В чл. 38 Се правят следните изменения: Текстът „ За издаване на свидетелство за
собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на - 5,00 лв.“ се
отменя и се добавя в чл. 43, ал 7.
Член 38 добива нова редакция:
„Чл. 38 За издаване на удостоверения по Закона за общинската собственост се заплаща
такса в размер на 5,00 лв.“
§ 8 В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения:
В т. 2 Текстът “ За издаване на удостоверение за удостоверяване на данни,
декларирани по ЗМДТ - 5,00 лв.“ се заменя с текста „ Издаване на документи от значение за
признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните
данъци и такси – 5,00 лв.”
В т. 4 Към текста “(Изм. - Решение № 381/30.12.2010г.) За издаване на удостоверение „
се добавя „за наличие или липса на задължения по ЗМДТ – 5,00 лв.“
Точка 6 се заличава и се добавя като т. 23 в цените на услугите.
Т. 7 става т. 6 със същия текст „Издаване на удостоверение за дължим размер на
патентен данък“, текста - 5,00 лв. се заменя с текста - „без такса“.
Точка 8 и 9 се обединяват в т. 7 със следния текст „Издаване на удостоверение за
дължим и платен данък върху наследство – 5,00 лв.“
Т. 10 и т. 11 се заличават и се добавят под № 24 и 25 в цените на услугите
Т. 12 Става т. 9 със същия текст „ За издаване на удостоверение за платен данък на
МПС – 5,00лв.“
Създава се нова точка:
„10. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация - 5,00 лв.“
В ал. 3 след текста (Нова - Решение № 381/31.12.2010г.) Срокът за предоставяне на
услугата по ал. 1, т. 4 е 7 работни дни, се добавя текста „ а по т. 10 - 14 работни дни от
постъпването на искането.“
§ 9 Раздел ІХ – „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ
ГОРСКИ ФОНД“ добива следната редакция:
„ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ
ФОНД, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“
§ 10 В Чл. 43 се добавят нови алинеи:
„(5) Такси за добиване на дървесина извън горските територии:
1. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горските територии 2,00 лв.
2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на 5 дървета и до 1 дка лозя в

селскостопанските земи – 5,00 лв.
3. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 дървета и над 1 дка. лозя – 5. 00 лв.
4. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските
територии – 2,00 лв.“
„(6) Издаване удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили
разрешително за упражняване на частна ветеринарна практика – 5,00 лв.“
„(7) Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък –
5,00 лв.“
„(8) регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства – без такса“
Глава трета.
§ 11 В чл. 51, № 5, №7, №8 и № 13 отпадат.
Създава се нова точка 21 и 22 със следния текст:
При предоставяне на достъп до
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.
обществена информация разходи,
На основание чл. 115 от Конституцията на
според вида на носителя по Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп
нормативи,
определени
от до обществена информация нареждам:
министъра на финансите
I. Определям следните нормативи за
разходите
при
предоставяне
на
обществена
информация по Закона за достъп до обществена
информация според вида на носителя:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на
финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.
22. За ритуали „Сватба” и „Именуване”
30,00 лв
21.

Приемане и обработване на искане
за прихващане или възстановяване
на недължимо платени или събрани
сума за данъци, такси и наложени
от органите по приходите глоби и
имуществени санкции
24. За издаване на дубликат от
квитанция за платени данъчни
задължения
25. Информация и справки по заявка
на юридически лица за декларирани
обстоятелства по ЗМД
23.

3,00 лв.

2,00 лв.

20,00 лв.

По точка 11 от Дневният ред – Питания към Кмета на община Димово, Светослав Славчев се
обърна към общинските съветници дали имат питания към Кмета, ако имат такива да ги отправят.
Не постъпиха питания и председателят закри редовното заседание.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет Димово

