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 № 19
Днес 28.11.2012 г. (сряда) от 11,00 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 без уважителни причини общинския
съветник Цветомир Любенов Цветков.
В работата на заседанието взе участие Кмета на община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на
кметство Арчар – Емил Георгиев и Кмета на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов.
На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят откри заседанието, като направи предложение
за допълнение на дневният ред с три нови точки /5, 6 и 7/ и призова общинските съветници за тяхните
предложения за допълнение или изменение на проекта за Дневен ред. Не постъпиха такива, след
което дневният ред бе подложен на гласуване с нови три точки: точка 5 - Предложение за издаване на
запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/313/000118 от 21.11.2012 г. по мярка 313 за Проект
„Благоустрояване на пещера Венеца в ПИ 000628, в землището на село Гара Орешец, община
Димово, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, точка 6 Предложение за издаване на запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/322/00749 от 27.11.2012 г.
по мярка 322 за Проект „Подобряване на обществената инфраструктура и уличната мрежа в община
Димово”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и точка 7 Предложение за издаване на запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/313/000119 от 21.11.2012 г.
по мярка 313 за Проект „Изграждане на обществена инфраструктура „Туристически информационен
пункт и археологическа експозиция на открито в град Димово, община Димово”, сключен между
Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като точка 5 – Разни от проекта за
дневен ред става точка 8, а точка 6 – Питания към Кмета на общината става 9-та точка. Гласували
така предложеното изменение на дневения ред – 12, от тях всички „ЗА”, проекта за дневен ред се
приема с трите нови точки.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение, относно даване на предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
газопровод „Южен поток” и неговите технологични площадки през земи от общинския поземлен
фонд, с вид собственост: общинска публична, общинска частна и имоти с начин на трайно ползване,
стопанисвани от общината (земеделски пътища, пасища и мери, земеделски земи, канали и др.),
включително и за учредяване на необходимите вещни права и сервитути.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-97/21.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
2. Информация, относно текущо изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012 година.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-98/21.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
3. Предложение, относно 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-03-99/21.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов

4. Предложение за отпускане на еднократни помощи на жители на община Димово.
Предложение - Постоянна комисия „Социална политика и хуманитарни дейности”
5. Предложение за издаване на запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/313/000118 от 21.11.2012 г.
по мярка 313 за Проект „Благоустрояване на пещера Венеца в ПИ 000628, в землището на село Гара
Орешец, община Димово: а) подобект: „Реконструкция на туристическа пътека”; в) подобект:
„Изграждане на информационен пункт”; с) подобект „Основно обновяване на пещера „Венеца”,
сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-101/27.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
6. Предложение за издаване на запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/322/00749 от 27.11.2012 г. по
мярка 322 за Проект „Подобряване на обществената инфраструктура и уличната мрежа в община
Димово”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-102/27.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
7. Предложение за издаване на запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/313/000119 от 21.11.2012 г.
по мярка 313 за Проект „Изграждане на обществена инфраструктура „Туристически информационен
пункт и археологическа експозиция на открито в град Димово, община Димово”, сключен между
Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-103/28.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
8. Разни
9. Питания към Кмета на Община Димово.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение, относно даване на предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на
газопровод „Южен поток” и неговите технологични площадки през земи от общинския поземлен
фонд, с вид собственост: общинска публична, общинска частна и имоти с начин на трайно ползване,
стопанисвани от общината (земеделски пътища, пасища и мери, земеделски земи, канали и др.),
включително и за учредяване на необходимите вещни права и сервитути.
Председателя на Общински съвет – Димово даде думата на председателя на ПК „Икономическо
развитие, европейски фондове и национални програми” Петко Върбанов, който изложи
положителното становище на комисията, която без възражения допуска до заседание направеното
предложение на Кмета на общината.
Добромир Тодоров поиска думата и попита какъв ще е газопровода подземен или надземен и дали
има списък или скица точно през кои общински имоти ще преминава? За отговор бе извикан
Директора на дирекция „Устройство на територията” Румен Каменов, който запозна общинските
съветници с обстоятелството, че това не е същинското съгласие, а само даване на предварително
съгласие. Продължи с това, че е представено заявление от „Южен поток България” АД и схема-проект
за преминаване на трасето и технологичните площадки на газопровода през територията на общината,
но към момента проектът е на етап изготвяне на ПУП-ПП предварителен проект, т. е. все още не е
ясно какъв ще е и къде точно ще преминава газопровода. Г-н Каменов допълни, че даването на
предварителното съгласие от страна на община Димово е основа за изготвянето му, като може да бъде
определен и срока му да е минимум три години. След обсъждането на предложението се пристъпи към
неговото гласуване, като се допълни в проекта за решение определянето на три години да е срока на
предварителното съгласие.
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 № 142.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 142
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, както и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Дава на „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД град София предварително съгласие за
преминаване на проектното трасе на газопровод „Южен поток” и неговите технологични площадки
през земи от общинския поземлен фонд, с вид собственост: общинска публична, общинска частна и
имоти с начин на трайно ползване стопанисвани от общината (земеделски пътища, пасища и мери,
земделски земи, канали и други), включително и за учредяване на необходимите вещни права и
сервитути.
2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие - три години от приемането на
настоящото решение.
Пристъпи към разглеждане на точка 2 от Дневния ред – Информация, относно текущо
изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012 година.
Председателят на Общинския съвет даде думата на председателя на ПК „Бюджет и финанси”
Веселина Данаилова, която изрази лично мнение, че не е подробно представен отчета, попита
възможно ли е един бойлер да струва на общината 730,00 лева и какво става с несъбраните вземания.
Г-н Лозанов обясни, че това е цената на закупен нов бойлер с обем 200 литра за нуждите на
„Домашен Социален Патронаж” в град Димово, що се отнася за несъбраните вземания - следващият
месец ще се представи подробна справка със същите вземания, защото информация за
административни дела, с които да е опростен или освободен от заплащане на наем в размер на 18 000
лв. от лице, дължащо на общината няма.
Добромир Тодоров поиска думата и изрази мнение, че отчета за шестмесечие е с нормално и
прилично изпълнение на приходната и разходната част, като собствените приходи са малко,
приходите от наеми са добри, а неданъчните са изпълнени само 25 %. По държавните дейности
образование, здравеопазване, отбрана и социални дейности нищо не е правено.
Поканена бе главен счетоводител Красимира Иванова, която обясни, че не е извършвана продажба
и ще се направи актуализация към края на годината, също така капиталните разходи не са отчетени и
на половината, защото ремонтите, които са извършвани са след месец юни 2012, а се говори и
разглежда отчета до месец юни. Министерството прави промени с ФО-тата и актуализацията между
плана и това, което се посочва се прави автоматично. При капиталовите разходи висок процент от
отчетените средства са за разплащане на стари задължения по инвестиционни проекти, с изключение
на плащанията за проектиране и СМР за канализация Димово и т.н. Тя допълни още, че цялата
изравнителна субсидия не се ползва по предназначение – тя отива за покриването на стари

задължения. След дълги разисквания г-н Славчев представи обяснителна записка, изготвена от
главния счетоводител в която се вижда, че 264 000 лева са разплатени за минали задължения на
община Димово от 2009 г., като общината в момента успява, но не на 100 % да разплаща и новите
задължения, заедно със старите, които са в размер на 1 247 741 лв. и предлага на общинските
съветници да се обединят и заедно с общинската администрация да работят за решаване на
проблемите, защото с цифри главния счетоводител може да ги заблуждава, но в действителност
трябва да се направи нещо и община Димово да се справи с многото проблеми.
Не постъпиха други питания, становища и предложението на Кмета на община Димово информация за изпълнението на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2012 г. бе
подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях:
№
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 № 143.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 143
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2012 г.
2. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове за първото шестмесечие на 2012 г.
Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от Дневният ред – Предложение, относно отдаване под
наем без търг или конкурс на помещение – общинска собственост за осъществяване на здравни
дейности за задоволяване на нуждите на населението.
Председателя на Общинския съвет даде думата на председателя на постоянна комисия „Общинска
собственост и устройство на територията” Валери Велков, който запозна общинските съветници със
предложението на комисията, която след разглеждане на документите предлага да се вземе решение да
се възложи на Кмета на община Димово да сключи договор за отдаване под наем без търг или конкурс
с „АПНП – ИП – Д-р Татяна Станкова” – стоматолог за помещение от 14,88 кв.м. при начална наемна
цена от 2,00 лв. на квадратен метър месечно.
Общинския съветник Росен Караджов поиска думата, като предлага началната наемна цена на
помещението да е 1,00 лв. на кв.м. с мотиви, че в закона за лекарската практика, практикуващите я
лица имат възможност да заплащат 1/10 от наемната цена, определена с решение на Общинсия съвет в
НОАМТЦУ на територията на съответната община.
Не постъпиха други предложения и предложението на комисията бе подложено на гласуване
първо, с наемна цена от 2,00 лв. на кв.м..
Гласували 12, от тях: 2 - „Въздържал се”, 6 – „Против” и 4 – „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

Гласувал
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„ПРОТИВ”
„ПРОТИВ”
„ЗА”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„ПРОТИВ”
„ПРОТИВ”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ПРОТИВ”

На основание чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА предложението не се приема, след което се
пристъпи към гласуване на предложението на Росен Караджов за отдаването под наем на
помещението от 14,88 кв.м. в град Димово с наемна цена - 1,00 лв. за кв.м.
Гласували 12, от тях: 7 - „За”, 3 – „Против” и 2 - „Въздържал се”
№
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

Гласувал
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„ЗА”
„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ПРОТИВ”
„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„ЗА”
„ЗА”

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА предложението се приема. Приложение Решение № 144.
Р Е Ш Е Н И Е № 144
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 Татяна Станкова” за помещение от 14,88 кв.м., находящо се в двуетажна
масивна сграда в УПИ № ХV – 381,382 в кв. 43 по плана на град Димово, с наемна цена от 1,00 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.
Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от Дневният ред – Предложение за отпускане на
еднократни помощи на жители на община Димово.

Г-н Славчев даде думата на председателя на комисия „Социална политика и хуманитарни дейности”
Росен Караджов, който изложи предложението на комисията, която е разгледала около 30 подадени
заявления на лица, като предлага да се отпуснат еднократна парични помощи на шест човека - Емил
Петков Найденов с ЕГН ХХХХХХХХ от с. Гара Орешец – 70,00 лв., Александър Сашов Асенов с ЕГН
ХХХХХХХХ от с. Арчар – 50,00 лв., Васка Бориславова Асенова с ЕГН ХХХХХХХХ от с. Арчар –
70,00 лв., Гергана Тодоров Георгиев с ЕГН ХХХХХХХХХ от гр. Димово – 70,00 лв., Дияна Петрова
Георгиева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Арчар – 50,00 лв. и на Евелина Венелинова Цветанова с ЕГН
ХХХХХХХХХ от с. Арчар – 50,00 лв. Комисията предлага да се отложи за разглеждане на следващо
заседание на Общински съвет – Димово, поради липса на документи, доказващи нуждата от
подпомагане подаденото заявление за отпускане на еднократна помощ от Славка Шанкова Василева с
ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Карбинци, а на останалите лица, подали заявления да се откаже отпуснето на
еднократна помощ.
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 № 145.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 145
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. Емил Петков Найденов с ЕГН ХХХХХХХХ от с. Гара Орешец – 70,00 лв.
2. Александър Сашов Асенов с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Арчар – 50,00 лв
3. Васка Бориславова Асенова с ЕГН ХХХХХХХХХХ от с. Арчар – 70,00 лв.
4. Гергана Тодоров Георгиев с ЕГН ХХХХХХХХХХ от гр. Димово – 70,00 лв.
5. Дияна Петрова Георгиева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Арчар – 50,00 лв.
6. Евелина Венелинова Цветанова с ЕГН ХХХХХХХХХХ от с. Арчар – 50,00 лв.
ІІ. Отлага за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет – Димово, поради липса на
документи, доказващи нуждата от подпомагане подаденото заявление за отпускане на еднократна
помощ от Славка Шанкова Василева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Карбинци.
ІІІ. Отказва да отпусне еднократна помощ на следните лица: Иванка Пламенова Иванова с ЕГН
ХХХХХХХХХ от с. Кладоруб, Димитринка Иванова Гергова с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Острокапци,
Теодора Станкова Тодорова с ЕГН ХХХХХХХХ от с. Мали Дреновец, Младен Иванов Велков с ЕГН
ХХХХХХХХХ от гр. Димово, Славка Тодорова Стоянова с ЕГН ХХХХХХХХХХ от с. Върбовчец,
Тинка Илиева Асенова с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Арчар, Георги Тодоров Николов с ЕГН
ХХХХХХХХ от с. Гара Орешец, Григор Борисов Велков с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Карбинци, Лили
Иванова Георгиева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Карбинци, Методи Пламенов Иванов с ЕГН

ХХХХХХХХХ от с. Кладоруб, Иван Александров Сашов с ЕГН ХХХХХХХХХ от с.Арчар, Параскева
Каменова Борисова с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Арчар, Людмил Тодоров Ангелов с ЕГН ХХХХХХХХ
от с. Върбовчец, Мария Лозанова Иванова с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Върбовчец, Бойка Георгиева
Илиева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Върбовчец, Витана Рангелова Георгиева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с.
Върбовчец, Благой Петров Игнатов с ЕГН ХХХХХХХХ от с. Върбовчец, Борис Иванов Томов с ЕГН
ХХХХХХХХХ от с. Върбовчец, Катерина Цветанова Петкова с ЕГН ХХХХХХХХХ от гр. Димово,
Пенка Борисова Каменова с ЕГН ХХХХХХХХХ от гр. Димово, Жика Якимова Еникичова с ЕГН
ХХХХХХХХХ от с. Върбовчец и Христина Любенова Кръстева с ЕГН ХХХХХХХХХ от с.
Лагошевци.
Пристъпи към разглеждане на точка 5 от Дневният ред, предложение относно издаване на запис на
заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по договор № 05/313/000118 от 21.11.2012 г. по мярка 313 за Проект
„Благоустрояване на пещера Венеца в ПИ 000628, в землището на село Гара Орешец, община Димово:
а) подобект: „Реконструкция на туристическа пътека”; в) подобект: „Изграждане на информационен
пункт”; с) подобект „Основно обновяване на пещера „Венеца”, сключен между Община Димово и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Председателят на Общински съвет – Димово даде думата на началник на отдел „Устройство на
територията, програми и проекти” Даниела Крумова, която накратко разясни какво представлява
проекта, за който всички общински съветници изразиха мнение, че е много хубаво да се случи.
Председателя на ПК „Икономическо развитие, европейски фондове и национални програми” изрази
положителното становище на комисията.
Не постъпиха други предложения, мнения, становища и предложението на 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.
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 № 146.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 146
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
05/313/000118 от 21.11.2012 г. по мярка 313 за Проект „Благоустрояване на пещера Венеца в ПИ
000628, в землището на село Гара Орешец, община Димово: а) подобект: „Реконструкция на
туристическа пътека”; в) подобект: „Изграждане на информационен пункт”; с) подобект „Основно
обновяване на пещера „Венеца”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Димово да подпише Запис на заповед, без протест и без

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на
167 987,60 лева /сто шестдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и шестдесет
стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане
на финансова помощ № 05/313/000118 от 21.11.2012 г. по мярка 313 за проект „Благоустрояване на
пещера Венеца в ПИ 000628, в землището на село Гара Орешец, община Димово: а) подобект:
„Реконструкция на туристическа пътека”; в) подобект: „Изграждане на информационен пункт”; с)
подобект „Основно обновяване на пещера „Венеца”, сключен между община Димово и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция;
2. Възлага на кмета на Община Димово да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 05/313/000118 от 21.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
След вземане на Решение № 146 се пристъпи към разглеждане на точка 6 от Дневният ред –
Предложение за издаване на запис на заповед от община Димово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/322/00749 от 27.11.2012 г. по
мярка 322 за Проект „Подобряване на обществената инфраструктура и уличната мрежа в община
Димово”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
За това предложение отново бе дадена думата на Даниела Крумова, която обясни накратко какво
представлява проекта – подмяна на уличната мрежа на град Димово с енергоспестяващи лампи,
саниране на сгради – кметства в селата Бела, Гара Орешец и Извор, както и облагородяване и
реконструкция на сградите и на прилежащите им площи.
Комисия „Икономическо развитие, европейски фондове и национални програми” дава
положително становище за приемане от Общинския съвет. Не постъпиха други предложения, мнения,
становища и предложението за издаване на Запис на Заповед в размер на 862 160 лв. 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 № 147.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 147
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
05/322/00749 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект „Подобряване на обществената инфраструктура и
уличната мрежа в община Димово”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Димово да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на

862 160,20 лева /осемстотин шестдесет и две хиляди, сто и шестдесет лева и двадесет стотинки/ за
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 05/322/00749 от 27.11.2012 г., мярка 322, за проект „Подобряване на обществената
инфраструктура и уличната мрежа в община Димово”, сключен между община Димово и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция;
2. Възлага на кмета на Община Димово да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 05/322/00749 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
По точка 7 от Дневния ред, относно предложение за издаване на запис на заповед от община
Димово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по
договор № 05/313/000119 от 21.11.2012 г. по мярка 313 за Проект „Изграждане на обществена
инфраструктура „Туристически информационен пункт и археологическа експозиция на открито в град
Димово, община Димово”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, г-н Славчев даде думата на началник отдел „УТПП”, който разясни какво представлява и този
проект - информационен пункт, в който ще бъдат изложени останки от антични предмети, като те ще
бъдат една част от дейността, снимки, брошури и рекламни материали на природни забележителности,
исторически и археоологически обекти. Сградата ще бъде построена до читалище „Пайсии
Хилендарски” в град Димово. След разискването г-н Славчев призова за въпроси и ако няма, да се
премине към гласуване на така направеното предложение от Кмета на общината. Не постъпиха
предложения и предложението за издаване на запис на заповед в размер на 155 226 лв.
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 № 148.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 148
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
05/313/000119 от 21.11.2012 г. по мярка 313 за Проект „Изграждане на обществена инфраструктура
„Туристически информационен пункт и археологическа експозиция на открито в град Димово, община
Димово”, сключен между Община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Димово да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на
155 226,50 лева /сто петдесет и пет хиляди двеста двадесет и шест лева и 50 ст./ за обезпечаване на 110
% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
05/313/000119 от 21.11.2012 г. по мярка 313, за проект „Изграждане на обществена инфраструктура
„Туристически информационен пункт и археологическа експозиция на открито в град Димово, община

Димово”, сключен между община Димово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция;
2. Възлага на кмета на Община Димово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 05/313/000119 от 21.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Премина се към разглеждане на точка 8 – Разни.
Председателя на общинския съвет представи Доклад № ДП-1-ВД-0003/24.07.2012 г. за извършена
финансова инспекция на община Димово от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция
за 2011 г., който е раздаден на общинските съветници и отбеляза, че са констатирани нарушения,
съставени са шест акта и съгласно чл. 20, ал. 2 и чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция
директорът на агенцията уведомява съответния Общински съвет за резултатите от извършена
финансова инспекция, която е приключила на 24.07.2012 г.
Той предложи ако няма въпроси да се пристъпи към последната точка от дневния ред - Питания
към Кмета на община Димово. Не постъпиха питания и г-н Славчев закри редовното заседание на
Общински съвет - Димово.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет - Димово

