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 № 14
Днес 19.07.2012 г. (четвъртък) от 10,00 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 11 общински съветници. Отсъстват по уважителни причини
общинските съветници Веселина Данаилова и Татяна Миланова. В работата на заседанието взе
участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов, Кмета на кметство Арчар – Емил Георгиев, Кмета
на кметство Гара Орешец – Костадин Филипов, Заместник – кмета на Община Димово – Илчо Илиев и
гражданин от град Димово.
На основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА председателят на Общински съвет - Димово откри
заседанието, като призова общинските съветници за предложения за допълнение или изменение на
проекта за Дневен ред.
Не постъпиха предложения от общинските съветници за изменения на дневният ред, след
което той предложи да бъде включено едно предложение с Изх. № ОС-01-31/16.07.2012 г. като точка
14 в Дневният ред, относно ново обсъждане на Решение № 109 на Общински съвет – Димово, взето по
Протокол № 13 от 29.06.2012 г., върнато със Заповед на Областен Управител на Област Видин № РД
25/28 от 11.07.2012 г. с вносител Светослав Славчев. Няма възражения, след което дневният ред бе
подложен на гласуване - гласували – всички „ЗА”, проекта за дневен ред се приема, така както е
предложен с допълнението на нова точка 14 - Ново обсъждане на Решение № 109 на Общински съвет
– Димово, взето по Протокол № 13 от 29.06.2012 г., върнато със Заповед на Областен Управител на
Област Видин № РД 25/28 от 11.07.2012 г.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за отдаване под наем на земеделски земи в землището на село Арчар, община
Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-71/06.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
2. Предложение за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Карбинци, община
Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-72/06.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
3. Предложение за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Медовница, община
Димово.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-70/04.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
4. Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична общинска
собственост на Център за спешна медицинска помощ град Видин.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-64/19.06.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
5. Предложение, относно отправяне на искане за издаване на решение за предоставяне на имот,
придобит от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-68/02.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
6. Предложение, относно отправено искане от Георги Костов Вълчев за възстановяване на имот,
придобит от общината, вследствие на техническа грешка.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-73/06.07.2012 г.

Вносител: Лозан Лозанов
7. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Димово (2012 г. – 2015 г.).
Докладна записка с Вх. № ОС-03-67/29.06.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
8. Предложение за отпускане на еднократни помощи на жители на община Димово.
Предложение - Постоянна комисия „Социална политика и хуманитарни дейности”
9. Предложение за допълване 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 от 31.01.2012 г., взето по Протокол № 5.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-75/13.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
10. Предложение за разработване на проект за ремонт на храм "Св. Константин и Елена" в град
Димово, община Димово за кандидатстване по мярка 322 по Програма за развитие на селските райони.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-74/11.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
11. Предложение за разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Димово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2011 г. 30.06.2012 г.
Предложение с Изх. № ОС-01-27/05.07.2012 г.
Вносител: Светослав Славчев
12. Предложение за одобряване на структура на общинската администрация.
Докладна записка с Вх. № ОС-03-76/13.07.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
13. Питания към Кмета на Община Димово.
14. Предложение за ново обсъждане на Решение № 109 на Общински съвет – Димово, взето по
Протокол № 13 от 29.06.2012 г., върнато със Заповед на Областен Управител на Област Видин № РД
25/28 от 11.07.2012 г.
Предложение с Изх. № ОС-01-31/16.07.2012 г.
Вносител: Светослав Славчев
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение за отдаване под наем на земеделски земи в землището на село Арчар, община
Димово.
Председателя на Общински съвет – Димово Светослав Славчев даде думата на председателя на
постоянна комисия „Общинска собственост и устройство на територията” Валери Велков, който каза,
че комисията е разгледала предложението, направено от Кмета на общината заедно с приложените към
него актове за частна общинска собственост и скици на имотите, като предлага да се възложи на кмета
да проведе процедура за отдаване под наем на предложените 197 имота в землището на село Арчар с
начална тръжна цена 25,00 лева на декар. Комисията също предлага, ако има възможност цената на
тръжната документация за тези, които желаят да участват, като даде следният пример: за пет имота да
е в размер на 20,00 лева, с мотиви, че ако някой иска да участва за 2-3 имота трябва да заплати 100,00
лева само за тръжна документация, която е висока за отдаване под наем на няколко декара. След което
общинските съветници поискаха становище от Директор на дирекция „Стопанско управление и
развитие” Ирена Виденова, която е съгласна с предложението на комисията, но счита, че след
направени проучвания няма кандидати, които биха наели отделни имоти – две са фирмите, които
обработват земите в село Арчар, има земеделските производители, които имат собствена земя, не се

нуждаят от предложените и няма да участват в търга за отдаване под наем.
След което се пристъпи към гласуване на предложението за отдаване под наем на земеделски земи
в землището на село Арчар, община Димово по предложението, направено от Кмета на общината.
Гласували 10, 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 № 110.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 110
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС; чл. 13, ал. 1,
чл. 97 и чл. 99, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – град Димово,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Димово да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на земеделските земи, изброени в предложение с Вх. № ОС-0371/06.07.2012 г., като в тръжната процедура бъде дадена възможност да се участва както за всички
имоти, така и за отделни имоти от землището.
2. Началната наемна цена на декар – 25,00 лева на декар за стопанска година.
3. Срок на договорите – 5 години, като начало на ползването е 01.10.2012 година.
4. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена за декар;
5. Депозит за участие в търга – 10 % от началната наемна цена за всички имоти, независимо дали ще
се участва за всички или за няколко имота – 2 321,00 лева.
6. Цена на тръжните документи – 100,00 лева.
7. Специални условия, които да бъдат заложени в договорите за наем:
- плащането на наема да се извършва веднъж годишно в периода от 01.09 до 30.09. на текущата
година за следващата стопанска година, а за първата година в деня на сключване на договора;
- наемателите нямат право да пренаемат отдадените под наем земеделски земи;
8. При сключване на договорите спечелилите търговете лица да представят удостоверения по чл. 87,
ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК и квитанции за платена такса по чл. 37 от
Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
9. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем с участниците, предложили найвисоката наемна цена.
10. Разходите за вписване на договорите да се поемат от наемателите.
Пристъпи към разглеждане на точка 2 от Дневния ред - Предложение за отдаване под наем на
земеделска земя в землището на село Карбинци, община Димово.
Председателят на Общински съвет – Димово даде думата отново на Валери Велков, който
сподели на общинските съветници, че комисията е разгледала с предложението, приложеният към
него акт за частна общинска собственост и скица на имота, и изложи положителното й становището за

приемане във вида в който е предложено – публично оповестен търг с явно наддаване, начална наемна
цена на имота 750,00 лева, срок на договора 5 години, с начало на ползването – 01.10.2012 година и
цена на тръжната документация 10,00 лева.
Не постъпиха други предложения и предложението на комисията бе подложено на гласуване.
Гласували 10, 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 № 111.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 111
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС; чл. 13, ал. 1,
чл. 97 и чл. 99, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – град Димово,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Димово да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на имот № 012037 по плана за земеразделяне на село Карбинци,
община Димово, подробно описан в АЧОС № 869/18.06.2012 г.
2. Началната наемна цена на имота – 750,00 лева за стопанска година.
3. Срок на договора – 5 години, като начало на ползването е 01.10.2012 година.
4. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена за имота;
5. Депозит за участие в търга – 10 % от началната наемна цена за имота – 75,00 лева.
6. Цена на тръжните документи – 10,00 лева.
7. Специални условия, които да бъдат заложени в договорите за наем:
- плащането на наема да се извършва веднъж годишно в периода от 01.09 до 30.09. на текущата
година за следващата стопанска година, а за първата година в деня на сключване на договора;
- наемателите нямат право да пренаемат отдадените под наем земеделски земи;
8. При сключване на договорите спечелилите търговете лица да представят удостоверения по чл.
87, ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК и квитанции за платена такса по чл. 37 от
Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
9. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем с участника, предложил най-високата
наемна цена.
10. Разходите за вписване на договора да се поемат от наемателя.
По точка 3 от Дневният ред, предложение относно отдаване под наем на земеделски земи в
землището на село Медовница, направено от Кмета на общината, Светослав Славчев даде думата на
Валери Велков, който изложи положителното становище и за това предложение, а именно да се
приеме предложението и се възложи на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен оповестен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена бъде 25,00 лева за
един декар, срока на договора да е 5 години, началото на ползването да е началото на стопанската

година – 01.10.2012 г., депозит за участие - 852,33 лв., а цената на тръжната документация – 50,00
лева.
Не постъпиха други предложения и предложението на комисията бе подложено на гласуване.
Гласували 10, 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 № 112.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 112
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС; чл. 13, ал. 1,
чл. 97 и чл. 99, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – град Димово,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Димово да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на 63 имота, находящи се в землището на село Медовница, изброени в
предложение с Вх. № ОС-03-70/04.07.2012 г., като в тръжната процедура бъде дадена възможност да се
участва както за всички имоти, така и за отделни имоти от землището.
2. Началната наемна цена на декар – 25,00 лева на декар за стопанска година.
3. Срок на договорите – 5 години, като начало на ползването е 01.10.2012 година.
4. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена за декар;
5. Депозит за участие в търга – 10 % от началната наемна цена за всички имоти, независимо дали
ще се участва за всички или за няколко имота – 852,33 лева.
6. Цена на тръжните документи – 50,00 лева.
7. Специални условия, които да бъдат заложени в договорите за наем:
- плащането на наема да се извършва веднъж годишно в периода от 01.09 до 30.09. на текущата
година за следващата стопанска година, а за първата година в деня на сключване на договора;
- наемателите нямат право да пренаемат отдадените под наем земеделски земи;
8. При сключване на договорите спечелилите търговете лица да представят удостоверения по чл.
87, ал. 6 за наличието или липсата на задължения от ДОПК и квитанции за платена такса по чл. 37 от
Наредбата за местните такси и цени на услуги в размер на 10,00 лева.
9. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем с участниците, предложили найвисоката наемна цена.
10. Разходите за вписване на договорите да се поемат от наемателите.
Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от Дневният ред - Предложение за безвъзмездно
предоставяне за управление на имот – публична общинска собственост на Център за спешна
медицинска помощ град Видин. Отново председателя на ПК „Общинска собственост и
устройство на територията” взе думата, като уведоми общинските съветници с решението на
комисията, която е провела заседание на 28.06.2012 г. и предлага срока за който да се

предостави имота за безвъзмездно управление да е 5 години, а на заседанието на комисията на
19.07.2012 г. отново е разглеждано предложението и е одобрен срока от 10 години, както
предлага и Кмета на общината, но е хубаво да се изслуша представител на Спешна медицинска
помощ Д-р Динкински, който ще закъснее малко. Зам.-кмета на община Димово Илчо Илиев
поиска думата за разяснение – имота е предоставен на Спешна медицинска помощ с решение на
общо събрание на кооперацията, според него няма смисъл да се обсъжда това предложение,
защото такава помощ е хубаво и трябва да има в общината. Добромир Тодоров предлага 5 мин.
почивка или да се премине към разглеждане на точка 5 за изчакване на Д-р Динкински, след
което общинските съветници решиха малка почивка, която г-н Славчев обяви.
След почивката взе участие Д-р Динкински, който сподели, че за да се отпуснат средства за
ремонт на центъра от МЗ трябва срока на договора или решението за безвъзмездно предоставяне
за управление, да е за минимум 10 години, като може и до съществуването на филиала.
Общинският съветник Росен Караджов каза, че няма какво повече да се обсъжда и предлага да
се гласува предложението, направено от Кмета на общината, като срока на договора е 10 години,
защото това позволява закона и Наредбата на ОбС.
Не постъпиха други предложения и предложението 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 № 113.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 113
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 9,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет – град Димово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на Център за спешна
медицинска помощ – Видин за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ – Димово,
общински имот с площ от 100,00 кв.м., находящ се на приземния етаж от бившата
административна сграда на АПК „Живко Пуев” град Димово, състоящ се от стая за шофьори,
приемна стая, манипулационна, три сервизни помещения, склад и коридор, актуван с Акт за
публична общинска собственост № 062/26.06.2008 година.
2. Възлага на Кмета на Община Димово да сключи договор.
3. Разходите за вписване на договора да се поемат от Център за спешна медицинска помощ –
Видин.
Пристъпи към разглеждане на точка 5 от Дневният ред, относно отправено искане за
издаване на решение за предоставяне на имот, придобит от общината на основание чл. 19 от

ЗСПЗЗ.
Светослав Славчев даде думата на Валери Велков, който предложи на общинските съветници
да приемат предложението и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДППЗСПЗЗ, обн. в ДВ бр. 62/2010 година да се предостави
имот № 002003, находящ се в землището на село Арчар, местност „Рациария” – пасище, мера с
площ от 2,188 декара на наследниците на Ангел Миланов Гоцов.
Няма други предложения, след което предложението на комисията 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 № 114.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 114
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДППЗСПЗЗ, обн. в ДВ бр. 62/2010 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Предоставя на наследниците на Ангел Миланов Гоцов, бивш жител на село Арчар
следния имот:
Имот № 002003 в землището на село Арчар, община Димово с ЕКАТТЕ 00672, местност
„Рациария” – пасище, мера, шеста категория с площ от 2,188 декара, образуван от имот №
002001, при граници и съседи: имоти № 002002, № 000224, № 002004 и № 000201.
2. Упълномощава Кмета на Община Димово да предприеме последващите съгласно
закона действия.
Пристъпи се към разглеждане на предложението по точка 6 от Дневният ред, относно
отправено искане от Георги Костов Вълчев за възстановяване на имот, придобит от общината,
вследствие на техническа грешка, допусната от ОС „Земеделие” град Димово, като председателя
на Общинският съвет даде думата на Валери Велков, който каза, че е представена пълна история
на имота и предложението на комисията е да се възстанови имота на лицето. Няма други
предложения, след което се пристъпи към гласуване на така направеното предложение от Кмета
на общината.
Гласували 11, 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”

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

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 № 115.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 115
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Поради допусната явна техническа грешка предоставя на Георги Костов Вълчев от град
Видин, ЕГН 4808021747 имот № 010001 – нива с площ 1,091 декара, ІV категория, находящ се в
землището на село Шипот, община Димово с ЕКАТТЕ 83239, местност “Магарешки дол”, при
граници и съседи: № 000031 – полски път, землищна граница, № 000030 – полски път и №
000094 – Дървопроизводствена площ на Държавата.
Пристъпи се към разглеждане на точка 7 от Дневният ред - Предложение за приемане на
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Димово (2012 г. – 2015 г.) за което председателя на Общинския съвет поясни, че е разпределил
за разглеждане от постоянна комисия „Общинска собственост и устройство на територия”,
поради факта, че нейният председател е запознат и работи в тази сфера от дълги години и даде
думата на Валери Велков.
Той изказа лично мнение, че програмата е подобна на старата, която е приета 2008 г. само
са направени малки корекции. В нея има допуснати технически грешки, липсва анализ и няма
поставени срокове за изпълнение. Не става ясно дали ще се изгражда приют, а проблема не е
елементарен, в нашата програма не е заложено нищо и затова предлага да не се приеме от
Общинския съвет предложената Програма, като се върне за преработка или изготвяне на нова
Програма и паралелно с нея и Наредба. Единственото похвално продължи Валери Велков, е че
на територията на общината са регистрирани около 980 домашни кучета, на които
собствениците са заплатили дължимата такса от 2,00 лева за куче. В ЗЗЖ е записано, че с
програмата се приема и наредба. Почти всички общини във Видинска област са приели
Наредби и Програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и счита, че ако
се приемат следващият месец няма да е фатално за общината.
Не постъпиха други предложения и предложението на Валери Велков за отлагане на
точката до изготвянето на Наредба и Програма, като не се приеме предложената Програма бе
подложено на гласуване.
Гласували 11, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

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

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

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

9.
10.
11.
12.
13.

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

Предложението се приема. Приложение Решение № 116.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 116
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от Закона за защита на животните
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Не приема предложената Програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Димово за периода 2012 – 2015 г.
2. Възлага на Кмета на общината да организира преработката на предложената Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Димово за
периода 2012 – 2015 г. или изготвянето на нова Програма и заедно с нея Наредба за овладяване
популацията на безстопанствените кучета.
След дългото обсъждане се пристъпи към разглеждане предложението по точка 8 от
Дневният ред, направено от ПК „Социална политика и хуманитарни дейности”, като бе дадена
думата на нейният председател Росен Караджов. Той представи предложението на комисията,
която е разгледала 23 подадени заявления, от които предлага да се отпуснат еднократни
парични помощи на 8 лица, а на останалите 15 да се откаже отпускането, поради липса на
придружаващи документи, доказващи нуждата от подпомагане. Лицата на който предлага да се
отпуснат еднократни помощи са: Дафина Лозанова Велкова от село Острокапци – 100,00 лева,
Игнат Борисов Ангелов от село Арчар – 100,00 лева, Ванюшка Михайлова Димитрова от град
Димово – 50,00 лева, Верка Борисова Асенова от село Гара Орешец – 50,00 лева, Цветан
Михайлов Станков от село Арчар – 100,00 лева, Мариян Венелинов Димитров от село Арчар –
100,00 лева, Горан Милков Горанов от село Карбинци – 30,00 лева и Милчо Атанасов Банков
от град Димово – 50,00 лева, а лицата на които предлага да бъде отказано отпускането на
еднократна помощ са: Роза Борисова Иванова от село Септемврийци, Коста Димитров Паков от
град Димово, Величко Иванов Лазаров от град Димово, Ненка Тодорова Коцева от град
Димово, Божидар Рангелов Георгиев от град Димово, Петър Асенов Петров от село Бела, Пепа
Иванова Георгиева от село Извор, Василка Димитрова Панайотова от град Димово, Ангелина
Димитрова Каменова от град Димово, Перо Ангелов Ангелов от село Арчар, Виолета
Аспарухова Димитрова от село Арчар, Илияна Велкова Томова от град Димово, Роза Гинина
Якова от село Арчар, Райна Миланова Чуканова от град Димово и Атанас Младенов Младенов
от град Димово. Г-н Караджов попита дали има нужда да изрежда мотивите защо предлага да
се направи отказ за отпускането на еднократни помощи на изброените лица, като посочи
няколко факта, че на част от лицата вече са отпускани еднократни помощи, липсват
придружаващи документи и заявяването на част от подалите заявления, че са безработни или
без доходи, което не е основателно. Светослав Славчев одобрява предложението на комисията,
като счита, че тя е коректна спрямо лицата подали заявления за финансово подпомагане. Не
постъпиха други предложения и предложението на ПК „Социална политика и хуманитарни
дейности” бе подложено на гласуване.
Гласували 11, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.

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

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 № 117.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 117
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. Дафина Лозанова Велкова с ЕГН 4402091716 от село Острокапци – 100,00 лева
2. Игнат Борисов Ангелов с ЕГН 6505221765 от село Арчар – 100,00 лева
3. Ванюшка Михайлова Димитрова с ЕГН 6309043279 от град Димово – 50,00 лева
4. Верка Борисова Асенова с ЕГН 4804141739 от село Гара Орешец – 50,00 лева
5. Цветан Михайлов Станков с ЕГН 6504171700 от село Арчар – 100,00 лева
6. Мариян Венелинов Димитров с ЕГН 9308231702 от село Арчар – 100,00 лева
7. Горан Милков Горанов с ЕГН 9306111708 от село Карбинци – 30,00 лева
8. Милчо Атанасов Банков с ЕГН 4509241703 от град Димово – 50,00 лева
ІІ. Отказва да отпусне еднократна парична помощ на следните лица:
1. Роза Борисова Иванова с ЕГН 6204021714 от село Септемврийци
2. Коста Димитров Паков с ЕГН 3005121700 от град Димово
3. Величко Иванов Лазаров с ЕГН 5401101724 от град Димово
4. Ненка Тодорова Коцева с ЕГН 4103141718 от град Димово
5. Божидар Рангелов Георгиев с ЕГН 5512311726 от град Димово
6. Петър Асенов Петров с ЕГН 6302061706 от село Бела
7. Пепа Иванова Георгиева с ЕГН 5510271774 от село Извор
8. Василка Димитрова Панайотова с ЕГН 3402231713 от град Димово
9. Ангелина Димитрова Каменова с ЕГН 4910101739 от град Димово
10. Перо Ангелов Ангелов с ЕГН 4809151745 от село Арчар
11. Виолета Аспарухова Димитрова с ЕГН 6408201732 от село Арчар
12. Илияна Велкова Томова с ЕГН 7202011719 от град Димово
13. Роза Гинина Якова с ЕГН 5304011718 от село Арчар
14. Райна Миланова Чуканова с ЕГН 2011301735 от град Димово
15. Атанас Младенов Младенов с ЕГН 3706221720 от град Димово
По-нататък заседанието продължи с разглеждането на точка 9 от Дневният ред Предложение за допълване 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 от 31.01.2012 г., взето по Протокол № 5. Дадена бе думата на
секретаря на постоянна комисия „Бюджет и финанси” – Добромир Тодоров, който сподели,
че на заседанието комисията в непълен състав подкрепя предложението. Смята, че
направеното предложение съответства на възприетата от Общинския съвет практика за
финансово подпомагане на пътуващите специалисти, каквито няма, като търсещи работа на
територията на населеното място и предлага на ОбС – Димово да подкрепи с решение

направеното предложение от Лозан Лозанов – Кмет на община Димово, след което
председателят на Общинския съвет попита за други предложения, мнения, становища, но
такива не постъпиха и предложението на кмета на общината и комисията за допълване
одобрения списък на служители и учители в община Димово бе подложен 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 № 118.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 118
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
І. Утвърждава промяната в списъка, като допълва одобрения списък, считано от дата на
Решението с:
1. Иванка Миткова Иванова – медицинска сестра ЦСРИ град Димово, пътуваща от град
Видин до град Дивово и обратно;
2. Стоян Иванов Стоянов – медицински фелдшер ОУ и ЦДГ село Гара Орешец, пътуващ от
село Гранитово – град Белоградчик – село Гара Орешец и обратно;
3. Ирена Цветкова Тодорова – ст. специалист – районен техник кметство село Арчар,
пътуваща от град Видин до село Арчар и обратно.
Пристъпи се към разглеждане на предложението, направено от Кмета на общината,
относно разработване на проект за ремонт на храм "Св. Константин и Елена" в град Димово,
община Димово за кандидатстване по мярка 322 по Програма за развитие на селските райони точка 10 от Дневният ред.
Г-н Славчев даде думата на председателя на ПК „Икономическо развитие, европейски
фондове и национални програми” Петко Върбанов, който изложи положителното становище на
комисията която няма забележки и допълни, че това е много хубаво за общината.
Гласували 10, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

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

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

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

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

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 № 119.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 119
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Допълва плана за развитие на община Димово за периода 2007 - 2013 г. в цел 1: Развитие
на техническата и социалната инфраструктура; Приоритет 1.6. Възстановяване и подобряване на
състоянието на културно – историческото наследство. Подобряване на условията и създаване на
предпоставки за развитието на туризма; Мярка 1.6.1. Подобряване на състоянието на културно
историческите паметници и забележителности в района, с проект с име „Ремонт на църква” Св.
цар Константин и царица Елена“ в ПИ - 4, кв. 61, град Димово”.
2. Определя проект „Ремонт на църква” Св. цар Константин и царица Елена“ в ПИ - 4, кв.
61, град Димово” като приоритетен за развитието на Община Димово.
Пристъпи се към разглеждане на точка 11 от Дневния ред - Предложение за разглеждане и
приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Димово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2011 г. - 30.06.2012 г., на
която точка председателят на ОбС отново даде думата на председателя на ПК „Икономическо
развитие, европейски фондове и национални програми” Петко Върбанов, който изложи
положителното становище на комисията за приемане на изготвения и предложения отчет, като в
същото време отправя препоръка към Общинска администрация да предоставя своевременно
отчет за изпълнение на взетите решения.
Общинският съветник Цветомир Цветков допълни, че отчета е много добре изготвен – точен
и ясен. След което се пристъпи към гласуване на така предложения отчет от Председателя на
Общинския съвет.
Гласували 10, 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 № 120.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 120
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 Отчет за дейността на Общински съвет – Димово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.11.2011 г. - 30.06.2012 г.,
съгласно Приложението.
Общинските съветници приемат и отправената препоръка към Общинска администрация за
изготвяне и внасяне на отчет от Кмета на общината за изпълнение на взетите решения.
По-нататък се премина към точка 12 от Дневният ред - Предложение за одобряване на
структура на общинската администрация. Отново бе дадена думата на г-н Върбанов, който
изложи решението на комисията за допускане до заседание, без възражения, като предлага да се
одобри така предложената структура. Добромир Тодоров попита какво се постига по този начин
с така предложената структура? За отговор председателят на ОбС даде думата на секретаря на
Община Димово Данчо Николов, който обясни на общинските съветници, че на 01.07.2012 г. е
влязла в сила новата нормативна уредба за държавната служба – Класификатор на длъжностите в
администрацията и Наредба за прилагането на длъжностите в администрацията, съгласно които
кметове на общини в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник предлагат на
Общинските съвети за одобряване на общата численост и структура на общинската
администрация. Съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в
администрацията числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности не може да надвишава
15 на сто от определената обща численост – предложението е те да са пет, числеността на
персонала в общата администрация е до 35 на сто, като предложението е да са 31 %, а
числеността на персонала в специализираната администрация е 70 на сто от общата численост на
персонала, като предложението е да са 69 % и в дирекция може да се създават не по-малко от два
отдела. Г-н Николов продължи, че изискванията, като съотношения, численост, длъжности са
спазени. След дълги обсъждания се пристъпи към гласуване на предложението, направено от
Кмета на общината за одобряване на предложената структура.
Гласували 10, от тях: 8 гласували „ЗА”, 1 „ПРОТИВ” и 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

Предложението се приема. Приложение Решение № 121.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 121
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Одобрява структурата на общинската администрация, съгласно приложенията, считано от
01.08.2012 година, като възлага изпълнение на решението на Кмета на община Димово.
По точка 13 от Дневният ред – Питания към Кмета на община Димов, Светослав Славчев
обяви постъпилите две питания от общинския съветник Добромир Тодоров и даде думата на
същият. По питане с Вх. № ОС-01-25/22.06.2012 г., относно осъществен контрол по отношение на
Подписка на населението от село Карбинци, община Димово от Зам.-кмета Илчо Илиев и кметски
наместник Павлина Илиева - Г-н Тодоров каза, че е възникнал проблем в село Карбинци, а в
последствие е установено, че и в други населени места, създаден от зам.-кмета на община Димово,
свързан с подписка за свикване на национален референдум за АЕЦ "Белене", като г-н Тодоров
пита кой разреши или назначи тази проверка. В отговор г-н Илиев обясни, че са получени две
писма от МТСП и от Областен управител на област Видин, във връзка с подадени до тях жалби с
прикрепени подписки за съвсем различно нещо. Той допълни, че в отговор на писмата е трябвало
да посети хората, заедно с кметския наместник, за да се установи какво е станало, като в крайна
сметка се оказва, че подписката прикрепена към жалбата е свързана с кметския наместник на
селото, на която не са се подписали много от хората, на който им фигурира подписа, а не
въпросната подписка за свикване на референдум за АЕЦ „Белене”, която е организирана и
ръководена от представители на ПП ”БСП”. Просто е станало недоразумение, защото е имало
няколко различни подписки, на които е карано хората да се подписват и те са били объркани.
Добромир Тодоров благодари за отговора и отправя препоръка към всички, че когато се събира
подписка от населението на общината трябва да се извършва от няколко лица без да им се пречи.
По второто питане с Вх. № ОС-01-26/22.06.2012 г., относно актуално състояние на търговско
дружество с общинска собственост „Универсал 2010” АД в отговор Кмета на общината каза, че
дружеството не функционира, не развива никаква дейност и ще бъде закрито. Установено е, че
има фалшифициране на подписи, но на 07.ХІ.2012 г. ще има дело и ще се реши проблема.
Добромир Тодоров отново благодари и за този отговор. Други питания не постъпиха и се премина
към разглеждане на последната точка от Дневния ред, относно предложение за ново обсъждане на
Решение № 109 на Общински съвет – Димово, взето по Протокол № 13 от 29.06.2012 г., върнато
със Заповед на Областен Управител на Област Видин № РД 25/28 от 11.07.2012 г., направено от
Председателят на ОбС. Не постъпиха предложения за изменение или допълнение на
предложението, относно изменение на Решение № 109, взето по Протокол № 13/29.06.2012 г. в
часта за удължаване срока на кредита с шест месеца и то бе подложено на гласуване във вида в
който е предложено.
Гласували 10, 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 № 122.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 122
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 5, ал. 3 от Закона за общинския дълг и във връзка
с Заповед на Областен Управител на Област Видин № РД 25/28 от 11.07.2012 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМОВО РЕШИ:
1. Изменя Решение № 109, взето с Протокол № 13 от 29.06.2012 г. по следният начин: точка 1
от същото решение придобива следният вид: Да удължи с 6 месеца срока на ползвания кредит и
заложи като обезпечение новите договори за безвъзмездна финансова помощ № ESF–1103–05–01–
0088 от 04.05.2012 г. и № ESF – 1103–05–01–0087 от 10.04.2012 г., като всички останали клаузи по
договор за кредитна линия № 204/09.12.2011 г. остават непроменени.
2. Точка 2 и 3 от същото решение остават непроменени.
След вземане на последното решение Председателят на Общински съвет – Димово закри
заседанието.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет Димово

