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 № 20
Днес 27.12.2012 г. (четвъртък) от 14,00 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 общинския 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 откри заседанието и призова общинските
съветници за тяхните предложения за допълнение или изменение на проекта за Дневен ред.
Общинския съветник Петко Върбанов направи предложение за допълнение на текста на точка 5 –
Отпускане на еднократни помощи на жители на община Димово с ”Разпределяне на остатъка от
средствата, определени с Решение № 54, взето по Протокол № 5/31.01.2012 г. между трите детски
градини в община Димово“. Не постъпиха други предложения и дневният ред бе подложен на
гласуване с направеното предложение за допълнение на текста на точка 5. Гласували така
направеното предложение за допълнение на точка 5 от дневения ред – 12, от тях всички „ЗА”, след
което се пристъпи към гласуване на проекта за дневен ред, който се приема с 12 гласа „ЗА”.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение, относно отправено искане за издаване на решение за предоставяне на имоти,
придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на село
Септемврийци, община Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-100/26.11.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
2. Предложение за одобрение на План-сметка за определяне на разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ
за 2013 г. за всяка дейност.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-106/19.12.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
3. Предложение за утвърждаване на вътрешни компенсирани промени между разходните
параграфи, функциите и отделните обекти в рамките на утвърдения Разчет за финансиране на
капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен
ремонт за 2012 година на Община Димово, област Видин.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-107/19.12.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
4. Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-108/19.12.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
5. Предложение за отпускане на еднократни помощи на жители на община Димово и разпределяне
на остатъка от средствата, определени с Решение № 54, взето по Протокол № 5/31.01.2012 г. на трите
детски градини в община Димово.
Предложение - Постоянна комисия „Социална политика и хуманитарни дейности” – за
еднократни помощи, а Петко Върбанов за разпределянето на остатъка от средствата.
6. Питания към Кмета на Община Димово.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Предложение, относно отправено искане за издаване на решение за предоставяне на имоти,
придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на село
Септемврийци, община Димово.
Председателя на Общинския съвет даде думата на председателя на постоянна комисия
„Общинска собственост и устройство на територията” Валери Велков, който запозна общинските
съветници с предложението на комисията, която след разглеждане на документите (скици-проекти,
искане, решение, удостоверение за наследници и други) и консултация с началник отдел „Финансовостопанска дейност, местни данъци и такси” – Ирена Виденова, предлага на Общинския съвет да
гласува решение за предоставянето на наследниците на Арсен Тодоров Томов, бивш жител на село
Септемврийци имоти с № 373037, № 373036, № 340026, № 090005, № 190049, № 170017, № 373039 и
№ 275108, като в същото време отчита, че е добре внимателно да се следят нещата, да има становище
от Ирена Виденова и допълнителна преписка към искането от ОС „Земеделие” – Димово, защото в
протокол № 31.6 на ОС „Земеделие” заснетия имот № 275108 с площ от 3,000 дка в местност
„Кленяка”, в ръчната скица е посочен същият, но в скицата – проект, същият имот се намира в
местността „Церака”.
Добромир Тодоров поиска думата, като каза, че не е напълно убеден и се съмнява дали могат да
бъдат възстановени толкова много имоти, като допълни, че в момента не е подготвен, но си поставя
за задача да следи предоставянето на имотите.
Г-н Славчев потвърди, че трябва по – внимателно следене на нещата, относно предоставяне на
имоти, придобити от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, защото съгласно ЗИДЗСПЗЗ имотите
трябва да бъдат предоставени на техните собственици, съответно наследници и да не се допусне
грешка от страна на общината. Не постъпиха други мнения и предложения, и предложението на
Кмета на общината и ПК „ОСУТ” 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 № 149.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 149
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 Арсен Тодоров Томов, бивш жител на село Септемврийци
следните имоти:
Имот № 373037 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Мършавци” – пасище, мера, шеста категория, с площ от 24,961 декара, образуван от имот №
373033, при граници и съседи: имоти № 373035, № 000425, № 373013, № 373012, № 000145, №
373038 и № 000414.
Имот № 373036 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност

„Мършавци” – пасище, мера, шеста категория, с площ от 20,089 декара, образуван от имот №
373033, при граници и съседи: имоти № 373035, № 373028, № 373030, № 000355, № 508002, №
000412 и № 373008.
Имот № 340026 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Симен чукар” – изостав. тр. нас., шеста категория, с площ от 45,036 декара, образуван от имот №
340025, при граници и съседи: имоти № 340027, № 000364, № 340024, № 340003, № 340002, №
000370 и № 340019.
Имот № 090005 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Лъката” – нива, четвърта категория, с площ от 3,895 декара, при граници и съседи: имоти № 090009,
№ 090008, № 000478, № 090020, № 000005 и № 090026.
Имот № 190049 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Лещака” – нива, пета категория, с площ от 3,202 декара, образуван от имот № 190017, при граници
и съседи: имоти № 190050, № 190016, № 000005 и № 190018.
Имот № 170017 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Огърне” – нива, четвърта категория, с площ от 2,128 декара, при граници и съседи: имоти №
170018, № 000285, № 170016 и № 000005.
Имот № 373039 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Мършавци” – пасище, мера, шеста категория, с площ от 4,000 декара, образуван от имот № 373033,
при граници и съседи: имоти № 373038, № 000412, № 000355, № 373040 и № 000411.
Имот № 275108 в землището на село Септемврийци, община Димово с ЕКАТТЕ 66278, местност
„Церака” – пасище, мера, четвърта категория, с площ от 3,033 декара, образуван от имот № 275107,
при граници и съседи: имоти № 275109, № 275038, № 275075 и № 000067.
2. Упълномощава Кмета на Община Димово да предприеме последващите съгласно закона
действия.
Пристъпи се към разглеждане на точка 2 от Дневния ред – Предложение за одобрение на Плансметка за определяне на разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2013 г. за всяка дейност.
Председателят на Общинския съвет даде думата на председателя на ПК „Бюджет и финанси”
Веселина Данаилова, която сподели на общинските съветници, че комисията няма решение по
точката и изрази своето лично мнение – против така предложената план-сметка в размер на 323 489
лева с мотиви, че е много висока и се получава като миналата година – преизчисление на плансметката за 2012 г. Г-н Лозанов обясни, че така е сключен договора с почистващата фирма през 2008
г. и не подлежи на разваляне и анексиране. За това какъв размер ще определи, предложи или одобри
Общинският съвет няма никакво значение за фирмата. Тя изпълнява договора и анекса към него, като
трябва да и бъде заплатена договорената сума, независимо от размера на одобрената от Вас плансметка допълни Кмета на общината. Неравностойни са нещата, а общината продължава да натрупва
задължения, отделно задълженията от минали години, които все още не могат да бъдат изплатени.
Г-н Славчев изрази мнение, че това е дейност на така действащ договор, съгласно който нямаме
право да преместим дори неизползвана кофа или контейнер от едно място на друго. Би трябвало да се
одобри план – сметка в размер, които да е реално изчислен на база разходи и извършена дейност.
Кмета на общината отново повтори пред общинските съветници факта, че какъвто и размер на
план-сметка да гласуват изпълнителя работи, съгласно договора, на който от своя страна общината
трябва да изпълни задълженията, относно заплащането на извършената услуга сметопочистване и
сметоизвозване – в противен случай се натрупват задължения, лихви и неустойки, които за минал
период са в размер на около 1 000 000 лв.
Общинският съветник Цветан Александров предлага да се осъществи контрол върху
изпълнението на договора (следене на реални отпадъци или неизпълнение на някоя от клаузите).
Евгени Цветанов поиска думата с мнение за това, че обезвреждане на съоръженията за смет не се
извършва от фирмата, а се заплаща всеки месец като извършена дейност, което пък от своя страна е
мотив да се проконтролира дейността на същата.
Добромир Тодоров изрази мнение – много трудни са нещата и попита дали трябва да се гласува
или ако не се гласува така предложената план – сметка, какви ще са последствията, също и дали може
да се гласува такава план – сметка в по-нисък размер, както се е получило миналата година, защото
такава сума е непосилна за общината – това са всичките й собствените приходи.
Веселина Данаилова предлага да се гласува миналогодишният размер от 150 000 лева, като се
добави % на инфлация за 2012 г. с мотиви, че миналата година две постоянни комисии („Бюджет и

финанси” и „Икономическо развитие, европейски фондове и национални програми”) са изчислявали
реалния размер на разходите за извършване на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, като грубо
е изчислила и определила 150 000 лева да са необходимите средства за поддържане на чистотата в
община Димово.
Не постъпиха други предложения и председателя на Общинския съвет предложи да се гласува
първо предложението на Кмета на общината, след което да бъде гласувано предложението на
председателя на ПК „Бюджет и финанси”.
Пристъпи се към гласуване на предложението на Кмета на община Димово за одобрение на плансметка за 2013 г. в размер на 323 489 лева.
Гласували 12, от тях всички „ПРОТИВ”:
№
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 не се приема. Приложение Решение № 150.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 150
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
Не одобрява така предложената план-сметка за определяне на разходите за всяка дейност за
поддържане на чистота в община Димово през 2013 година в размер на 323 489 лева (триста двадесет
и три хиляди, четиристотин осемдесет и девет лева), от които за сметосъбиране - 113 091 лв.; за
сметоизвозване - 113 091 лв.; за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, в това
число отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 78 455 лв. и за поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване – 18 852 лв.
Пристъпи се към гласуване на предложението на ПК „Бюджет и финанси” за одобрение на плансметка в размер на 150 000 лева плюс процента на инфлация за 2012 година.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

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

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

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

10.
11.
12.
13.

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 151.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 151
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
Одобрява план-сметка за определяне на разходите за 2013 година в размер на 150 000 лева (сто и
петдесет хиляди лева), плюс процента на инфлация за 2012 година за сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, в това число отчисленията по чл. 60 и
чл. 64 от ЗУО, както и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в община
Димово.
След вземането на Решение № 151 се пристъпи се към разглеждане на точка 3 от Дневният ред –
Предложение за утвърждаване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи,
функциите и отделните обекти в рамките на утвърдения Разчет за финансиране на капиталовите
разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт за 2012
година на Община Димово, област Видин.
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 от Кмета на общината.
Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев поиска думата като се обърна към г-н Лозанов с въпрос
дали през 2013 г. ще има възможност общината да закупи малък автобус, с който да се превозват
децата, посещаващи детската градина и училището в село Арчар, поради факта, че сегашният
автомобил УАЗ е остарял, постоянно се чупи, не е удобен и много пъти децата не могат да бъдат
закарани навреме за училище. Кмета на общината отговори, че ще направи необходимото и ще бъде
закупен автобус за нуждите на училището и детската градина в село Арчар.
Не постъпиха други предложения и становища, и предложението на комисията и Кмета на
общината, относно утвърждаване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи,
функциите и отделните обекти в рамките на утвърдения Разчет за финансиране на капиталовите
разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт за 2012
година на Община Димово 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

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

Предложението се приема. Приложение Решение № 152.
Р Е Ш Е Н И Е № 152
ЗДБРБ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:

1. Актуализира и утвърждава вътрешните компенсирани промени между параграфите,
подпараграфите, функциите, групите и дейностите в Разчета за финансиране на капиталовите разходи
и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и
основен ремонт за 2012 година на Община Димово, област Видин, съгласно Приложение № 1.
Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от Дневният ред - Предложение за изменение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Димово.
Г-н Славчев даде думата Добромир Тодоров, който не е съгласен с предложението за увеличаване
на таксата за предоставяне на данъчна и осигурителна информация от 5,00 лв. на 10,00 лв., а
председателя на ПК „Бюджет и финанси” Веселина Данаилова предлага да се приеме предложението
на Кмета на общината за изменение на НОАМТЦУ с мотиви, че заявителите на услугата са лица
частни съдебни изпълнители и това не е фрапиращо увеличение.
Не постъпиха други предложения, мнения и становища и предложението на Кмета на общината и
председателят на ПК „Бюджет и финанси” бе подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях – 11 „ЗА” и 1 „ПРОТИВ”:
№
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 № 153.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 153
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Димово, както следва:
1.1. В чл. 39, ал. 1, т. 9 текста „5,00 лева” се заменя с текста „10,00 лева”.
Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от Дневният ред – Предложение за отпускане на
еднократни помощи на жители на община Димово и разпределяне на остатъка от средствата,

определени с Решение № 54, взето по Протокол № 5/31.01.2012 г. на трите детски градини в община
Димово.
Г-н Славчев предложи първо да се изслуша становището на постоянна комисия „Социална
политика и хуманитарни дейности” относно отпускането на еднократни помощи, след което да се
обсъди и гласува предложението на Петко Върбанов за разпределяне на остатъка от средствата за
еднократни помощи. Той попита общинските съветници дали имат нещо против или други
предложения. Не постъпиха предложения и възражения, след което даде думата на председателя на
комисията Росен Караджов, който изложи становището на същата, като са разгледани подадените
през месец Декември заявления за отпускане на еднократна помощ и предлага да се отпусне
еднократна парична помощ на следните лица: Вероника Георгиева Цокова с ЕГН ХХХХХХХХ от гр.
Димово - 100,00 лв.; Вероника Веселинова Вътова с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Воднянци – 50,00 лв.,
Петър Каменов Петров с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Мали Дреновец – 70,00 лв. и на Валентина
Найденова Каменова с ЕГН ХХХХХХХХХ от с. Септемврийци - 80,00 лв.
На изброените по-долу лица комисията предлага на Общинския съвет да откаже отпускането на
еднократна помощ със следните мотиви: на част от тях са отпускани през 2012 г. еднократни помощи,
а друга част не са приложили достатъчно документи, доказващи нуждата от подпомагане: Захарина
Василева Пакова с ЕГН ХХХХХХХХХ от гр. Димово, Йошка Генова Симеонова с ЕГН ХХХХХХХХ
от гр. Димово, Катерина Цветанова Петкова с ЕГН ХХХХХХХХХ от гр. Димово, Спаска Каменова
Панова с ЕГН ХХХХХХХХ от гр. Димово и Росен Вилиев Каменов с ЕГН ХХХХХХХ от гр. Димово.
Не постъпиха други предложения и предложението на комисията за отпускане и отказ за
отпускане на еднократни помощи на жители на община Димово 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 № 154.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 154
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. Вероника Георгиева Цокова с ЕГН 9107280032 от гр. Димово - 100,00 лв.;
2. Вероника Веселинова Вътова с ЕГН 8803111716 от с. Воднянци – 50,00 лв.;
3. Петър Каменов Петров с ЕГН 7208241848 от с. Мали Дреновец – 70,00 лв.;
4. Валентина Найденова Каменова с ЕГН 7607091711 от с. Септемврийци - 80,00 лв.
ІІ. Отказва да отпусне еднократна помощ на следните лица:
1. Захарина Василева Пакова с ЕГН 4404131715 от гр. Димово, Йошка Генова Симеонова с
ЕГН 3612281719 от гр. Димово, Катерина Цветанова Петкова с ЕГН 5508133218 от гр. Димово,

Спаска Каменова Панова с ЕГН 5812063235 от гр. Димово и Росен Вилиев Каменов с ЕГН
7506303221 от гр. Димово.
Пристъпи се към разглеждане на второто предложение по точка 5 от Дневният ред, относно
разпределяне на остатъка от средствата, определени с Решение № 54, взето по Протокол №
5/31.01.2012 г. между трите детски градини в община Димово.
ПК „СПХД” и Петко Върбанов са изчислили остатък от около 1 500 лева, които предлагат да
бъдат прехвърлени от функция 1, дейност 122 «Общинска администрация», § 42 14 «Обезщетения и
помощи по решение на Общински съвет» във функция 3 «Образование», дейност 311 «Целодневни
детски градини». Предлагат също средствата да бъдат отпуснати на трите детски градини, съобразно
броя на децата, след представено становище от съответния Директор за закупуване на необходими за
детската градина инвентар, детско обзавеждане, оборудване или други.
Г-н Лозанов няма възражения по така направеното предложение.
Не постъпиха други предложения и предложението за разпределяне на средства в размер на 1 500
лв., които са остатък от средствата, определени за отпускане на еднократни помощи, между трите
детски градини в 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 № 155.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 155
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Изменя годишния бюджет за 2012 г. както следва:
Средствата от функция 1, дейност 122 «Общинска администрация», § 42 14 «Обезщетения и
помощи по решение на Общински съвет» да бъдат прехвърлени във функция 3 «Образование»,
дейност 311 «Целодневни детски градини».
2. Възлага изпълнение на настоящото решение на Кмета на община Димово.
След обсъждане на точка 5 от Дневния ред, Председателя на Общинския съвет попита
общинските съветници дали имат питания към Кмета на общината, но такива не постъпиха и той
закри редовното последно заседание за 2012 година.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет - Димово

