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На основание член 32. Закон за местно управление („Официален вестник РС“, № 129/07,
83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и член 41., а във връзка с член 137. Статут на община
Димитровград („Официален вестник на град Ниш“, № 28/14- изчистен текст, 72/15 и 156/16) по
предложение на Кмета на община Димитровград, Общинският съвет Димитровград на сесията
проведена на 02.02.2018 година, прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И
НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Член 1.
Приема се предложението на Кмета на община Димитровград за промяна на Статута на
община Димитровград и се назначава кметът и шестима членове на Комисията за изготвяне на
акт предложение, съответно промяна Статута на община Димитровград в състав:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Драган Голубов, дипл.прав. – председател,
Гайомир Джорджевич, дипл.прав. – член,
Бригита Тошев, дипл.прав. – член,
Светланче Станков, дипл.прав. – член,
Наташа Каменов, дипл. прав.- член,
Зорица Соколов, дипл.прав. – член и
Слободанка Киров, дипл.прав. – член.

Член 2.
Задача на Комисията е да разгледа, правно формулира, извърши изменения и
допълнения към Статута на община Димитровград и достави Проекторешението до Общинския
изпълнителен съвет Димитровград, който ще одобри предложението и ще го достави до
Общинския съвет на приемане.
Мандатът на комисията продължава до края на зададеното задължение.
Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.
Член 4.
С влизането в сила на това Решение спира да е валидно Решението за изменения и
допълнения на Решението за промяна на Статута на община Димитровград („Официален
вестник на град Ниша“, № 140/16).
№ 06-10/2018-17/21-1
В Димитровград, 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 3. 02.02.2018 година „Официален вестник Димитровград“

СТРАНИЦА 4

На основание член 63. алинеяс 2. и 64. алинея 2. Закон за обществени предприятрия
(Официален вестник РС № 15/16) член 32. алинея 1 точка 6 Закон за местно самоуправление
(Официален вестник РС 129/07 и 83/14- държ. Закон) и член 41 алинея 1 точка 29 и 47 Статут
на община Димитровград (Официален вестник РС № 28/14- изчистен текст, 72/15 и 156/16)
Общинският съвет Димитровград на сесията проведена на 02.02.2018 година прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ И
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПРОГРАМАТА НА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2017 ДО 31.12.2017
ГОДИНА
Член 1.
Приема се информацията за степента на съответствие на планираните и реализираните
дейности от програмата на работа на Общественото предприятие „Комуналац“ Димитровград
през периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 година –IV квартал – отчет на ОП „Комуналац“
Димитровград Приет с Решение на Надзорен съвет НС № 203-4/17 от 25.01.2018 година.
Член 2.
Информациата е съставна част от това Решение.
Член 3.
Това Решение и инормацията се доставят до Министерството на икономиката.
Член 4.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.

№ 06-10/2018-17/21-2
В Димитровград, 02.02.2018 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 32. алинея 1. точка 4. а във връзка с член 20. алинея 1. точка 9. Закон за
местно управление, (“Оф.вестник РС“, № 129/07 и 83/14 – държ. Закон и 101/16-държ. закон) и
на основание член 41. алинея 1. точка 5., а във връзка с член 15. алинея 1. точка 10. Статут на
община Димитровград („Оф.вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16)
член 3. алинея 3. и член 7. на Решението за оформяне на бюджетен фонд за икономическо
развитие на община Димитровград („Оф.вестник на град Ниш“, № 103/13 и 28/14), Общинският
съвет Димитровград, на 02.02.2018 година, прие:
ПРОГРАМА
НА РАБОТА НА БЮДЖЕТНИЯ ФОНД ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2018 ГОДИНА
I ПРЕДМЕТ
С Програмата на работа на Бюжетния фонд за икономическо развитие на община
Димитровград (в следния текст: Фонд) на община Димитровград се установяват
предназначенията и начините на използване на бюджетния фонд за развитие на икономиката в
рамките на бюджета на община Димитровград в размер на 10.500.000,00 динара (десет
милиона петстотин хиляди динара), за дейности от значение за подобряване на икономиката на
територията на община Димитровград.
II ПОДКРЕПЕНИ МЕРКИ
В рамките на предвидените средства за 2018 година се планира финансова подкрепа на
следните мерки:
1. Субсидиране на лихвите за кредитите на икономическите субекти.
2. Подкрепа на икономическите субекти чрез субсидиране на приноса на работниците.
3. Подкрепа на икономическите субекти за закупуване на оборудване, инвестиране в обект,
с цел изпълняване на регистрираните дейности, или започване на нова икономическа
дейност самонаемане).
Финансовите средства се отпускат чрез публичен конкурс, който обявява Кметът на община
Димитровград, и продължава до изразходването на средствата.
III ПОТРЕБИТЕЛИ
За субсидии могат да кандидатстват предприемачи и икономически дружества, които са
със седалище и извършват дейностите на територията на община венцију Димитровград.
Нямат право на субсидии дейностите, които са посочени в Наредбата за класификация на
дейностите в сектор А – земеделие и лесовъдство;
IV ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
Средствата от член 1. на тази Програма са предназначени за:
1. Субсидиране на кредитни лихви за задължения, които пристигат сед 01.01.2018 година
и са предназжначени за:


Покупка, строителство, реконструкция и адаптация на бизнес помещение на територията
на община Димитровград;

№ 3. 02.02.2018 година „Официален вестник Димитровград“




СТРАНИЦА 6

покупка на оборудване за извършване на икономически дейности;
ликвидност;
рефинансиране на предишните кредити с някое от горе посочените предназначения.

Потребителят на субсидиите се задължава да запази бройката на заетите от момента на
подаване на заявката по време на ползването на поощрителните средства от мярка 1.
Максималната сума на кредита, която се подкрепя чрез тази програма е до 50.000,00 (с
букви: петдесет хиляди) евро в динари, или на стойност на други чуждестранни валути.
Максимален срок, за който се одобрява субсидиране на лихвите е 5 години.
Субсидиите на лихвите се изплащат по плана за изплащане, иработен от страна на
компетентн служби на Община Димитровград. Планът за изплащане на субсидиите съдържа
следните елементи:
-

номинална лихва от договора, максимално до 12% на годишно ниво на стойност на взетия
кредит

-

срок за изплащане от договора, започвайки от 01.01. 2018 година

-

пропорционален метод на изчисляване на лихвите

-

брой на лихвите през годината според договора

Без значение от посочения брой лихви през годината от договора, изплащането на
субсидиите се извършва един път в годината.
Средствата, предназначени за това са 3.500.000,00 динара.
Средствата от тази мярка не могат да се използват, в случай, че парцелат се намира в
работната зона Белеш, или покупка на градска строителна площ, която е собственост на
община Димитровград.
2. Подкрепа на икономическите субекти чрез субсидиране на приноса на заетите.
Подкрепа на дейностите в рамките на тази мярка са:
Субсидии за наемане на 10 и повече работника от Националната служба по заетостта,
които са с местопребиваване на територията на община Димитровград нај-малко 6 месеца;
Субсидиите за всеки зает са 6 месеца платени приноси, а основа на приносите е минимална
заплата, а основа на приносите е минимална заплата, регламентирана в уредба на
Правителството на РС.
Субсидиите се дават на работодател който наеме най-малко 10 и повече работника от
евиденцията на Националната служба по заетост, които са с местопребиваване на
територията на община Димитровград най-малко 6 месеца,а работодателят се задължава да
да ги наеме най-малко за 1 година.
Средствата, предназначени за тази мяра са 6.000.000.00 динара,а ще се отпускат до
изразходване на средствата.


В случай, че на лицата, които са наети чрез тази програма по някоя причина спрат
трудовите правоотношения преди изтичане на срока от 1 година работодателят е длъжен да
наеме нови лица, които трябва да наеме най-късно до изтичане на срока, предвиден в тази
програма (една година) и за тази програма да уведоми офиса за местно икономическо развитие
в Общинското управление Димитровград.
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За работодателите, които работят на територията на работната зона Белеш субсидиите
не се прилагат за работниците, за които работодателите са задължени чрез договор за
купуване на площи.
3. Подкрепа на икономическите субекти за закупуване на оборудване, или инвестиране
в обект, с цел извършване на регистрираната дейност или самонаемане.
Подкрепени дейности в рамките на тези мерки са:
-

Купуване на ново или от втрора употреба оборудване с цел изпълняване на регистрирани
дейности.

-

Инвестиране и реконструкция
регистрираните дейности.

на

бизнес

помещенията

с

цел

изпълняване

на

Размерът на субсидиите в рамките на Мярка 3 не може да е по-голям от 200.000,00
динара със задължително лично участие с най-малко 30% от отпуснатите субсидии.
Икономическият субект, който кандидатства е длъжен да представи валидна документация
инвестираните средства за:
- За купуване на ново оборудване се прилага сметката за купеното оборудване;
- За купуване на оборудване от втора употреба се прилага заверен в съда договор за
покупка и продажба.
- За инвестиране в обект се прилага проект за реконструкция и адаптация, строително
разрешително, сметка за купения материал, или сметка на регистриран изпълнител на
дейностите.
Икономическите субекти, които кандидатстват за средства от мярка 3 се задължават да
наемат 1 ново лице от евиденцията на Националната служба по заетостта, която са с
местопребиваване на територията на община Димитровград за период от 1 година, или да се
самонаемат чрез започване на собствен бизнес.
В случай, че на лицата, които са наети чрез тази програма поради някаква причина
спрят тродовите правоотношения преди изтичане на срока от една година, работодателят е
длъжен да наеме нови лица, които трябва да са наети най-късно до изтичането на срока
предвиден в програмата (1 година) и за тази промяна да уведоми офиса за местно
икономическо развитие в Общинското управление Димитровград.
Максималната сума на субсидиите, която може да бъде отпусната в рамките на мярка 3
на тази Програма е 200.000,00 динара.
Средствата предназначени за тази цел са 1.000.000,00 динара.
V НАБЛЮДАВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА
Надзор ще извършва и ще контролира употребата на средсатвата по предназначение
Офисът за местно икономическо развитие в Общинското управление Димитровград.
Потребителят на средствата е длъжен на представителите на община Димитровград, с
цел мониторинг върху употребата на средствата, осъществи надзор във всяка от фазите на
реализацията на дейностите, така че във всеки един момент да може да се направи контрол
върху реализацията на дейностите и проверка на финансовата документация.
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VI ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Решение за отпускане на средства за общински субсидии взема Общинският съвет
Димитровград по предложение на Комисията, назначена от страна на Общинския изпълнителен
съвет.
Кметът на Община Димитровград, въз основа на решението
изпълнителен съвет сключва договор с Потребителя на субсидиите.

на

Общинския

VII ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Програмата влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.

№ 06-10/2018-17/21-3
В Димитровград, на 02.02.2018 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание член 12. Закон за младежите („Оф.вестник РС“, № 50/2011), член 32.
алинея 1. точка 4) Закон за местно самоуправление (“Оф.вестник РС”, № 129/07, 83/14 – държ.
закон и 101/16 – държ. закон), член 41. алинея 1. точка 5), а във връзка с член 15. алинея 1.
точка 41. Статут на Община Димитровград (“Оф.вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен
текст, 72/15 и 156/16) и член 7. на Решението за оформяне на бюджетен фонд за младежта в
община Димитровград („Оф.вестник на град Ниш“, № 5/15), Общинският съвет Димитровград,
на сесията проведена на 02.02.2018 година прие
ПРОГРАМА ЗА
ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
I ПРЕДМЕТ
В Решението за бюджета на община Димитровград за 2018 година в рамките на раздел
5, програма 14 – Развитие на спорта и младежта, програмна дейност 1301-0005 – Прилагане на
политика за младежта, икономическа класификация 481 – Отпускане на финаансови средства
на неправителствени организации, отпуснати са средства в размер на 500.000,00 динара
предназначени за реализация на политиката за подкрепа на младежта в община Димитровград
през 2018 година
В Програмата се установяват целите, предназначенията, начините за реализация и
наблюдаване на реализацията на Програмата.
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Програмата реализира Отделът за икономика и финансии, Офисът за местно
икономическо развитие.
II ЦЕЛИ
Целта на програмата е подкрепа на образованието, подобряване на ученическите
парламенти, промоция на предприемачеството, на културните и спортни дейности на младите в
община Димитровград. Програмата се осъществява чрез съфинансиране на инвестиции на
заинтересованите лица, в областите на образованието, предприемачеството, спорта и
културата.
III СРЕДСТВАТА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Средствата са предназначени за подкрепа на икономическите, спортните,
образователните и културни дейности, които са от значение за местното самоуправление.
За прилагане на тази Програма се определят средства в размер на 500.000,00 динара.
Право на финансова подкрепа осъщесвява формалната организация за дейности от областта
на икономиката, спорта, образованието или културата, която е от значение за местното
самоуправление.
Средствата се отпускат въз основа на Обществения конкурс, който обявява Кметът на
община Димитровград.
По отношение на подадените заявки решава Общинският изпълнителен съвет
Димитровград по предложение на Комисията, назначена от Общинския изпълнирелен съвет
Димитровград. Финансовата подкрепа се изплаща в цялост в рамките на 10 дена от деня на
одобрение на искането от страна на Общинския изпълнителен съвет.
IV ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Програмата влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Оф.вестник
Димитровград“.

№ 06-10/2018-17/21-4
В Димитровград, на 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 27.алинея 10. Закон за обществена собственост („Официален
вестник РС“, № 72/2011, 88/2013 и 105/2014), член 2. и член 3. алинея 1. точка 1. в Наредбата
за условията за придобиване и отчуждаване на недвижимости чрез пряк договор, чрез даване
под наем вещи, обществена собственост и чрез процедура по обществен търг и събиране на
писмени оферти („Оф.вестник РС“, № 24/2012 и 48/2015), в Решението за придобиване и
разпореждане с вещи, обществена собственост на община Димитровград и („Официален
вестник на град Ниш“ № 21/16) член 41. ал. 1. т. 10 Статут на община Димитровград
(„Оф.вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен текст № 72/15) Общинският съвет
Димитровград, на сесията проведена на 02.02.2018 година прие

РЕШЕНИЕ
За придобиване на недвижимост кп. № 2559/5 и кп. № 2558/1 КО Желюша в обществена
собственост на община Димитровград чрез пряк договор
Член 1.
ПРИДОБИВА СЕ в обществена собственост на община Димитровград чрез пряк договор
недвижимост – кп. № 2559/5 РН № 930КО Желюша, потес Голема нива, градска строителна
площ, по култура изкуствено създадена безплодна земя, на повърхност 177 м2, собственост на
съсобственика Димитров Живка с дял от 1/3 и Голубов Вериола с част от 2/3, и кп. № 2558/1 РН
№ 1148 КО Желюша, потес Голема нива, градска строителна площ, по култура изкуствено
създадена безплодна земя, на повърхност 253 м2, собственост на съсобственика Маринков
Маринко и Маринков Мария с идеални дялове от по ½ според пазарната цена, определена от
страна на Министерството на финансиите – Данъчна администрация – Филиял Димитровград.
Член 2.
Пазарната стойност на недвижимите имоти от член 1. на това Решение в обща стойност
от 236,500,00 динара, съответно за кп. № 2559/5 е 97.350,00 динара, а за кп. № 2558/1 е в
размер на 139.150,00 динара, е установена въз основа на Протокола доставен от страна на
Министерството на финансиите – Данъчна администрация – Филиал Димитровград, № 037-46408-00021/2017 от 27.10.2017 година и № 037-464-08-00003/2018 от 24.01.2018 година.
Средствата за придобиване на недвижимости са предвидени в Решението за бюджета
на община Димитровград.
Член 3.
Община Димитровград получава право на собственост на недвижимостите от член 1. на
това Решение, с право на регистриране в обществените книги за евиденция на недвижимостите
и правото на тях въз основа на договора за придобиване на недвижимости.
Член 4.
Договора за придобиване на недвижимостите от член 1. на това Решение в обществена
собственост на община Димитровград в името на община Димитровград сключва кметът на
Общината.
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Член 5.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Оф. вестник
Димитровград“.
№ 06-10/2018-17/21-5
В Димитровград, на 02.02.2018 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание член 26. алинея 1. точка 3. и член 27. алинея 9. Закон за обществена
собственост („Оф. вестник РС“, № 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - държ. закон, 108/16 и 113/17) и
член 41. алинея 1. точка 9. Статут на община Димитровград („Официален вестник на град Ниш“,
№ 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общинският съвет Димитровград, на сесията
проведена на 02.02.2018 година, прие:
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
В ОБЩЕСТВЕНА ОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТ ОБЩЕСТВЕНА
СОБСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Член 1.
Задвижва се процедура пои придобиване на недвижими имоти в обществена собственост
на община Димитровград.
Член 2.
Предмет на придобиване от член 1. на това Решение е кадастрален парцел № 1623,
градска строителна площ, регистрирана в РН № 466 КО Димитровград, обществена
собственост на Република Сърбия, в обществена собственост на община Димитровград без
обезщетение.
Член 3.
Поради пренасяне на правата на собственост на недвижимостите от член 2. на това
Решение в обществена собственост на община Димитровград след приключването на
процедурата в Дирекцията за имущество на Републике Сърбия и Правителството на Република
Сърбия трябва да се направи записване на правото на собственост в компетентния орган.
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Член 4.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.
№ 06-10/2018-17/21-6
В Димитровград, на 02.02.2018 година.

ООБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание член 23. алинея 1. Закон за обществени предприятия („Официален
вестник РС“, № 15/16), точките 1, 2 и 3 на Решението за критериите и мерките за установяване
на размера на обезщетението за работа на Надзорните съвети на обществените предприятия
(„Оф. вестник РС“, № 102/2016) и член 41. алинея 1. точка 7. Статут на община Димитровград
(„Официален вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общинският
съвет Димитровград на сесията проведена на 02.02.2018 година, прие
Р ЕШ Е Н И Е
За изменение на Решението за размера на обезщетението за работа на председателя и
членовете на надзорния съвет на обществените предприятия, основани от страна на
Общински съвет Димитровград
Член 1.
В Решението за размера на обезщетението за работа на председателя и членовете на
надзорните съвети на обществените предприятия, основани от страна на Общински съвет
Димитровград („Официален вестник на град Ниш“, № 103/13), член 4. се променя и гласи:
„Член 4.
Размерът на обезщетението за председателя и за членовете на надзорните съвети, се
изчислява и се изплаща в нетна сума на месечно ниво в размер:
17.000,00 динара за председателя и
15.000,00 динара за член на надзорен съвет.“
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Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване, а ще се публикува в
„Официален вестник Димитровград“.

№ 06-10/2018-17/21-7
В Димитровград, на 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание чл. 20. ал.1. точ.19. Закон за местно самоуправление ("Оф. вестник РС",
№ 129/2007, 83/2014 - държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и чл. 15. ал.1. точ.19. Статут на
община Димитровград („Оф. вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16),
Общинският съвет Димитровград на сесията проведена на 02.02.2018 година прие:
РЕШЕНИЕ
За облекчаване на последиците причинени от градушка в селата Височки Одоровци и
Гуленовци
Член 1.
С това Решение се установява размерът на финансовата помощ за облекчаване на
последиците причинени от градушка в селата Височки Одоровци и Гуленовци.
Оценка на щетите върху земеделието в селата Височки Одоровци и Гуленовци
приченени от градушка, е установена въз основа на Доклада на Комисията назначена чрез
Решение за назначаване на комисия за установяване на щети от природни бедствия (№ 02189/2017-16 от 06.07.2017.год.) от страна на кмета на Община Димитровград, а въз основа на
чл.9. ст.1. и точ. 4. на Закона за отбрана от градушка ("Оф. вестник РС", № 54/2015).
Член 2.
Оценката на щетите от градушка на земеделските култури е установена въз основа на
Доклада на Комисията (№ 02-189/2017-16 от 04.09.2017.год.) от член 1. на това Решение в
размер на 1.898.327,00 РСД на културите, които са ощетени.
Член 3.
Доклад на комисията с оценка на причинените щети (№ 02-189/2017-16 от 04.09.2017
год.) обхваща 42-ма земеделски производители в селата Гуленовци и Височки Одоровци.
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Окончателният доклад от комисията с оценка на причинените щети съдържа: име и
фамилия на земеделеца, повърхността на засетите култури в хектари и размера на оценените
щети в динари.
Размерът на щети нанесени на всички земеделски стопанства в селата Височки
Одоровци и Гуленовци е 1.898.327,00 РСД на културите, които са ощетени.
Член 4.
С цел облекчаване на последиците причинени от градушка в селата Височки Одорвци и
Гуленовци Община Димитровград ще изплати обезщетение в размер на 40% от оценените
щети.
Обезщетението ще се изплаща от страна на община Димитровград въз основа на
Доклада на комисията с оценка на причинените щети (№ 02-189/2017-16 от 04.09.2017 год.) на
специалните сметки на земеделците.
Средства за изплащане на обезщетенията са осигурени чрез Решение за бюджета на
Община Димитровград за 2018 година, раздел 5 Местно самоуправление програмна дейност,
0602-0014 бедствено положение, икономическа класификация 484, Изплащане на обезщетение
за наранявания или щети, причинени от бедствено положение или причини.
Член 5.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Оф. вестник
Димитровград“.
№ 06-10/2018-17/21-8
В Димитровград, на 02.02.2018 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 15. алинея 1. точка 4), член 33. алинея 1. точка 5), член 34, 35. и 42.
Закон за бедствено полжение („Сл. вестник РС“, № 111/09, 92/11 и 93/12), член 1. и 10. Наредба
за състава и начина на работа на щаба за бедствено положение („Оф.вестник РС“, № 98/10) и
член 41. алинея 1. точка 27. Статут на община Димитровград („Оф. вестник на град Ниш“, №
28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общинският съвет Димитровград на сесията проведена
на 02.02.2018 година прие
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Член 1.
ОФОРМЯ СЕ Общински щаб за бедствено полжение на територията на община
Димитровград (в следния текст: Общиунски щаб), в който се назначават:
1) ЗА КОМАНДИР НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ Владица Димитров, кмет на община
Димитровград.
2) ЗА ЗАМЕСТНИК КОМАНДИР НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ Зоран Геров, заместник кмет на
община Димитровград.
3) ЗА НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ Марян Йеленков, зает в Пожарната спасиелна
служба.
3) ЗА ЧЛЕНОВЕ:
-

Еленко Петров, член на Общинския изпълнителен съвет Димитровград;
Ивица Матов, зает в Общинското управление Димитровград;
Видойко Петров, зает в Общинското управление Димитровград;
Ценко Чиров, ръководител на инспекционните служби;
Саша Марков, зает в Общинското управление Димитровград;
Димитар Антов, зает в ОП ЕПС, ТЦ Ниш, клон Пирот, филиал Димитровград;
Анита Марков, директор на Центъра за социални грижи в община Димитровград;
Васил Ташков, ОП „Комуналац“ Димитровград – технически директор;
Роберт Петров, директор на Здравен дом Димитровград;
Горан Соколов, представител на полицията,
Желко Петрович, подполковник в Армията на Р. Сърбия;
Весна Тодоров, секретар на Червения кръст;
Микан Андреев, председател на Сдружението на планинарите;
Катерина Симеонов, директор на Основното училище „Христо Ботев“, Димитровград;
Соня Каменов, директор на Предучилищното заведение „8 септември“ Димитровград;
Снежана Симеонов, директор на Гимназията „Свети свети Кирил и Методий“ Димитровград;
Никола Йорданов, председател на Съвета за здраве в община Димитровград;
Марияна Соколов, протоколист, заета в Общинското управление Димитровград.
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Член 2.
Общинският щаб по необходимост, чрез специален акт оформя помощни
професионални оперативни тимове за специфични задачи за защита на спасяването.
-

В Общинския щаб по необходимост и повикване се включват:
Членовете на Общинския изпълнителен съвет Димитровград;
Началникът на Общинското управление Димитровград;
Ръководителите на Общинското управление Димитровград;
Други компетентни лица, заети за постоянно в Общинското управление;
Компетентни лица от определени области на работен и друг ангажимент извън
Общинското управление Димитровград.
Член 3.

Разпределение на лицата на определени длъжности в Общинския щаб или
професионалните оперативни тимове, съответно за изпълнение на оперативни задачи на
Общинския щаб, изпълнява камандирът на Общинския щаб или лицата, назначени от него.
Член 4.
Общинският щаб изпълнява следните дейности:
-

-

-

ръководи и координира работата на субекта на системата за защита и спесяване и
силата на защитата и спасяването в бедствени положения, по време на изпълнение на
зададените задачи.
ръководи и координира прилагане на мерките и задачите на гражданската защита,
разглежда и дава становище по отношение на Предложението за оценка на уязвимостта
и Предложението на плана за защита и спасяване по време на бедствено положение на
територията на община Димитровград,
наблюдава положението и организацията на защитата и спасяването и предлага мерки
за тяхното подобряване,
издава заповед за употреба на силите за защита и спасяване, средства за помощ и
други средства, които се ползват в извънредни ситуации,
старае се за редовно информиране и известяване на гражданите за рисковете и
опасностите и предприетите мерки,
разглежда организацията, оборудването и подготовките на единиците на гражданска
защита, упълномощените, подготвени правни лица,
сътрудничи с компетентните органи за защита и спасяване на съседните единици на
местното управление,
дава оценка за уязвимостта от настаналото бедствено положение,
приема заповеди, заключения и препоръки,
назначава мениджър за защита и заместник мениджър в селищата,
разглежда и предлага приемане решение за организация на защита и спасяване на
територията на община Димитровград,
ангажира подготвени юридически лица и други организации от значение за единицата на
местното управление – Димитровград,
изпълнява и други дейности в унисон със Закона.
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Дейностите от точка 3. на това решение се финансират от бюджетните средства в
унисон със закона.
Член 5.
Административно-технически дейности за нуждите на Общинския щаб ще се изпълняват
от Отдела за общо управление, общи дейности и социални дейности.
Член 6.
С влизане в сила на това решение прекъсва да е валидно Решението за оформяне на
Общински щаб за бедствени положения на територията на община Димитровград („Оф. вестник
на град Ниш“ № 125/17).
Член 7.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване „Оф. вестник
Димитровград“.
№ 06-10/2018-17/21-9
В Димитровград, 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание член 32. Закон за местно управление („Официален вестник РС“, № 129/07,
83/14-държ. Закон и 101/16 – държ. Закон), член 48. и 51. Статут на община Димитровград („Оф.
вестник на град Ниш“ № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16) и член 3. алинея 3. и член 6.
алинея 1. и 2. Решение за офоормяне на постоянни работни тела на Общинския съвет
Димитровград („Оф. вестник на град Ниш“, № 59/12), Общинският съвет Димитровград на
сесията проведена на 02.02.2018 година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИИ, ИКОНОМИКА, МАЛЪК БИЗНЕС И МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Член 1.
Освобождава се ЗОРАН ГЕРОВ, дипломиран икономист, Балканска 6/4, Димитровград,
от длъжност председател на Съвета за бюджет и финансии, икономика и местно икономическо
развитие, преди изтичане на мандата поради назначаване за заместник кмет на община
Димитровград, поради несъвместимост на функциите.
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Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Оф. вестник
Димитровград.
№ 06-10/2018-17/21-10
В Димитровград, 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание член 32. Закон за местното самоуправление („Официален вестник РС“, №
129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и член 48, 49 и 50 Статут на община
Димитровград („Оф. вестник на град Ниш“ № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16) и член 3.
алинея 3. и член 14. алинея 1. точка 1. Решение за оформяне на постоянни работни тела на
Общинския съвет Димитровград („Оф. вестник на град Ниш“, № 59/12), Общинският съвет
Димитровград на сесията проведена на 02.02.2018 година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА БЮДЖЕТ И ФИНАНСИИ, ИКОНОМИКА,
МАЛЪК БИЗНЕС И МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Член 1.
Назначава се ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ от Димитровград, ул. Балканска № 8/4, лекар –
специалист зъболекар – в пенсия за председател на Съвета за бюджет и финансии, икономика,
малък бизнес и местно икономическо развитие.
Член 2.
Съветът за бюджет и финансии, икономика малък бизнес и местно икономическо
развите разглежда предложениеята на Решенията и други общи актове и въпросите, които
касаят:







Финансовите дейности на Общината, таксите, обезщетенията и установяване на
другите приходи на Общината,
Бюджетът, окончателната сметка,
Програмата за развитие на Общината и някои дейности,
Програмите на местното икономическо развитие,
Развитие на занаятджийството, търговията и други дейности от областта на малък
бизнес,
Разглежда дълговете на Общината, имуществото на Общината, както и другите
въпроси от областта на имуществените правни въпроси и финансии,
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Разглежда въпросите, касаещи развитието на туризма и хотелиерството, стоковите
борси, строителство и подреждане, осигуряване и използване на бизнес
пространството.

Член 3.
Мандатът на назначения председател на Съвета проидължава до изтичане на мандата
на Общинския съвет Димитровград.
Член 4.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Оф. вестник
Димитровград.

№ 06-10/2018-17/21-11
В Димитровград, 02.02.2018 година.

ОБЩИНСКИ СЪТВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание член 15. алинея 1. Закон за здравна защита („Сл. гласник РС“, № 107/05,
72/09 – държ. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - държ. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), член
42. алинея 3. Закон за правата на пациентите („Оф.вестник РС“, № 45/13), член 41. алинея 1.
точка 7. и 40. Статут на община Димитровград („Оф. вестрник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен
текст, 72/15 и 156/16) и писмо от старана на Министерството на здравеопазването № 531-02355/1/2017-07 от 18 декември 2017 година, Общинският съвет Димитровград, на сесията
проведена на 02.02.2018 година, прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОФОРМЯНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЗДРАВЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Член 1.
В Решениетро за оформяне на Съвет за здраве в община Димитровград (“Оф.вестник на
град Ниш”, № 86/16) в член 2. алинея 1. След алинея пета се добавят алинеите шеста и седма,
които гласат:
-

ДРАГАН МИЛИЧ, представител на филиал на Републиканския фонд за здравна
защита;

-

РАДМИЛА ЗЕЦ, представителк на Института за обществено здраве - Пирот.
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Член 2.
Задачите на Съвета са:
1. наблюдава и координира работата на институциите за първична здравна защита,
основана от страна на местното самоуправление;
2. прилага мерките в областта на защита на правата на пациентите като:
- разглежда забележките за нарушаване на правата на пациентите въз основа на
доставените и събрани доказателства и установени факти;
- - относно установените факти известява жалбоподателя и директора на здравното
заведение, съответно основателя на частната практика, която е въпрос на
обжалване и дава подходящи препоръки;
- разглежда отчетите на съветника на пациентите, наблюдава осъществяването на
правата на пациентите и предлага мерки за защита и промоция на правата на
пациентите;
- подава годишен доклад за работата и предприетите мерки за защита на правата на
пациентите до Общинския изпълнителен съвет и министерството, компетентно за
дейностите свързани със здравето, а за информиране и осъществяване на
необходимо сътрудничество, докладът се доставя и до Защитника на гражданите.
3. Насърчава сътрудничество на всички здравни заведения и организации на територията
на община Димитровград;
4. наблюдава здравето на гражданите и приеме Стратегия за обществено здраве на
общината;
5. подобрява взаимоотношенията с републиканките и регионални институции, заведения и
организации в областта на здравеопазването;
6. предприема и други дейности с цел подобряване на системата на здравната защита и
здравето в унисон с Правилника за дейността на Съвета за здраве.
Член 3.
Мандатът на новоизбраните членове продължава до изтичане на мандата на Съвета за
здраве на община Димитровград, съответно до изтичане на мандата на Общинския съвет
Димитровград.
Член 4.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.
№ 06-10/2018-17/21-12
В Димитровград, 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 98. Закон за местно самоуправление („Официален вестник РС“, № 129/07,
83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и член 111. Статут на община Димитровград
(„Официален вестник на град Ниш“, № 28/14- изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общинският съвет
Димитровград на сесията проведена на 02.02.2018 година, прие
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕТО ЗА ОФОРМЯНЕ НА СЪВЕТ ЗА
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Член 1.
В Решението за оформяне на Съвет за международни отношения на община
Димитровград („Официален вестник на град Ниш“, № 34/09) се извършва изменение и
допълнение по следния начин:
- В член 3. след алинея 1. се добавя алинея 2 и гласи „Общинският съвет може освен
членовете на Съвета да избере и заместници на членовете на Съвета“
- В член 7. алинея 2. вместо думите „Върховен съд на Сърбия“ пише „Върховен
касационен съд“,
- В член 15. се добавят алинея 2. и алинея 3.:
"За работата си членовете на Съвета получават обезщетение установено чрез
Решение от страна на Общински съвет за изменения и допълнения на Решението за
доходи на избраните и назначените лица в община Димитровград („Оф.вестник на град
Ниш“ № 10/17).
Членовете на Съвета имат задължението да продължат с работата си след
изтичането на мандата до избора на нови членове на Съвета.“
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване, а ще се публикува в
„Официален вестник Димитровград“.
№ 06-10/2018-17/21-13
В Димитровград, 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 22. алинея 1. и алинея 2. Закон за обществени служби ("Официален
вестник РС", № 42/91, 71/94, 79/2005 - държ. закон, 81/2005 – кор.на държ. закон, 83/2005 – кор.
на държ. закон, 83/2014 - държ. закон), член 32. алинея 1. точка 9. Закон за местно
самоуправление (“Оф.вестник РС”, № 129/07, 83/14 - държ. Закон и 101/16 – държ. Закон) и
член 41. алинея 1. точка 30. Статут на община Димитровград („Оф. вестник на град Ниш“, №
28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общинският съвет Димитровград, на сесията проведена
на 02.02.2018. година прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕН НА НАДЗОРЕНО СЪВЕТ НА ЗАВЕДЕНИЕТО
ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ „СПОРТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД“ ДИМИТРОВГРАД
Член 1.
Освобождава се ЗОРАН ДИМИТРОВ от Димитровград, ул. Балканска № 6/16 от
длъжност член на Надзорен съвет на Заведението за спорт и туризъм „Спортен туристически
център Цариброд“ Димитровград, от редовете на заетите, преди изтичане на мандата поради
прекъсване на основанието за назначаване.
Член 2.
Решението влиза в сила от деня на публикуване в "Оф. вестник Димитровград".

№ 06-10/2018-17/21-14
В Димитровград, 02.02.2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание член 22. ал.1. и 2. Закон за обществените служби ("Оф.вестник РС", № 42/91,
71/94, 79/2005 - държ. закон, 81/2005 – кор. държ. закона, 83/2005 – кор. държ. закон и 83/2014 държ. закон), член 32. алинея 1. точка 9. Закон за местно управление (“Оф.вестник РС”, №
129/07, 83/14) и член 41. алинея 1. точка 30. Статут на община Димитровград изчистен текст
(„Оф.вестник на град Ниш“, № 28/14, 72/15 и 156/16), Общинският съвет Димитровград, на
сесията проведена на 02.02.2018 прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЧНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ЗАВЕДЕНИЕТО ЗА СПОРТ И
ТУРИЗЪМ „СПОРТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД“ ДИМИТРОВГРАД
Член 1.
Назначава се МАРИЯ СТАВРОВ НАЦКОВ от с. Градинйе, Димитровград, Координатор
за изследване на пазара, маркетинг и подобряване на туризма, за член на Надзорния съвет на
Заведението за спорт и туризъм „Спортен туристически център Цариброд“ Димитровград до
изтичане на мандата на Съвета, от страна на заетите.

Члан 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Оф. вестник Димитровград.

№ 06-10/2018-17/21-15
В Димитровград, 02.02.2018 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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