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

ПРОТОКОЛ № 17
Днес 14.09.2012 г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Общинска
администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет –
Димово, открито и ръководено от неговия председател - Светослав Славчев.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват двама общински
съветници - Цветомир Цветков и Росен Караджов, от които Росен Караджов по уважителни
причини.
В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов,
Кмета на кметство Арчар - Емил Георгиев, заместник – кмета на общината Илчо Илиев,
началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град
Белоградчик – Пламен Петров и главен експерт „Сигурност на информацията и ОМП” на
Общинска администрация – Димово.
Председателя на Общински съвет - Димово запозна общинските съветници с
обстоятелствата за свикването на извънредното заседание, като подчерта, че не е по искане
на 1/3 от общинските съветници, както е по закон, а е от двама общински съветници, но
счита, че е необходимо да се проведе извънредно заседание и затова го свиква, като подкрепя
предложението на двамата съветници Добромир Тодоров и Валери Велков. Не постъпиха
предложения за допълнение или изменение на дневния ред и той бе подложен на гласуване.
Всички единодушно приемат заседанието да протече при следният
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за спешно свикване на заседание на Общинския съвет – Димово във
връзка със създалата се кризисна ситуация с пожара в гората срещу град Димово, местността
„Радова бара” и землищата на Димово и Лагошевци.
Докладна записка с Вх. № ОС-01-37/11.09.2012 г.
Вносител: Добромир Тодоров - общински съветник
2. Предложение за допълване на одобрения списък на служители и учители в община
Димово, имащи право на заплащане част от превозните разноски от местоживеенето до
местоработата и обратно с Решение № 52, взето по Протокол № 5 от 31.01.2012 г.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-90/11.09.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
3. Питания към Кмета на Община Димово.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение за спешно свикване на заседание на Общинския съвет – Димово във
връзка със създалата се кризисна ситуация с пожара в гората срещу град Димово, местността
„Радова бара” и землищата на Димово и Лагошевци.
Светослав Славчев попита вносителя на докладната записка, в която съгласно
изложеното и във връзка чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА предлагате да свикам
веднага заседание на общински съвет – Димово, с което основание не става ясно какво
решение предлагате да вземем, защото съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 - Общинският съвет
одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, а
съгласно чл. 52, ал. 1 – Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината,
извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от

държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон, след което за
разяснение даде думата на вносителя – Добромир Тодоров.
Той поясни на общинските съветници, че може на днешното заседание да се вземат
мерки, да се заделят финансови средства, като може да е допуснал техническа грешка.
Председателя на Общинския съвет даде думата на Валери Велков - председател на
постоянна комисия „Общинска собственост и устройство на територията”, който каза, че
при тях са дошли хора, които са се оплакали от това, че има пожар, и са се обърнали към
него като председател на комисията. Комисията няма становище по въпроса, освен да се
вземат мерки за бързи и адекватни действия при възникване на пожар и да се обясни на
хората какви мерки сме взели за преодоляване на пожарите на това заседание.
Светослав Славчев даде думата на Добромир Тодоров, който каза, че няма проблем, а
инициатива, която председателя е уважил, за което му благодари. Той предлага да се
установи какъв е проблема, къде е и дали Общинският съвет може да допринесе за
решаването му. Допълни още, че задължението на общинските съветници е да се опитат да
установят това, което е в техните правомощия и да се реши въпроса; също така допълни, че
за осем години като заместник кмет е имало проблеми, като ръководството не е успяло да
вземе мерки да преодолее и да се справи с пожарите. Предлага да се преработят някоя от
наредбите или програма.
Г-н Славчев попита какъв е проблема след като навсякъде кметовете на кметства и
кметските наместници са създали екипи от хора, които се включват в гасенето на пожари, а
в село Арчар във всеки пожар се включва един от нас, общински съветник на който
благодари и даде думата на кмета на кметство Арчар, на който също благодари и помоли да
обясни накратко как действа при такава ситуация – възникнал пожар. Емил Георгиев
обясни, че пожарите (около 25 на брой в различни райони) не възникват от земеделски
производители, а от частни лица, но въпреки всичко има двадесет и пет мобилни човека
(гасаческа група), единият от които е общинският съветник - Данаил Атанасов. Хората се
отзовават още на десетата минута след обаждането ми пред кметството и тръгват веднага на
мястото. Имаме автомобил УАЗ, който ползваме за превозване на хората и инструментите
до мястото на пожара, даже в багажника на личния си автомобил има инструменти за
гасене. С едно изречение той направи заключение, че няма жертви, запалени къщи, дворове
или други сгради и благодарение на пожарната, заедно с формирания екип се справят много
добре, бързо и адекватно с пожарите. Допълни и това, че вече има пазачи, разпределени на
сметището в Арчар, на Рациария и на реката по двама души.
Председателят на Общинския съвет благодари на г-н Георгиев и даде думата на Валери
Велков, като го попита като председател на комисия „Общинска собственост и устройство
на територията” къде е тази местност „Радова Бара”, в която е възникнал пожара, но той
отговори че не знае, а г-н Славчев му направи забележка, че не си е направил труда да
провери къде се намира тази местност, каква собственост е и т.н., след което даде думата на
зам.- кмета за разяснение, като един от участниците в гасенето на пожара в местността
„Радова Бара” три поредни дни от 01.09.2012 г.
Г-н Илиев взе думата, като заяви, че представената докладна записка от двамата
общински съветници е абсолютно невярна и неточна. Това не е общинска собственост, а
частна и държавна. Продължи като допълни следните факти и обстоятелства: пожара е
умишлен, района е много голям, изгоряла е изсъхналата шума, трева и дънери; навреме са
се включили служителите на пожарната, но част от терена е непроходим и е било
невъзможно влизането на каквато и да е техника; в гасенето са се включили земеделски
производители, които са извозили вода до мястото на пожара, служител на общинската
администрация, включително граждани и той, като трите почивни дни са участвали в
гасенето денонощно.
Светослав Славчев благодари на зам.-кмета на общината и даде думата на началника на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Белоградчик –
Пламен Петров, на който честити празника и благодари за проявеното уважение да участва
в извънредното заседание. Той пък от своя страна благодари, че е поканен да участва и
запозна накратко общинските съветници с проблемите и дейността на пожарникарите, и с
новата Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление на Министерски
съвет № 123 от 25.06.2012 г., обн. в ДВ бр. 50 от 03.07.2012 г. Подчерта, че това което е
направил кмета на село Арчар е много хубаво и правилно, а това което може да направи
кмета на общината и кметските наместници в населените места могат да създават
доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на които да се заплаща
възнаграждение за извършена работа, средства за облекло и защитни средства, които се
подсигуряват като обща субсидия за финансиране на общините от Министерството на
финансите.
Г-н Славчев благодари на Пламен Петров и даде думата на Валери Велков, който
предлага кмета на общината да разработи план за действие при такива ситуации или
актуализиране на старата наредба, като се обърна към г-н Петров дали това ще върши
работа или най – добре да се създадат доброволни формирования? Той отговори, че найдобре е освен да се актуализира старата наредба, приета от Общинския съвет, да се създаде
такова формирование, за което разходи ще се поемат от държавата.
След дълги обсъждания общинският съветник Петко Върбанов поиска думата и се
обърна към г-н Тодоров с въпроса защо не е написал докладната за цялата община, а само за
местността „Радова Бара”, където е изгоряла сухата трева на помпозно откритата през 2006
г. еко-пътека и обърна внимание на факта, че цяла България гори – навсякъде има пожари,
на места жертви, изгоряло имущество и много тежки ситуации. Той продължи с това, че
пожара във въпросната местност е овладян за три дни, без жертви и инциденти,
благодарение на пожарникарите, хората, служители от общинска администрация,
земеделски производители, но не и от него.
След това Светослав Славчев благодари на общинския съветник и даде думата на
главен експерт „Сигурност на информацията и ОМП” към Общинска администрация
Димово - Иван Петков, който направи кратки разяснения относно възникналия пожар и
мерките, които са взети за неговото изгасяване, като започна с това, че с Решение № 28,
взето по Протокол № 6 от 29.02.2008 г. на Общински съвет – Димово е приета Наредба за
пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Димово, която е
само като книга, но има Заповед на Кмета на общината № РД – 02-110/20.04.2012 г. за
недопускане палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и пожари в горските територии,
която явно не се изпълнява, а що се отнася за гасене на пожара всички, които трябваше да
окажат съдействие и помощ си свършиха добре работата и вече няма пожар. За
продължителността на пожара – на няколко пъти, след като бъдат изгасени се разпалват от
вятъра изгасените дънери и това продължи няколко дни, но пожара главно бе овладян още
първият ден. Всички стигат до извода, че трябва да се сформира работна група, която да
актуализира старата наредба и да извърши необходимите действия по създаването на
доброволно формирование.
Общинските съветници нямат възражения към така направеното предложение за
създаване на работна група и предлагат то да се гласува.
Гласували 11, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

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

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

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

12.
13.

ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 134.

„ЗА”
-

Р Е Ш Е Н И Е № 134
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на община Димово да създаде работна група, която да извърши
необходимите действия по актуализиране на Наредбата за пожарната безопасност и защита на
населението на територията на община Димово, приета с Решение № 28, взето по Протокол
№ 6 от 29.02.2008 г. на Общински съвет – Димово и по създаване на доброволно
формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях.
2. В състава на работната група да бъдат включени тримата общински съветници Добромир Тодоров, Цветан Александров и Петко Върбанов.
След дългото обсъждане на точка 1 от Дневният ред и взетото решение по нея се
пристъпи към разглеждане на точка 2 от Дневният ред - Предложение за допълване на
одобрения списък на служители и учители в община Димово, имащи право на заплащане част
от превозните разноски от местоживеенето до местоработата и обратно с Решение № 52, взето
по Протокол № 5 от 31.01.2012 г., за което Председателя на Общинския съвет даде думата на
Веселина Данаилова – председател на постоянна комисия „Бюджет и финанси”, която изложи
положителното становище на комисията за приемане на предложението за допълване на
одобрения списък на служители.
Не постъпиха други предложения, мнения и становища и предложението на кмета на
общината бе подложено на гласуване.
Гласували 11, 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 № 135.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 135
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Утвърждава промяната в списъка, като допълва одобрения списък с лицето Мая
Иванова Василева, трудотерапевт в ЦСРИ град Димово, пътуваща от град Видин до град
Димово и обратно, считано от 17.09.2012 г.
След вземането на Решение № 135 се премина към точка 3 – Питания към Кмета на
Община Димово – Не постъпиха питания от общинските съветници и председателя на
Общинския съвет закри извънредното заседанието.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет - Димово

