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 № 21
Днес 25.01.2013 г. (петък) от 13,00 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 проекта за дневния ред с три нови точки 6, 7 и 8. Точка 6 - Продажба
на имот № 000533 – други трайни насаждения с площ от 4,697 декара, шеста категория, находящ се в
землището на град Димово, точка 7 – Продажба на имот № 000535 – други трайни насаждения с
площ от 5,337 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово и точка 8 –
Продажба на имот № 000532 – други трайни насаждения с площ от 6,000 декара, шеста категория,
находящ се в землището на град Димово, като точка 6 – Питания към Кмета на община Димово стане
9-та точка. Г-н Славчев 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 предложените нови три точки. Гласували така предложеното изменение на дневения ред
– 12, от тях всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема с предложените три нови точки (6, 7 и 8).
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за приемане на План за действие на община Димово в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012 – 2014 г.).
Докладна записка с Вх. № ОС-03-5/17.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
2. Предложение за промяна в общата численост и структура на общинската администрация в
дейност „Дофинансиране”.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-3/15.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
3. Предложение за сключване на договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за разделно събиране на
отпадъци от опаковки на територията на община Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-2/14.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
4. Предложение за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-4/15.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
5. Предложение за разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Димово и
на неговите комисии за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.
Предложение с Изх. № ОС-01-1/16.01.2013 г.
Вносител: Светослав Славчев

6. Предложение за продажба на имот № 000533 – други трайни насаждения с площ от 4,697
декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-7/24.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
7. Предложение за продажба на имот № 000535 – други трайни насаждения с площ от 5,337
декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-8/24.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
8. Предложение за продажба на имот № 000532 – други трайни насаждения с площ от 6,000
декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-8/24.01.2013 г.
Вносител: Лозан Лозанов
9. Питания към Кмета на Община Димово.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение за приемане на План за действие на община Димово в изпълнение на
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012 – 2014 г.).
Председателят на Общинския съвет даде думата на председателят на ПК „Вероизповедание,
етнически и демографски проблеми, молби и жалби на граждани” Данаил Атанасов, които запозна
общинските съветници със становището на комисията, която поиска разяснения от страна на
вносителя. За разяснение бе извикан заместник-кмета на община Димово Елена Гергова, която
направи кратки разяснения, относно изготвянето и съдържанието на Плана за действие на община
Димово. Тя поясни на общинските съветници за късият срок, който е бил даден на общината за
изготвянето на плана, за данните, представени в плана, които са предоставени от Областна
администрация – Видин, взети от НСИ и за това, че е съобразен с основните приоритети, водещите
принципи и хоризонтални аспекти, цели и механизми за изпълнение и мониторинг, заложени в
Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. Запозна ги накратко със
съдържанието и целите на плана.
Общинският съветник Петко Върбанов поиска думата, като изрази мнението си, че в плана за
действие на община Димово за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012 – 2014 г.)
има технически грешки, неверни данни и липса на актуална информация, относно състава и броя на
децата. Г-ца Гергова поиска думата и обясни няколко факта: Част от хората в отделните институции
се определят като роми, а в друга като българи и даде пример – В Дирекция ”Бюро по труда” даден
човек се е определил като ром, а в Дирекция „Социално подпомагане” като българин, затова се
получава разлика. Допълни, че плана е отворен документ и подлежи на актуализация, изменяне, и
допълване с данни.
Общинският съветник Росен Караджов изрази мнение за рамката на ЕС – грозно е определянето
на роми в уязвимо социално положение и граждани, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Веселина Данаилова и Петко Върбанов изразиха същото мнение с мотив, че не могат хора, които са
бедни, безработни или други да ги определяме за живеещи в сходна на ромите ситуация.
В отговор зам.-кмета обясни, че това е изискването за наименованието на плана, съобразено с
Областната и Национална стратегия.
Евгени Цветанов поиска думата, като отчете грешки и неверни данни при приоритет „Култура и
медии”.
Г-н Славчев предлага поради това, че общината е закъсняла с приемането на този план, въпреки
допуснатите грешки да се приеме плана за действие, като същият бъде корегиран преди неговото
разпространение. Председателя на ПК „Икономическо развитие, европейски фондове и национални
програми” Петко Върбанов е на същото мнение и подкрепя г-н Славчев, за това преди да бъде
изпратен и разпространен, от плана трябва да бъдат отстранени грешките, като за в бъдеще се

актуализира, допълва и изменя своевременно.
След приключилото дълго обсъждане на предложението, относно приемане на План за действие
на община Димово за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012 – 2014 г.) се пристъпи
към неговото гласуване, като условие, което поставят общинските съветници е преди да бъде
разпространен да бъдат корегирани всички неверни данни и технически грешки.
Гласували 12; от тях 11 - „ЗА”, 1 - „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
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема. Приложение Решение № 156.
Р Е Ш Е Н И Е № 156
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема Плана за действие на община Димово в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012 – 2014 г.), съгласно Приложението.
Пристъпи към разглеждане на точка 2 от Дневния ред – Предложение за промяна в общата
численост и структура на общинската администрация в дейност „Дофинансиране”.
Председателят на Общинския съвет даде думата на председателя на ПК „Икономическо
развитие, европейски фондове и национални програми” г-н Върбанов, който изложи положителното
становище на комисията за приемане на предложението, като допълни, че откриването и на едно да е
работно място е хубаво, като отчете, че в случая става въпрос за две щатни бройки.
Не постъпиха питания, становища и мнения, няма възражения и предложението на Кмета на
община Димово, относно промяна в структурата на общинската администрация в дейност
„Дофинансиране”, бе подложено на гласуване.
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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема. Приложение Решение № 157.
Р Е Ш Е Н И Е № 157
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
І. Одобрява предложените промени в структурата на общинската администрация, дейност
„Дофинансиране”, както следва:
1. Увеличава числеността с две щатни бройки в дейност „Дофинансиране”, Дирекция
„Специализирана администрация”, отдел „Устройство на територията, програми и проекти”:
- Изпълнител „Шофьор на товарен автомобил” и
- Изпълнител „Машинист на двукофов багер”.
2. Трансформира длъжността изпълнител „Шофьор на лек автомобил” в кметство Гара
Орешец, в длъжността изпълнител „Шофьор на товарен автомобил” в същото кметство.
3. Възлага на Кмета на общината да приведе в изпълнение решението.
Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от Дневният ред – Предложение за сключване на
договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на община Димово.
По предложението на Кмета на община Димово, г-н Славчев даде думата на секретаря на ПК
„Земеделие, гори и екология” Росен Караджов, който изрази положителното становището на
комисията, като помоли да бъдат внесени разяснения, относно цената за изпълнение на договора и
срока на договора. За пояснение бе поканен главен експерт „Човешки ресурси и екология”
Наталия Кръстева. Тя обясни на общинските съветници, че става въпрос за безвъзмезден договор,
със сключване на който общината няма да има никакви финансови задължения към организацията
за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България”АД и допълни, че общината е в
благоприятна позиция със сключването на петгодишен договор, защото съгласно Закона за
управление на отпадъците, Кмета на общината е отговорен и задължен да организира
управлението на отпадъците, образувани на територията на общината, в това число и за разделно
събиране на битови отпадъци – хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Продължи още с
това, че общината не се задължава с никакви плащания, а само с местата за поставяне на
контейнерите за разделното събиране, които се поставят, съгласно методика за разпределяне на
съдовете за разделно събиране.
Общинският съветник Добромир Тодоров поиска думата, като сподели мнение, че това е
бъдещето, подкрепя го, но хората трябва да се научат да изхвърлят разделно своите отпадъци.
Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев изрази мнение, че населението в село Арчар (част
от което от ромски произход) не се е научило на разделно изхвърляне на отпадъци и фирмата е
взела своите контейнери.
Председателят на Общинския съвет изрази мнение, че направеното предложение е много
хубаво и попита общинските съветници за други предложения, мнения и становища. Такива не
постъпиха и предложението на Кмета на общината бе подложено на гласуване.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема. Приложение Решение № 158.
Р Е Ш Е Н И Е № 158
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Дава съгласие Кмета на община Димово да сключи договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за
разделно събиране на отпадъците от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и
административните учреждения, социалните заведения и заведения за обществено хранене,
промишлените и търговските обекти, обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на
общината, за срок от 5 /пет/ години.
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 на председателя на ПК „Бюджет и финанси” Веселина Данаилова, която
изрази становището на комисията, че принципно е съгласна с предложението на Кмета на община
Димово и запозна общинските съветници с предложението на общинския съветник Петко Върбанов,
който предлага изменение и допълнение на предложението на Кмета на общината в точка 18.2.
„Услуга с двукофов багер” 35,00 лв. на час, да стане както следва: 18.2. „Услуга с двукофов багер” за
физически лица - 35,00 лева на час, а за юридически лица – 45,00 лева на час.
Общинските съветници Веселина Данаилова и Петко Върбанов изложиха мотиви за направеното
предложение, както следва: след като общината търси приходи, юридическите лица могат да ползват
такава услуга и предложената цена от 45,00 лв. не е висока.
Кмета на общината разясни на общинските съветници, че изчислените 35,00 лв. са достатъчни за
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето на услугата, като включват
разходи за гориво, амортизация на техниката и други, и допълни, че остава малка печалба.
Г-н Славчев подкрепя предложението на Кмета на общината и предложението на г-жа Данаилова,
и г-н Върбанов, за такса за услуга с двукофов багер, като за физически лица е в размер на 35,00 лв.
на час, а за юридически лица в размер на 45,00 лв.на час. Така направеното предложение бе
подложено на гласуване.
Гласували 12 общински съветници, 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема. Приложение Решение № 159.
Р Е Ш Е Н И Е № 159
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
І. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Димово по следният начин:
В Глава трета, чл. 51, т. 18 се изменя, както следва:
1. Точка 18. Услуга с камион (самосвал) ГАЗ – 53 А - 1,50 лв. на километър;
2. Създава се нова точка:
18.1. Услуга с камион (самосвал) „Мицубиши Фузо Кантер” - 1,20 лв. на километър;
3. Създава се нова точка:
18.2. Услуга с двукофов багер:
- За физически лица – 35,00 лв. на час;
- За юридически лица – 45,00 лв. на час.
След вземането на Решение № 159 се пристъпи се към разглеждане на точка 5 от Дневният ред –
Предложение за разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Димово и на
неговите комисии за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.
Г-н Славчев даде думата на Веселина Данаилова, която изложи становището на комисията, относно
предложения за разглеждане отчет за дейността на Общински съвет – Димово и на неговите комисии,
че без забележки допускат до гласуване така изготвения отчет за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.
Председателя на ПК „Социална политика и хуманитарни дейности” Росен Караджов изрази крайно
приятно мнение за заключението, дадено от г-н Славчев, след което се пристъпи към гласуване за
приемането на отчета.
Гласували 12 общински съветници, 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 № 160.
Р Е Ш Е Н И Е № 160
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от Правилник за организация и дейност на
Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Димово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г.,
съгласно Приложението.
След вземане на Решение № 160 се пристъпи към разглеждане на точка 6 от Дневният ред –
Предложение за продажба на имот № 000533 – други трайни насаждения с площ от 4,697 декара,
шеста категория, находящ се в землището на град Димово.
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 (акт за частна общинска
собственост, скица, данъчна оценка и пазарна оценка) предлага на Общинския съвет да вземе
решение да се възложи на Кмета на община Димово, да организира и проведе процедура за продажба
на имот № 000533, чрез публичен търг с явно наддаване. Запозна общинските съветници, че след
направена проверка в ОС „Земеделие” е установено, че това е имот, разположен на стръмен склон и
е подходящ за отгллеждане на пчелини с пчелни семейства, това е мотива на лицето, което е искало
да закупи. Определя начална тръжна цена
2090,00 лева (цената включва стойността за
изработването на пазарната оценка. Комисията предлага още стъпката на наддаване да е 5 % от
началната тръжна цена, депозита за участие в тръжната процедура да е 10 % от началната тръжна
цена, а цената на тръжната документация да е 10,00 лева.
Гласували 11 общински съветници, 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”

Предложението се приема. Приложение Решение № 161.
Р Е Ш Е Н И Е № 161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, както и чл. 36, ал. 1 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 организира и проведе процедура за продажба на
имот № 000533 - други трайни насаждения с площ от 4,697 декара, шеста категория, находящ се в
землището на град Димово, подробно описан в АЧОС № 923/07.11.2012 г. чрез публичен търг с
явно наддаване при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена 2 090,00 лева (две хиляди и деветдесет лева).
1.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена.

1.3. Депозит за участие в тръжната процедура – 10 % от началната тръжна цена.
1.4. Цена на тръжна документация – 10,00 лева.
1.5. Срок за провеждане на процедурата – не по-малко от 14 дни от публикуване на
обявата във вестник „Видин”.
2. Възлага на Кмета на Община Димово да сключи договор с участника, предложил найвисоката цена.
3. При сключване на договора лицето спечелило търга да представи удостоверение по чл. 87,
ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК към Община Димово и квитанция за
платена такса по чл. 37 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
4. Всички разходите по вписването на договора за продажба да се поемат от купувача.
По точка 7 от Дневния ред, относно продажба на имот № 000535 – други трайни насаждения с
площ от 5,337 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово, г-н Славчев отново
даде думата на Валери Велков, който изрази мнение, че това е съседен имот на имот № 00533 и
комисията предлага да се възложи на Кмета на общината да организира и проведе процедура за
продажба на имота, с начална тръжна цена 2 365,00 лева, чрез публичен търг с явно наддаване при
същите условия, както при имот № 000533. Допълни, че към предложената наемна цена е включена
стойността на пазарната оценка.
Не постъпиха питания, мнения, предложения и възражения и предложението на Кмета на
общината и ПК”ОСУТ” 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

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

Предложението се приема. Приложение Решение № 162.
Р Е Ш Е Н И Е № 162
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, както и чл. 36, ал. 1 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 организира и проведе процедура за продажба на
имот № 000535 - други трайни насаждения с площ от 5,337 декара, шеста категория, находящ се в
землището на град Димово, подробно описан в АЧОС № 924/07.11.2012 г., чрез публичен търг с явно
наддаване, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена 2 365,00 лева (Две хиляди, триста шестдесет и пет лева).
1.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
1.3. Депозит за участие в тръжната процедура – 10 % от началната тръжна цена.
1.4. Цена на тръжна документация – 10,00 лева.

1.5. Срок за провеждане на процедурата – не по-малко от 14 дни от публикуване на обявата във
вестник „Видин”.
2. Възлага на Кмета на Община Димово да сключи договор с участника, предложил най-високата
цена.
3. При сключване на договора лицето спечелило търга да представи удостоверение по чл. 87, ал.
6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК към Община Димово и квитанция за платена
такса по чл. 37 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
4. Всички разходите по вписването на договора за продажба да се поемат от купувача.
Пристъпи се към разглеждане на точка 8 – Продажба на имот № 000532 – други трайни
насаждения, с площ от 6,000 декара, шеста категория, находящ се в землището на град Димово.
И по тази точка взе отношение председателя на ПК „ОСУТ” Валери Велков, който изложи пред
Общинския съвет решението на комисията за гласува предложението на Кмета на община Димово за
продажбата на имот № 000532, находящ се в землището на град Димово с начална тръжна цена от
2 6500,00 лева, включваща стойността на изработената пазарна оценка, като предлага стъпката на
наддаване, депозита за участие и цената на тръжната документация да са същите, както са в
предложението на Кмета на общината.
След разискването г-н Славчев призова общинските съветници за въпроси и други предложения,
и ако няма такива, да се премине към гласуване на така направеното предложение от Кмета на
общината и комисията. Не постъпиха предложения и предложението за продажбата на имот №
000532 с начална тръжна цена от 2 650,00 лева, 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

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

Предложението се приема. Приложение Решение № 163.
Р Е Ш Е Н И Е № 163
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, и чл. 36, ал. 1 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 организира и проведе процедура за продажба на имот
№ 000532 - други трайни насаждения с площ от 6,000 декара, шеста категория, находящ се в
землището на град Димово, подробно описан в АЧОС № 922/07.11.2012 г. чрез публичен търг с явно
наддаване при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена 2 650,00 лева (две хиляди, шестстотин и петдесет лева).
1.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена.
1.3. Депозит за участие в тръжната процедура – 10 % от началната тръжна цена.

1.4. Цена на тръжна документация – 10,00 лева.
1.5. Срок за провеждане на процедурата – не по-малко от 14 дни от публикуване на обявата
във вестник „Видин”.
2. Възлага на Кмета на Община Димово да сключи договор с участника, предложил найвисоката цена.
3. При сключване на договора лицето спечелило търга да представи удостоверение по чл. 87,
ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК към Община Димово и квитанция за платена
такса по чл. 37 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
4. Всички разходите по вписването на договора за продажба да се поемат от купувача.
След вземането на последното решение председателя на Общинския съвет попита съветниците
дали имат питания към Кмета на общината по 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

