ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА I – № 1

ДИМИТРОВГРАД, 22.12.2017
СТРАНИЦА 1

На основание на член 11. до 18. Закон за финансиране на местното управление („Официален
вестник РС“, № 62/06, ...96/17), член 32. алинея 1. точка 3. и 13. Закон за местно управление
(„Официален вестник РС“, № 129/07, 83/14 и 101/16) и член 41. алинея 1. точка 3. 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 21.12.2017. година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА МЕСТНИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ
Член 1.
С това Решение се въвеждат комунални такси за ползване на правата, нещата и
услугите на територията на община Димитровград.
В случай, че с това Решение не е регламентиран размерът на таксата в рамките на
определена тарифа, се прилага най-високата такса регламентирана в Закона.
Член 2.
Платец на местната комунална такса е потребител на правата, нещата и услугите, за
чието ползване е регламентирано плащане на местна комунална такса.
Член 3.
Плащане на таксата започва от деня когато започнат да се ползват правата, нещата или
услугите за чието ползване е предвидено плащане на комунална такса.
Задължението да се плаща таксата трае докато се ползват правата, нещата и услугите.
Член 4.
Местни комунални такси не се плащат за ползване на права, предмети и услуги от
страна на държавните органи и организации, органи и организации на териториална автономия
и единиците на местното управление.
Член 5.
Местни комунални тракси се въвеждат за:
1) реклама на фирма в бизнес помещение;
2) ползване на билборди, включително и изписване на името на фирмата извън бизнес
помещението върху обекти, които принадлежат на местното управление (по пътя, тротоара,
зелени площи, електрически стълбове и др.);
3) притежаване на моторни пътни превозни средства и ремаркета, освен селскостопански
превозни средства и машини;
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4) ползване на обществено пространство или пространството пред бизнес помещението за
бизнес цели, освен продаване на вестници, книги и други публикации, продукти на стари и
художествени занаяти и домашни продукти;
5) притежаване на средства за развлечение ("забавни игри");
6) ползване на свободни повърности за къмпинги, поставяне на палатки или други обекти за
временно ползване;
7) заемане на обществени повърхности със строителен материал и за извършване на
строителни работи.
Член 6.
Цената на таксите, начинът на плащане и облекчения при плащането на комуналните
такси, както и задълженията на платците се определят с тарифа, която е съставна част от
Решението.
Член 7.
Местната комунална такса се определя чрез решение от орган регламентиран с тарифа
въз основа на подадена заявка или други данни с които разполага.
Събиране на комуналната такса се извършва от страна на Общинското управление,
орган или организация определени с тарифа.
По отношение на определяне и събиране на комуналната такса, възстановяване на
процес, жалба, връщане на средства, лихви и за всичко, което не е уточнено в Решението и
трифата ще се прилага Закон за данъчен процес и данъчна администрация (''Официален
вестник РС'' № 80/02...108/16), освен член 11. алинея 3. на Закона.
Член 8.
Контрол и надзор върху прилагане на Решението върши Общинският изпълнителен
съвет.
Член 9
Лице, което не извършва тарифните задъженията ще се глобява с глоби в размер от
50.000 до 100.000 динара ще се глобява юридическо лице, ако не изпълнява задълженията от
тарифните разпоредби.
За нарушение от алинея 1 на този член ще се глобява с глоба от 5.000 до 50.000 динара
и отговорно лице като юридическо лице.
С финансова глоба от 10.000 до 100.000 ще се глоби предприемател, в случай че
извършва задълженията от тарифните разпоредби.
С глоба в размер от 2.500 до 25.000 ще се глобява физическо лице – гражданин, в
случай че не спазва разпоредбите от тарифен номер 6 и 7.
Член 10.
В деня на прилагане на това Решение спира да е валидно Решението за местните комунални
такси („Официален вестник на град Ниш” № 156/16)
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Член 11.
Това Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник на
град Ниш”, а прилага се от 1. януари 2018-та година.
№ 06-137/2017-17/19-2
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
На основание на член 93, 94, 95, 96, 97 и 98. Закон за планиране и стрителство (“Официален
вестник на Република Сърбия” № 72/09, 81/09 - пред, 64/10 – решение на КС, 24/11, 121/12,
42/13 – решение на КС, 50/13 – решение на КС, 98/13 – решение на КС, 132/14 и 145/14), член
32. алинея 1. точка 6. Закон за местно управление („Официален вестник РС“, № 129/07) и член
41. алинея 1. точка 7. Статут на община Димитровград изчистен текст („Официален вестник на
град Ниш“, № 28/14 - изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общински съвет Димитровград, на
сесията проведена на 21.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ
I ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1.
В Решението се регламентират: процедурата за изчисляване и събиране на таксите за
подреждане на строителните площи, зоните и видове обекти, коефициентите за различните
зони, критериите, цената и процедурата за намаление на таксите, отделни намаления за
липсваща инфраструктура и условията и начините на изчисление на намалението на разходите
за инфраструктурата със средства от страна на инвеститора, както и други важни въпроси за
изчисляване и събиране на такситев за подреждане на строителни площи.
Член 2.
Подреждането на строителните площи включва подготовката и обзавеждането им.
Подготовката на площите включва изследвателска работа, изработка на геодезически,
геоложки и други бази, изработка на планова и техническа документация, програма за
подреждане на строителни площи, изместване, премахване на обекти, ремонт на терена и
други дейности.
Обзавеждане на площите включва строителство на обекти на комунална инфраструктура и
строителство и подреждане на зони за обществено ползване.
Подреждането на строителни площи се извършва съгласно с програмите за средносрочно и
годишно подреждане.
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Член 3.
Таксите за подреждане на строителните площи плаща инвеститорът.
Финансовите средства, събрани от таксите за подреждане на строителните площи се
ползват за подреждане и придобиване на строителна площ в обществена собственост, и за
строителство и поддържане на обектите на комуналната инфраструктура.
II ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА
Член 4.
Размерът на таксата се установява с решение за издаване на разрешение за строеж, а
въз основа на изчисляване на таксата, което се извършва от страна на Общинското управление
Димитровград.
Член 5.
Строителната площ е напълно комунално оборудвана за строителство, когато е
построен достъпен път с тротоар и улично осветление, водопроводна и канализационна мрежа.
Таксата за подреждане на строителни площи не включва разходите за
електроразпределителната мрежа и обектите, ТТ мрежата и обектите, кабелна
разпределителна система, мрежа и отоплителни съоръжения и инсталации за газификация, за
които инвеститорът отделно сключва договор с компетентните обществени предприятия.
а) ЗОНИ
Член 6.
За определяне на вноските за подреждане на строителкни площи се определят
следните зони на Община Димитровград:
Първа зона обхваща градска строителна площ, което започва от кадастрален парцел № 513/1
КО Димитровград (крайната граница на строителната парцела на ОП „Комуналац“), се простира
по течението на река Нишава до кадастрален парцел № 1134 КО Димитровград, след това по
улица Балканска до граница на КО Димитровград с КО Лукавица и назад по магистралата М-12
до края на парцела № 1643 и 513/1 правейки по този начин външните граници на първата зона.
Първа зона не включва улица Борческа от № 59 от нечетната страна на улицата до края на
същата, съответно областта, която образова магистралата М-12, кадастрален парцел № 1217,
1216, улица Борческа приключва с парцелите 5263 и 5262/3.
Втора зона обхваща останалите строителни площи в строителна област КО Димитровград.
Трета зона обхваща строителни площи на граничния пункт Градина.
Четвърта зона обхваща строителни площи на останалата строителна площ, обхваната в
Плана на общо регулиране на Димитровград („Официален вестник на град Ниш“ № 92/2014) и
село Долно Градинйе и Лукавица както и строителни площи извън строителната област,
обхваната в Плана на общо регулиране на Димитровград („Официален вестник на град Ниш“
№.92/2014).
Пета зона обхваща строителна площ в строителната област на останалите селски селища и
строителни площи извън строителните области където са построени съоръжения.
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б) СЪОРЪЖЕНИЯТА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Член 7.
Съоръженията за които се плащат такси по предназначение са:
- жилищни: индивидуални и колективни жилищни съоръжения, жилищно пространство в
жилищни-бизнес съоръжения
- комерсиални: търговски съоръжения, бизнес помещения и офиси, бизнес помещения в
жилищни сгради, обменни бюра, букмейкъри, казина, видео клубове, хотели, ресоранти,
бензиностанции, спортни съоръжения, както и други обекти от комерсиален и обслужващ
характер.
- обществени : съоръжения за обществено ползване, които не са публична собственост
Съоръжения, които не са посочени в алинея 1. от този член, ще се адаптират за подобно
предназначение.
в) КОЕФИЦИЕНТИ
За изчисляване на таксите за подреждане на строителните площи се определят
следните коефициенти:
Член 8.
Коефициент за зона (Куз):
Урбанистична
зона
Първа зона
Втора зона
Трета зона
Четвърта зона
Пета зона

Коефициент
0,04
0,037
0,049
0,026
0,012

Коефициент за предназначение (Кп):

Съоръжения по
предназначение
Жилищни
Комерсиални
Обществени

Коефициент
0,226
0,55
0,34

Коефициенти на комунално обзавеждане (Кко):
В случай, че строителната площ е обзаведена с достъпен път, канализационна и водопроводна
мрежа, тротоари улично осветление, коефициентът на комуналното обзавеждане е:
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Член 9.
В случай, че строителната площ не е обзаведена напълно с комунална инфраструктура,
таксите се намаляват с определен процент, в съответствие със следната таблица:
Липсваща комунална
инфраструктура

Процент
на
намаление
19%
15%
16%
5%

достъпен път
канализационна мрежа
водопроводна мрежа
улично осветление

Член 10.
Изчисляване на таксите за подреждане на строителни площи се извършва по искане на
инвеститора от член 3. на Решението, а въз основа на доставена урбанистично-техническа
документация, валидни условия на местоположението, извадка от проекта за разрешение за
строеж, отделен проект за разрешение за строеж, което се променя и др. Документация
регламентирана в Закона за планиране и строителство и подзаконовите актове.
Изчисляване на таксите за подреждане на строителни площи се извършва по искане на
инвеститора, което е представено в следната таблица:
Цена на
Коеф. на
апартамент предназначението
Коеф.
Нова
Жилищна
сграда
Зона зони
66543
0,226
1
0,04
66543
0,226
2 0,037
66543
0,226
3 0,049
66543
0,226
4 0,026
66543
0,226
5 0,012
Комерсиална
66543
0,55
1
0,04
66543
0,55
2 0,037
66543
0,55
3 0,049
66543
0,55
4 0,026
66543
0,55
5 0,012
Обществена
66543
0,34
1
0,04
66543
0,34
2 0,037
66543
0,34
3 0,049
66543
0,34
4 0,026
66543
0,34
5 0,012

Цена

намаление Цена за

вноски
626,08
578,24
766,84
406,64
188,24

30% плащане
438,26
187,82
404,77
173,47
536,79
230,05
284.4
122,00
131,77
56,47

1522,56
1408,16
1864,72
990,08
456,56

456,77
422,45
559,41
297,02
136,97

1065,79
985,71
1305,31
693,06
319.59

941,2
870,48
1153,36
605,28
281,84

282,36
261,14
345,90
181,58
84,55

658,84
609,34
807,46
423,7
197,29
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Член 11.
Таксите за подреждане на строителните площи не се изчисляват за съоръжения за
обществено ползване в обществена собственост, обектите на комунална и друга
инфраструктура, производствени съоръжения и съоръжения за съхранение, подземни етажа на
сгради (помещение предназначено за гаражи, подстанции, складове и др.), освен за части от
подземни етажа, които се ползват за комерсиални дейности, отворени детски игрища, отворени
спортни терени и атлетични писти.
Такси за подреждане на строителни площи не се изчисляват за ферми, обори,
помещения за животни и домашни птици и др.
Член 12.
За строителство на обектите за извършване на дейностите, които са от значение за
икономическо развитие на общината, таксите могат да се намалят до 50 %, чрез одобрение от
страна на Общинския изпълнителен съвет Димитровград.
Намаленето от алинея 1 на този член не се прилага за съоръжения жилища.
Член 13.
Таксите не се изчисляват и не се плащат за обектите – помещенията, инвестирани от
страна на Община Димитровград, както и за обществени предприятия и заведения на
територията на община Димитровград.
Член 14.
В случай, че съоръжението поменя предназначението си или част от съоръжението
променя предназначението си, за което се предвиждат по-големи такси, инвеститорът е
длъжен да плати разликата на таксите за новото предназначение на съоръжението, за което е
предвидена по-висока цена на таксите.
Член 15.
В случай, че по време на строителство се случат промени по отношение на
разрешението за строеж и инвеститорът построи по-голяма повърхност, длъжен е да достави
нов проект за разрешение на строеж, отделно разрешение за строеж въз основа на което ще е
изчисли таксата за разликата в повърхността, който ще бъде съставна част от промененото
решение за разрешение за строеж.
Член 16.
Инвеститорът, който премахва съществуващо съоръжение в унисон със закона, с цел
строителство на ново съоръжение на същото място плаща такса за поддържане на строителни
площи само за разликата в броя на повърхността на използваемата площ между обекта който
планира да построи и обекта, който се премахва.
Закоността и повърхността на съоръжението от алинея 1 на този член се доказва с:
извадка от имотния регистър, извадка от Регистъра на надвижими имоти, разрешително за
строеж и разрешително за ползване или с акт от компетентните служби/отдели, че
съоръжението е построено през периода, когато за строителството не е било необходимо
разрешително за строеж. В случай, че посочените документи не съдържат данни относно
повърхността на съоръжението, тя се определя въз основа на актове от страна на
компетентните служби-отдели, или техническа документация, която е съставна част от
разрешителното за строеж, копие на плана или излизане на място на упълномощено лице от
страна на Общинското управление.
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III НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ
Член 17.
Цената, начина на плащане на таксите за подреждане на строителните площи и
средства за сигурност в случай, че се плаща в повече вноски, са съставна част от решението за
разрешително за строеж.
Когато компетентен орган по искане на инвеститор издаде разрешително за строеж,
поради промени в процеса на строителство, съставна част от решението е ново изчисляване на
таксите.
Съставна част от решението за разрешително за ползване е окончателно изчисление на
таксите.
Най-късно до подаването на заявка за извършване на дейностите, инвеститорът е
длъжен да плати такса за подреждане на строителни площи изцяло, а в случай че плаща в
повече вноски да плати първата вноска и достави средство за сигурно плащане.
Таксата за подреждане на строителните площи може да се плати от един път изцяло
или в няколко вноски.
Таксите за подреждане на строителните площи инвеститорът може да плати по
следните начини:
- от един път изцяло с намаление от 30% или
- в 36 месечни вноски, на месечно ниво в съответствие с индекса на потребителските цени
спрямо данните от страна на Републиканския статистически институт.
В случай, че таксите за подреждане на строителни площи се плащат в повече месечни
вноски, инвеститорът е длъжен да като средство за сигурност на плащане достави:
1. Незаменима банкова гаранция, платима при първото обаждане, без забележки, която се
отнася до общата сума на неплатените вноски и която е издадена за срок от повече от
три месеца от деня на плащане на последната вноска или
2. Създаване на ипотека върху обекта, който струва най-малко 30% повече от общата сума
на неплатените вноски в полза на местното управление
В случай на плащане на таксите за подреждане на строителните площи в повече месечни
вноски за строителство на обекти, чиято обща брутна строителна повърхност не минава 200м²
и който не съдържа повече от две жилищни единици, от алинея 5 на този член, не се доставят
средства за сигурност.
Право на намаление от 30% има и инвеститор, който плаща в повече вноски в случай, че
плаща от един път останалите неплатени вноски.
Член 18.
Инвеститорът е длъжен да плати таксите за уреждане на строителните площи изцяло,
или в случай, че плаща в повече месечни вноски да плати първата вноска и достави средства
за сигурност най-късно до подаване на заявката.
В случай, че инвеститирът не плати вноската в предвиден срок, таксата ще се събира
принудително в процеса предвиден в Закона за данъчна система и данъчна администрация.
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Разходите за принудително събиране на таксата плаща инвеститорът.
IV ДОГОВОР ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЗАИМНИ ОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОМУНАЛНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕПОСТРОЕНА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩ СЪС СРЕДСТВА
ОТ ЧАСТНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Член 19.
Строителна площ, която не е подредена съгласно с това Решение, а се намира в
обхвата на плановия документ въз основа на който могат да се издадат условия на
местоположението, разрешително за строеж, може да се подготви, обзаведе и със средства от
страна на частни лица и от страна на юридически лица.
Заинтересованото лице, или инвеститор на съоръжение, когато се строи върху
неподредена строителна площ подава до компетентен орган на местното управление
предложение за финансиране на подготовките и обзавеждането на строителната площ.
С предложението за финансиране, лицето от алинея 2. на този член представя:
- валидни условия на местоположението
- доказателство за уредени имуществени правоотношения за парцел върху който желае да
строи съоръжението
- копие на плана за парцелите
- предложение на динамиката и сроковете за строителството
Член 20.
Община Димитровград след разглеждане на предложението на лицата от алинея 2. член
20. на Решението и доставената документация, подготвя Изследване относно обща подготовка
и обзавеждане на строителните площи.
Изследването от алинея 1. на този член съдържа:
данни за местоположение и зона,
данни от урбанистичен план и технически условия за строителство на липсваща
инфраструктура,
- данни от програмата за уреждане на строителни площи,
- граници на местоположението, което се обзавежда със списък на кадастралните
парцели,
- динамиката срока на строителството на комуналнат инфраструктура,
- задължение на местното управление като инвеститор да осигури компетентен надзор по
време на извършване на дейностите
- определяне на участие на всяка страна по договора в осигуряване, финаниране на
изработка на техническа документация и компетентен контрол на техническа документация,
изпълняване на дейности и избор на изпълнителите на дейностите, както и други разходи
свързани с обзавеждане на строителната площ, включвайки размера и сроковете на
осигуряване на финансови и други средства,
- определяне на обекти, които се строят и които ще минат в собственост на общинското
управление;
-
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- определяне на сумата за участване на лица от алинея 1. на този член във финансиране
на подготовките, обзавеждане на строителните площи, която ще се намали за сумата на
таксите за подреждане на строителни площи;
- средства на сигурност за изпълнение на задължениеята на договарящите страни.
Член 21.
Въз основа на изследването от член 21. на Решението сключва се Договор за обща
подготовка обзавеждане на строителни площи между лица от алинея 2. член 20. на Решението
и местното управление.
Договор от алинея 1. на този член съдържа следното:
- данни за местоположението, зоната в която се планира обзавеждане на строителни площи;
- данни от планов документ и технически условия за строителство;
- данни от програмата за подреждане на строителни площи;
- граници на местоположението, което се поготвя, обзавежда със списък на кадастрални
парцели;
- динамика и срок на строителството;
- задължение на местното управление (да осигури компетентен надзор по време на изпълнение
на дейностите;
- определяна на участване на всяка договаряща страна да осигури, финансира изработка на
техническа документация и компетентен контрол на техническата документация, изпълнение на
дейностите и избор на изпълнителите на дейностите, както и други разходи свързани с
обзавеждане на строитени площи, включително размера и сроковете за осигуряване на
финансови и други средства;
- определяне на съоръжения, които се строят и които ще минат в собственост на общинското
управление;
- определяне на сумата на участието на лица от алинея 1. от този член във финансиране на
подготовките, обзавеждането на строителната площ, за която ще се намали размерът на
вноската за подреждане на строителните площи
- стойността на площите, които инвеститорът дава на местното управление за строителство на
инфраструктурни съоръжения
- средствата за сигурност за изпълнение на задълженията на договарящите страни.
V ПРЕХОДНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 22.
Инвеститори които спредед досега валидния Закон и Решения са платили такса за
подреждане на строителни площи се освобождават от плащане на вноски за подреждане на
строителни площи, установени в новия Закон за планиране и строителство и с това Решение.
Член 23.
В деня на влизане в сила на това Решение спира да е валидно Решението относно
определяне на таксите за подреждане на строителни площи ("Официален вестник на Град
Ниш", №18/15), Решение за изменение на Решението за определяне на таксите за подреждане
на строителни площи ("Официален вестник на град Ниш", № 134/16 и Решение относно
изменение на Решението за определяне на таксите за подреждане на строителните площи
("Официален вестник на Град Ниш", № 156/16).
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Член 24.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в "Официален вестник
Димитровград".
№ 06-137/2017-17/19-3
В Димитровград, 21.12.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р
На основание на член 6. алинея 1. точка 2. Закон за финансиране на местното управление
(„Официален вестник РС“, № 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - коригирана цена в динари, 125/14 коригирана цена в динари и 95/15 - коригирана цена в динари, 83/16, 91/16 - коригирана цена в
динари, 104/16-държ. Закон и 96/17 - коригирана цена в динари), чл. 32. алинея 1. точка 13.
Закон за местно управление („Официален вестник РС“, № 129/07 и 83/14 - държ.закон) и член
41. алинея 1. точка 14. и 34. 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 21.12.2017 година, прие:

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ КОИТО ИЗВЪРШВА
ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018-ТА ГОДИНА
Член 1.
С това Решение се определя цената на услугите, които извършва Общинското
управление Димитровград през 2018 година.
Член 2.
Определят се следните цени:
1.
УСЛОВИЯТА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

2017. год.

2018. год.

Многоетажни строителни обекти (изчисляване
за 1 м2 брутно развити строителни площи
(Закон за планиране и строителство
„Официален вестник РС“, № 72/09, 81/09,
24/11,121/12, 132/14 и 145/14)
1.1.

Строителство на индивидуални жилищни
обекти

Мин. 3.404,00
3.622,00 дин

49,00

52,00 дин/м2

1.2.

Индивидуални жилищни обекти (доизграждане Мин.3.404,00
и надстройка)
3.622,00 дин

66,00

70,00 дин/м2

№ 1. 22.12.2017 година “Официален вестник Димитровград“
1.3.

Индивидуален жилищнен-бизнес обект
Изчислява се отделно за жилищни и бизнес
помещения според точките 1.1. и 1.4.

1.4.

Доизграждане на бизнес помещения до
жилищни обекти

1.5.

Колективни жилищни обекти:

СТРАНИЦА 12

126,00

135,00 дин/м2

6.424,00

6.835,00 дин

1.5.2. - обекти от 500 - 1000 м2

60,00

65,00 дин/м2

1.5.3. - обекти от 1000 - 1500 м2

53,00

56,00 дин/м2

1.5.4. - обекти от 1500 – 2000 м2

46,00

40,00 дин/м2

2000 м2

55,00

60,00 дин/м2

1.5.6. Колективни жилищни обекти (реконструкция,
доизграждане и надстойка)

55,00

60,00 дин/м2

155,00

165,00 дин/м2

50 м2

125,00

135,00 дин/м2

1.8.2. - обекти от 50 – 150 м2

109,00

116,00 дин/м2

1.8.3. - обекти от 150 – 500 м2

94,00

100,00 дин/м2

1.5.1. - Обекти до

1.5.5. - обекти над

500 м2

1.6.

Колективни жилищни-бизнес обекти се
изчисляват отделно за жилищни и бизнес
помещения по точките 1.5. и 1.7.

1.7.

Бизнес обекти (адаптация, търговски,
хотелиерски, хотели, обслужващо
занаятчийство, обществени гаражи, обекти за
забава и развлечения и подобни)

1.8.

Икономическо-производствени обекти
(производствено занаятчийство,
промишленост, складове, селскостопански
съоръжения и т.н.)

1.8.1. - обекти до

Мин.4.258,00
4.531,00 дин

1.8.4. - обекти от 500 – 1500 м2

71,00

76,00 дин/м2

65,00

70,00 дин/м2

1.8.6. - отворени складове над 1000 м2

13,00

15,00 дин/м2

1.8.7. - временно-производствени обекти
(реконструкция, доизграждане, надстройка,
преустройство, адаптация за 1 м2 на площ,
която се надстройва)

94,00

100,00 дин/м2

1.8.5. - обекти над

1500 м2

мин. 5.058,00
5.382,00 дин
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1.9.

Обекти на обществен стандарт (училища,
детски заведения, здравни обекти, религиозни
обекти, обекти на културата, обекти на
социални грижи и др.)

71,00

76,00 дин/м2

1.10.

Обекти за обществено ползване
(развлекателни –спортни затворени и отворени
обекти, транспортни съоръжения и др.)

71,00

76,00 дин/м2

1.11.

Временни-бизнес обекти на обществени площи Мин.3.404,00
3.622,00дин

155,00

165,00 дин/м2

1.12.

Обекти на комунална ифраструктура (помпени
станции, станции за изпомпване на цистерни,
бензиностанции и газостанции)

26.667,00 28.375,00 дин

Обекти на ниско строителство
(изчисляване на 1 м') (улици, комунална
инфраструктура и инсталации)
1.13.

Градски и извънградски улици

Мин.8.507,00
9.051,00 дин

1.14.

Местни и пътища без категории до 1 км

Мин.18.175,00
19.338,00 дин

За всеки км над 1 км

65,00

70,00 дин/м

1.533,00

1.630,00 дин/км
60,00 дин/м

1.15.

Водопровод и кнализация (град и извън града) мин.5.930,00
6.310,00 дин

54,00

1.16.

ПТТ инсталации и електрически инсталации
(извън селищата) до 1 км

20.879,00 22.215,00
дин/км

За всеки км над 1 км

1.625,00

1.729,00 дин/км

49,00

52,00 дин/км

Стълбове за електрическа или ПТТ мрежа

2.000,00

2.130,00 дин/км

Трафостанции според броя
- СТС 10/04 кв

11.600,00 12.342,00
дин/км

- ТС

10/04 кв

21.500,00 22.876,00
дин/км

- ТС

35/10 кв

30.470,00 32.420,00
дин/км

1.17.

1.18.

ПТТ инстал. и електрически инстал. (град и
селища)

Радио басейни станции с принадлежащи
инсталации (според броя)

Мин.5.413,00
5.760,00 дин

11.600,00 12.342,00
дин/км

№ 1. 22.12.2017 година “Официален вестник Димитровград“

2.

ДРУГИ УСЛУГИ

2.1.

Информация за местоположение

3.

ПРОВЕРКА ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА
ПРОСТРАНСТВЕНИ И УРБАНИСТИЧНИ
ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

а)

СТРАНИЦА 14

851,00

905,00 дин/парц

За предприятия и други юридически лица

727,00

775,00 дин

б)

За граждани

233,00

250,00 дин

4.

ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ПЛОЩИ ПОД НАЕМ

а)

За предприятия и други юридически лица

1.238,00

1.317,00 дин

б)

За граждани

234,00

250,00 дин

5.

ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАРЦЕЛИ

а)

За предприятия и други юридически лица

466,00

496,00 дин

б)

За граждани

233,00

250,00 дин

6.

ЗА ИСК ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА
ОСНОВАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА
ФИРМА

249,00

265,00 дин

7.

ЗА ИСК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ФИРМА

170,00

180,00 дин

8.

ЗА ИСК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗВАДКИ,

170,00

180,00 дин
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УДОСТОВЕРЕНИЯ И СВИДЕТЕЛСТВО ОТ
РЕГИСТЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

9.

ЗА ИСК ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО
ПРОМЕНИ НА ПРЕДПРИЕМАТЕЛЯ

249,00

265,00 дин

10.

ЗА ИСК ЗА РЕШАВАНЕ ТНОСНО ИЗРАБОТКА
НА ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА

2.475,00

2.633,00 дин

11.

ЗА ИСК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
ОТНОСНО ПРЕЦЕНКАТА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

2.475,00

2.633,00 дин

12.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

233,00

250,00 дин

13.

ЗА ИСК ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ
ОТНОСНО ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВА
Е ПОВЪРХНОСТТА НА ОБЕКТА

6.517,00

6.934,00 дин

14.

ЗА ИСК ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
ОТНОСНО ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, БЕЗ
ЗНАЧЕНИЕ КАКВА Е ПОВЪРХНОСТТА НА
ОБЕКТА

4.100,00

4.362,00 дин

15.

ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
ОТНОСНО ПРЕЦЕНКАТА НА ВЪДЕЙСТВИЕТО
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
2.407,00

2.561,00 дин

- за иск за определяне на обема и
съдържанието на изследването относно
преценка на въздействието върху околната
среда
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- за иск за одобрение на изследване относно
преценка на въздействието върху околната
среда

4.100,00

4.362,00 дин

16.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕМАНЕ РЕШЕНИЯ
ЗА ОБЕКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЪРШЕНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

2.708,00

2.881,00 дин

17.

ЗАВЕРКА НА БИЗНЕС КНИГИ ЗА ВСЯКА
СТРАНИЦА

136,00

145,00 дин

18.

ЗАВЕРКА НА ТОТО КАРТИЧКИ ЗА 100 БРОЯ

136,00

145,00 дин

19.

ИЗВАДКА ОТ КНИГА НА РАЖДАНИЯТА, ОТ
ВЕНЧАЛНА КНИГА И КНИГАТА НА МЪРТВИТЕ

172,00

183,00 дин

20.

ИЗВАДКА ОТ КНИГАТА НА РАЖДАНИЯ ЗА
ЧУЖБИНА

695,00

740,00 дин

21.

СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

а)

В помещенията на Общински съвет

699,00

745,00 дин

б)

Извън помещенията на Общински съвет

4.640,00

4.940,00 дин

22.

АКТ С КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО-КЪСНА
РЕГИСТРАЦИЯ В КР, КВ, КМ И КД

327,00

350,00 дин

23.

АКТ С КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА КОРИГИРАНЕ
НА ДАННИ В КР, КВ, КМ, КД И ДРУГИ
КОРЕКЦИИ В ДОКУМЕНТИТЕ

327,00

350,00 дин

24.

АКТ С КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА НА
ЛИЧНОТО ИМЕ

1.162,00

1.236,00 дин
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25.

ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ, РЪКОПИСИ И
РЕГЛАМЕНТИ

126,00

135,00 дин

26.

ЗАВЕРКА НА ИЗЯВЛЕНИЕ

126,00

135,00 дин

27.

МНЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИ
РЕГЛАМЕНТИ

249,00

265,00 дин

28.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ СЛУЖЕБНИ
АКТОВЕ

249,00

265,00 дин

29.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

172,00

185,00 дин

30.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА
СВОБОДЕН БРАЧЕН СТАТУС

774,00

825,00 дин

31.

УДОСТОВЕРЕНИЕ –ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО
ИЗДЪРЖКА

126,00

135,00 дин

32.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА
ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ

1.162,00

1.236,00 дин

33.

ЗА ЗАВЕРКА НА ТАКСИТА

126,00

135,00 дин

34.

ЗА ЗАВЕРКА НА ГРАФИКА ЗА КРАЙГРАДСКИ
ТРАФИК ПО РЕГИСТРИРАНА ЛИНИЯ

494,00

530,00 дин

35.

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА
ПРЕМИНАВАНЕ И ПАРКИРАНЕ НА
ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В
УЧАСТЪКА НА УЛИЦА „БАЛКАНСКА“ КЪДЕТО
Е ЗАБРАНЕНО ПРЕМИНАВАНЕТО НА
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ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
а)

За предприятия и други юридически лица

1.545,00

1.645,00 дин

б)

За гражданите

310,00

330,00 дин

36.

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ И
РАЗРЕШИТЕЛНИ ОТ СТРАНА НА КОМУНАЛЕН
ИХСПЕКТОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО
ПРОСТРАНСТВОИ

а)

За предприятия и други юридически лица

1.239,00

1.320,00 дин

б)

За граждани

520,00

555,00 дин

37.

ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОТЕЛСТВО

а)

За предприятия

1.235,00

1.315,00 дин.

б)

За гражданите

380,00

405,00 дин.

38.

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СТАТУСА НА
СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ

1.435,00

1.530,00 дин

39.

ПРИЕМАНЕ РЕШЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ПАРЦЕЛИ ЗА РЕДОВНА УПОТРЕБА НА
ОБЕКТИ И ОФОРМЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ПАРЦЕЛИ

1.435,00

1.530,00 дин

40.

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СТРИТЕЛНИ ПЛОЩИ В ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ПРАВО НА
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

1.435,00

1.530,00 дин

41.

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ С ПРАВО НА
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

1.435,00

1.530,00 дин
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42.

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ В НЯКОЛКО
ЕКЗЕМПЛЯРА (за всеки екземпляр по )

а)

За предприятия и други юридически лица

364,00

390,00 дин

б)

За гражданите

122,00

130,00 дин

43.

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ НА РЕШЕНИЯ (по
желание на клиента)

а)

За предприятия и други юридически лица

242,00

260,00 дин

б)

За гражданите

62,00

66,00 дин

44.

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
РЕШЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ПРОЦЕДУРИ ОСВЕН РЕШЕНИЯТА
ПОСОЧЕНИ В ТОЧКИТЕ: 41,42, 43, 44, и 45.
НА ТОВА РЕШЕНИЕ

1.239,00

1.320,00 дин

45.

ЗА ИСКАНЕ СВЪРЗАНО СЪС ЗАДВИЖВАНЕ
НА ПРОЦЕС ЗА ЗАЯИТА ИЛИ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВА ОТНОСНО
ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ

233,00

250,00 дин

46.

ИЗДАВАНЕ НА НОТАРИАЛЕН АКТ

4.305,00

4.580,00 дин

47.

ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ (МОЛБА) ЖАЛБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАЯВКИ И ДРУГИ
ФОРМУЛЯР ЗА КР, КБ, КМ И
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО

100,00

110,00 дин

48.

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ
УСЛОВИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВА УСЛУГА

820,00

875,00 дин

49.

ИЗДАВАНЕ НА ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЯ
(разрешително)
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а)

Легитимация на таксита

500,00

535,00 дин

б)

Легитимация на таксиметров шофьор

500,00

535,00 дин

50.

ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ПОСТАВЯНЕ
НА КОШЕРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛНО
ПАСИЩЕ

233,00

250,00 дин

51.

ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА ПРИЕТИ ОТ
СТРАНА НА ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

233,00

250,00 дин

52.

ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО КАТЕГОРИЗИРАНЕ
НА ЧАСТНИ КВАРТИРИ

233,00

250,00 дин

53.

ЗА ВОДНИ АКТОВЕ (условия, одобрение и
разрешително)

а)

За предприятия и други юридически лица

466,00

496,00 дин

б)

За гражданите

233,00

250,00 дин

54.

ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЕКТИТЕ, КОИТО
СА РАЗРУШЕНИ, А ЗА НУЖДИТЕ ОТ
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИМУЩЕСТВО

208,00

220,00 дин

Член 3.
В процеса на легализация на незаконно построени обекти, размерът на обезщетението
за всички необходими актове от член 2. На това Решение, се определя в унисон със Закона.
Член 4.
Не се плаща обезщетение за:
1. актове и действия в процедури, извършвани по служебно задължение,
2. актове и действия в процедури за коригиране на грешки в решенията и други документи
служебни документи,
3. заявка за вписване в регистър,
4. документи и дейности за осъществяване на права на социални застраховки, обществена
грижа за децата, социални грижи, защита на военни инвалиди и защита на цивилни хора
с увреждания,
5. документи и дейности свързани с образованието на учениците и студентите,
6. документи и дейности свързани с регулиране на военно задължение,
7. документи и дейности в процеса на погребване,
8. данни предоставени до органите за оплаквания и жалби,
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9. актове и дейности в процеса на наемане на работа и осъществяване на права навсякаква
основа,
10. актове и дейности в процесите, които са свързани с природни бедствия,
11. актове и дейности в процесите, които са свързани с първично селскостопанско
производство,
12. актове и дейности в процеса на осъществяване на поощрения въз основа на Програмата
за поощрение на мерките за прилагане на селскостопанската политика и политиката за
развитие на селските райони.
Член 5.
Размерът на обезщетението за услугите, които извършва ОУ, се определя с това
Решение, а ще се коригира чрез акт от Общинския изпълнителен съвет.
Член 6.
Средствата осъществени с това Решение са приходи на Общинското управление джиро
сметка № 840-742351843-94 бюджет на община Димитровград.
Член 7.
С прилагането на това Решение спира да е валидно Решението относно размера на
обезщетението за услуги, които върши Общинското управление № 06-137/16-I/11-10 от
23.12.2016 година.
Член 8.
Това Решение влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград”, а ще се прилага от 01.01.2018 година.

№ 06-137/2017-17/19-3
В Димитровград, 21.12.2017. године

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 19. Закон за финансиране на местното управление ("Официален вестник
РС", № 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – коригирана цена в динари, 125/2014 – коригирана
цена в динари, 95/2015 – коригирана цена в динари, 83/2016, 91/2016 – коригирана цена в
динари, 104/2016 - държ. закон и 96/2017 – коригирана цена в динари ), член 104. Закон за
туризъм ("Официален вестник РС", № 36/2009, 88/2010, 99/2011 - държ. закон, 93/2012 и
84/2015), Регламент на Правителството РС относно най-високата и най-ниската цена на таксата
за пребиваване ("Официален вестник РС", № 44/2013, и № 132/2014) и член 41. 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 21.12. 2017 година, прие,
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ЦЕНАТА НА ТАКСАТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ
Член 1.
С това Решение се установява задължение за плащане, начинът и цената на таксата за
пребиваване за четвърта категория (IV) туристическа дестинация на стойност 100,00 динара
(сто динара и 00/100), за всеки ден на пребиваване в туристическо съоръжение на
теритирията на община Димитровград.
Член 2.
Таксата за пребиваване плаща лице за всеки ден на пребиваване в някое туристическо
съоръжение за настаняване извън местоживеенето му.
Член 3.
Такса за пребиваване не плащат:
1. деца до седемгодишна възраст;
2. лица, които са с лекарско направление за банско и климатично лечение, или имат
специализирана рехабилитация от страна на компетентна лекарска комисия;
3. лица с увреждания с физическо увреждане от най-малко 70%, военни инвалиди о първа до
пета група, цивилни инвалиди от война от първа до пета група, слепи лица, лица страдащи от
дистофия и подобни мускулни и невромускулни заболявания, параплегия и квадриплегия,
церебрална и детска парализа и множествена склероза, бавноразвиващи се лица, както и
придружаващите на горе посочените лица;
4. ученици и студенти, които организирано пребивават в туристическото съоръжение за
настаняване с цел изпълнение на спортно-развлекателни и други дейности по програма на
министерство, компетентно за дейностите на образованието, студенти, които организирано
пребивават в туристическо съоръжение за настаняване с цел изпълнение на задължително
обучение съгласно с учебния план на образователната институция, както и участниците в
републиканските и регионални съревнования в знание и умения;
5. чуждестанни граждани, които според международните конвенции и договори са освободени
от плащане на таксата;
6. лица, които непрекъснато пребивават в съоръжението за настаняване по-дълго от 30 дена.
Такса за пребиваване намалена с 50 % плащат лица от седем до петнадесетгодишна възраст.
Лицата от алинея 1. на този член не плащат таксата за пребиваване, ако представят
удостоверение, че отговарят на условията от алинея 1. на този член (членска карта,
удостоверение от училище, или друга образователна институция, направление от лекарска
комисия и др.).
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Член 4.
Обезщетението се събира от страна на предприятията, други юридически лица и
предприемачи, които са вписани в подходящ регистър, както и частни лица в случаите,
установени от закона за туризъм (в следния текст: собственици на квартири).
Член 5.
Собственикът на квартирата събира такса за пребиваване едновременно със
събирането за услуги за настаняване.
В случай, че собственикът на квартирата не начислява таксата за пребиваване, той е
длъжен сам да плати цената на таксата за пребиваване.
Член 6.
Собственикът на квартирата е длъжен в сметката за услугите относно настаняването
отделно посочи размера на таксата за пребиваване, а в случай, че е освободен от таксата да
посочи въз основа на какво е освободен от таксата за пребиваване.
Член 7.
Средствата събрани от таксата за пребиваване собственикът на квартирата плаща в
рамките на пет дена след изтичане на всеки 15 дни от месеца.
Член 8.
Средствата събрани от таксарта за пребиваване са приход в бюджета на местното
управление на чиято територия са предоставени услугите за настаняване и се използват за
осигуряване на информационно-рекламен материал, с който се рекламират туристическите
ценности и културното наследство, за да се осигури туристическа сигнализация и за работа на
туристическо-информационен център.
Член 9.
Решението влиза в сила на следващия ден от деня на публикуване в Официален
вестник Димитровград, а ще се прилага от 01.01.2018 година.
Член 10.
В деня на прилагане на това Решение спира сда е валидно Решението за плащане на
таксата за пребиваване („Официален вестник на град Ниш“, № 156/16).

№ 06-137/2017-17/19-4
В Димитровград 21.12.2017 годин
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 1. 22.12.2017 година “Официален вестник Димитровград“

СТРАНИЦА 24

На основание на член 77. ал. 3. Закон за заетите в автономните покрайнини и единиците на
местното управление („Официален вестник РС“, № 12/2016 ), Общинският съвет Димитровград,
на сесията проведена на 21.12.2017-та година, едновременно с Решението за бюджета на
община Димитровград за 2018-та година, прие
КАДРОВ ПЛАН
НА ОРГАНИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
за 2018-та година
Член 1.
Кадровият план на органите и службите на община Димитровград се състои от
обобщени и индивидуални данни за заетите в органите и службите на община Димитровград и
нуждите от нова заетост за 2018-та година.
Кадровият план на органите и службите на община Димитровград, е изготвен и се
приема едновременно с Решението за бюджета на Община Димитровград за 2018-та година, а
наемане на служители ще се изпълнява в съответствие с този План, Правилника за
организация на работата и систематизацията на работните места в органите и службите на
община Димитровград и въз основа на осигурените средства в бюджета, в унисон със Закона за
заетите в автономните покрайнини и единиците на местното управление.
Член 2.
Табела на структурата и броя на заетите през 2017-та година и планирания брой на
заети лица през 2018-та година.
I Съществуващ брой служители в органите и службите на община Димитровград,
на 20. декември 2017-та година.

Работни места на служители – заетост Брой на извършителите
за неопределен период в Общинското
управление
Самостоятелен
съветник...............................
Съветник ....................................................
Младши съветник …...............
Сътрудник…...............................................
Младши сътрудник
Висши референт ….....................................
Референт …..............................................
Младши референт

10

Назначени служители

2

13
6
2
1
10
1
/
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Заетост за определен
Общинското управление
Позиция в първа група
Позиция във втора група
Самостоятелен съветник
Съветник
Младши съветник
Сътрудник
Младши сътрудник
Висши референт
Референт
Младши референт
Назначени служители

период
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в Брой на извършителите
7
1
/
/
1
2
1
/
/
/
1
1

Самостоятелни
извършители /
(общински прокурор, вътрешен одитор
и бюджетен инспектор)
Стажанти

/

Вид професионална квалификация на
заетите
Висше образование
25
Полу-висше образование
6
Средно образование
13
Основно училище
1
ОБЩ брой ЗАЕТИ на неопределен период - 45
ОБЩ брой ЗАЕТИ за определен период 7
______________________________________________________
ОБЩ БРОЙ ЗАЕТИ за определен и неопределен период на 20.12.2017 г - 52
II Планиран брой на заети за 2018 година в Общинското управление Димитровград
Работни места на служители и назначени Брой на извършителите
служители
44
на неопределен период
Самостоятелен съветник
Съветник
Младши съветник
Сътрудник

8
16
5
2
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Младши сътрудник
Висши референт

3
9

Референт
Младши референт
Назначени служители
Заетост за определен период

/
/
1
Брой на извършителите
8
1
/

Позиция в първа група
Позиция във втора група
Самостоятелен съветник
Съветник
Младши съветник
Сътрудник
Младши сътрудник
Висши референт
Референт
Младши референт
Назначени служители
Вид професионална квалификация
заетите
Висше образование
Полу-висше образование
Средно образование
Основно училище

/
1
4
/
/
1
/
1
/
на
24
7
13
/

Заетост за определен период
(в кабинета на кмета на общината )

Брой на извършителите
4

Назначени лица

2

Съветник
Младши съветник
Сътрудник
Младши сътрудник
Висши референт
Референт
Младши референт
Назначени служители

/
1
/
/
/
/
/
1
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Самостоятелни извършители
( общински прокурор, вътрешен
одитор и бюджетен инспектор)
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Брой на извършителите
2

Стажанти

Брой на извръшителите

Висше образование
Полу-висше образование
Средно образование

/
/
/
Член 3.

Този Кадров план на органите и службите на община Димитровград за 2018 година влиза
в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник Димитровград“.
Член 4.
С влизане в сила на този Кадров план на органите и службите на община Димитровград
за 2018 година спира да е валиден Кадровият план на органите, компетентните служби и
отделните организации на община Димитровград за 2017 година („Официален вестник на град
Ниш“, Службени лист града Ниша“, № 113/17)
№ 06-137/2017-17/19-6
В Димитровград, 21.12.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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III ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
Член 11.
В съответствие с инструкциите за подготовката на решението относно бюджета на
местните власти за 2018. година и проекциите за 2019-та и 2020-та година, които са приети от
страна на министъра, компетентен за финансиите въз основа на разпоредбите на член 4.
алинея 1. Закон за бюджетната система („Официален вестник РС“ № 54/09,73/10,101/10,101/11
93/12, 62/13,63/13-испр., 108/13,142/1468/15 - държ.закон, 103/15 и 99/16), и Закон за начина на
определяне на максимален брой заети в публичния сектор („Официален вестник РС“,№ 68/15),
за всяка календарна година и акта на Правителството Решение относно максимален брой
заети за неопределено време в системата на държавните органи, системата на обществените
служби, системата на Автономната покрайнина Войводина и системата на местното
управление, броят на заетите за 2017 година, е определен според потребителите:
-

44 заети в местната администрация за неопределено време;
14 заети в местната администрация за определено време;
32 заети в предучилищните заведения за неопределено време;
6 заети в предучилищните заведения за определено време
17 заети в заведения на културата за неопределено време
2-ма заети в заведения на културата за определено време
6-има заети в Заведението за спорт и туризъм за неопределено време;
1 заети при други потребители за неопределено време;
0 заети при други потребители за определено време;

В това решение за бюджета средствата за заплатите се осигуряват за 44 заети в
местната администрация за неопределено време и 14 заети в местната администрация за
неопределено време. За другите косвени потребители, средствата за заплатите са осигурени
за всички заети от алинея 1. на този член.
Член 12.
За вземане на Решението отговорен е кметът на Общината.
Заповед за изпълнение на бюджета издава кмет на общината.
Член 13.
Заповед на преки и косвени потребители на бюджетните средства издава ръководител,
или лице, отговарящо за управлението с активите, поемане задължения, издаване платежни
нареждания, които се изпълняват от активите на органа, както и за издаване на платежни
нареждания, които принадлежат към бюджета.
Член 14.
За ползване на средствата от това Решение законно и по предназначение, освен
ръководителите на преките и косвени бюджетни средства, отговорен е началникът на
общинското управление.
Член 15.
Орган на управлението, компетентен за финансиите, е дъжен да следи изпълнението на
бюджета и най-малко два пъти през годината да информира кмета на общината и Общинския
изпълнителен съвет, а задължително в рамките на 15 дена след изтичане на шестмесечен или
деветмесечен период.
В рамките на петнадесет дена след подаване на отчет от алинея 1. от този член
Общинският изпълнителен съвет приема и доставя до Общинския съвет .
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Отчетът съдържа отклонения между приетия бюджет и изпълнението му и пояснение в
случай, че съществуват големи отклонения.
Член 16.
Решение относно промени върху апроприяцията и пренасяне на апроприяцията към
текущ бюджетен резертв, съгласно с член 61. Закон за бюджетна система.
Член 17.
Решение относно употреба на текущ бюджетен и постоянен бюджетен резерв по
предложение на местнен орган, компетентен за финансиите, взема кметът на Общината.
Член 18.
Решение относно откриване на бюджетен фонд в унисон с член 64. Закон за бюджетна
система взема Общинският изпълнителен съвет.
Член 19.
Общинският изпълнителен съвет отговаря за изпълнението на фискалната политика и
управляване с общественото имущество, приходите и вземанията и разходите по начина, който
е в унисон със Закона за бюджетната система.
Упълномощава се кметът на Общината, в унисон с член 27 Закон за бюджетната
система, може да подаде искане до министрството, компетентно за дейности, свързани с
финансии за одобрение на фискален дефицит над дефинирания дефицит от 10%, в случай, че
той е резултат от реализацията на обществените финансии.
Член 20.
Финансовите средства на бюджета на общината, преките и косвените потребители на
средствата на този бюджет, както и други потребители на обществените средства, които са
включени в консолидираната сметка на общинската хазна, се водят и депозират към
консолидирана сметка на хазната.
Член 21.
График и използването на средствата ще се извършва през 2018 година съгласно
специален закон (решение) което взема кметът на общината, по предложение на органа за
финансии.
Член 22.
Задълженията, които поемат преките и косвените потребители на бюджетните средства
трябва да са са в съответствие с апроприяцията, което за тази цел е одобрено и пренесено в
това Решение.
Изключително потребителите от алинея 1. на този член, в унисон с член 53. Закон за
бюджетната система, могат да поемат задължения съгласно договора, който се относя до
капиталовите разходи и изисква плащане за повече години, въз основа на предложение от
страна на орган компетентен за финансии, с одобрение от страна на Общински изпълнителен
съвет, а най-много до сумата отчетена в плана на капиталовите разходи от член 4. на това
решение.
Потребител на бюджетните средства, който определен разход изпълнява от бюджетните
средства и от други приходи, е длъжен изпълнението на този разход да извършва първо от
приходите от тези други източници.
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Задълженията, поети през 2017 година в унисон с одобрените апроприации през тази
година, а неизпълнени през 2017 година, се пренасят в 2018-та година и имат статус на
предприети задължения и се изпълняват за сметка на одобрени апроприации в това решение.
Член 23.
Поетите задължения и всичките финансови задължения трябва да се изпълнят
изключително на принципа на касова основа от консолидирана сметка на хазната, освен в
случая, че в закона, или в някой друг акт на Правителството не е предвиден по-различен метод.
Член 24.
Потребителите на бюджетните средства поемат задължения само въз основа на писмен
договор или друг юридически акт, в случай, че това не е предвидено по друг начин в закона.
Няма да се извършва плащане от бюджета в случай, че не са спазвани процедурите
установени в член 56. алинея 3. Закон за бюджетна система.
Член 25.
Потребителите на бюджетните средства при възлагане на договора за купуване на
стоки, предоставяне на услуги или изпълнение на строителни работи трябва да действат в
унисон с регламентите, които уреждат обществени поръчки.
За евтина поръчка, в смисъла на регламентите за обществени поръчки се счита
поръчка, чиято стойност е дефинирана в закона, който урежда бюджета на Република Сърбия
за 2018 година.
Член 26.
Задължения към потребителите на бюджетните средства се изпълняват относително с
осъществените приходи на бюджета. В случай, че през годината намалят приходите, разходите
на бюджета ще се изпълняват според приоритетите, те са: задължения установени с правни
разпоредби на съществуващото ниво и минимални постоянни разходи необходими за
безпроблемна работа на потребителите на бюджетните средства.
Член 27.
Средства разпределени за финансиране на разходите на потребителите на бюджета се
пренасят въз основа на тяхно искане и в унисон с одобрените квоти в тримесечните бюджетни
планове.
Освен искането, потребителите са длъжни да доставят пълна документация за плащане
(копие).
Член 28.
Финансовите средства в консолидираната сметка на хазната могат да се инвестират
през 2018 година само в унисон с член 10. Закон за бюджетна система, където в унисон с този
член от Закона, кметът на общината и лице, което той упълномощи са отговорни за
ефективност и сигурност на тази инвестиция.
Член 29.
Общинският изпълнителен съвет ще приеме програма за рационализация, която ще
обхваща всички потребители на публичните средства, включвайки и определени критерии за
изпълнение на тази програма, и по този въпрос да се извести общинският съвет.
Потребителят на бюджетните средства не може без да има одобрение от страна на
кмета на общината да наеме нови лица на работа до края на 2018 година, в случай, че
средствата необходими за изплащане на заплати на тези лица не са осигуени в рамките на
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общите средства, които са в унисон с това решение, предвидени за заплати на този бюджетен
потребител и в програмата за рационализация от алинея 1. на този член.
Член 30.
Преките и косвени потребители на бюджетните средства, чиято дейност изцяло или в
по-голяма част се финансира от бюджета ще изчисляват амортизация на средствата за работа
през 2018 година, за сметка на капитала пропорционално на част от средствата, осигурени в
бюджета и средствата осъществени въз основа на дарения.
Член 31.
За финансиране на дефицита на текущата ликвидност, която може да възникне като
резултат от липса на равновесие в движението на приходите и разходите на бюджета, кметът
на общината може да се заеме в унисон с разпоредбите на член 35. Закон за обществен дълг
(„Официален вестник РС“, № 61/05 и 78/01).
Член 32.
Потребителите на бюджетните средства ще прехвърлят на сметката на изпълнение на
бюджета до 31.12.2018 година, средства които са пренесени на тези потребители, в унисон с
Решението за бюджета на община Димитровград за 2018 година, а не са изпълнени.
Член 33.
Изключително в случай, че бюджета на община Димитровград от друг бюджет (на
Република, друга община) дефинират в акт средства за трансфери и обезщетения за вреди,
причинени от природни бедствия, както и в случай на сключване на договор за донация, чиито
суми не са можели да бъдат познати в процеса на приемане на решението, орган на
управлението, компетентен за финансии, въз основа на този акт открива подходящи
апроприации за изпълнение на разходите на тази основа, а в унисон с член 5. Закон за
бюджетна система.
Член 34.
Плащането от консолидирана сметка на хазната за реализация на задълженията на
други потребители на публичните средства, съгласно със Закона за бюджетна система, които
са включени в системата на консолидираната сметка на хазната, няма да се извършва, в
случай, че тези потребители не са получили одобрение за финансовия план по начина
регламентиран в закона, или в акт от страна на Общинския съвет и в случай, че този план не са
доставили до Управлението на хазната.
Член 35.
Решението ще се публикува в „Официален вестник Димитровград“ и се доставя до
министерството, компетентно за финансии.
Член 36.
Решението влиза в сила на следващия ден от деня на публикуване в „Официален
вестник Димитровград“, а ще се прилага от 01.01.2018 година.
№ 06-137/2017-17/19-7
В Димитровград 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 1. 22.12.2017 година “Официален вестник Димитровград“

СТРАНИЦА 60

На основaние на член 22. алинея 1.точка 2. и алинея 3. от този член на Закона за
обществени предприятия (“Сл.вестник РС”, № 15/2016), член 32. алинея 1. точка 8. Закон за
местно управление (“Официален вестник РС”, № 129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ.
Закон) и член 41. алинея 1. точка 42. 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 21.12. 2017 година прие

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ ПРОГРАМАТА НА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018-ТА ГОДИНА С
ФИНАНСОВ ПЛАН И ЦЕНОРАЗПИС
ЗА 2018-ТА ГОДИНА

Член 1.
Приема се Програмата на работа на Общественото предприятие „Комуналац“
Димитровграда за 2018-та година, с финансов план и ценоразпис за 2018-та година приет от
страна на Надзорен съвет на предприятието № 2822-1/17 от 30.11.2017 година
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-8
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 32. алинея 1. точка 8. Закон за местно управление (“Официален
вестник РС”, № 129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и член 41. став 1. точка 42.
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 21.12.2017 година
прие:
РЕШЕНИЕ
Относно приемане Програма на работа на заведението за спорт и туризъм „Спортен
туристически център Цариброд“ Димитроврад, с финансов план за 2018 година
Член 1.
Приема се Програмата на работа на заведението за спорт и туризъм „Спортен
туристически център Цариброд“ Димитроврад с финансов план за 2018 година, приет от страна
на Управителен съвет на Заведението № 806-1/2017 от 30.11.2017 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник на
Община Димитровград.

№ 06-137/2017-17/19-9
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 32., а във възка с член 20. алинея 1. точка 17. Закон за местно
управление (“Официален вестник РС”, № 129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и
член 41. алинея 1. точка 42. Статут на община Димитровград („Официален вестник на град
Ниш“ № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16), Общинският изпълнителен съвет
Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017 година прие
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ ПРОГРАМА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018-ТА ГОДИНА С ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТ СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ОТ
ЮРИСДИКЦИЯТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2018-ТА ГОДИНА
Член 1.
Приема се Програмата на работа на Центъра за социални грижи за община
Димитровград за 2018-та година с планирани средства за извършване на дейности от сферата
на социалните грижи от юрисдикцията на Общината през 2018 година, от страна на
Управителен съвет на заведението № РО 69/2017 от 11.12.2017-та година.
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Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.

№ 06-137/2017-17/19-10
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 44. алинея 2. Закон за културата (“Официален вестник РС”, №
72/09), член 32. Закон за местно управление (“Официален вестник РС”, № 129/07, 83/14-държ.
Закон и 156/16-държ. Закон) и член 41. алинея 1. точка 42. 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 21.12. 2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА И ПРОГРАМАТА НА РАБОТА С ФИНАНСОВ ПЛАН НА
НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „ДЕТКО ПЕТРОВ“ ЗА 2018-ТА ГОДИНА
Член 1.
Приема се Планът и програмата на работа с финансов план на Народната библиотека
„Детко Петров“ за 2018-та година, приет от страна на Управителен съвет № 98-20/11-2017 от
20.11.2017 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник на
община Димитровград.

№ 06-137/2017-17/19-11
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 44. алинея 2. Закон за културата (“Официален вестник РС”, №
72/09, 13/2016 и 30/2016 – кор.), член 32. Закон за местно управление (“Официален вестник
РС”, № 129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закони) и член 41. алинея 1. точка 42. 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 21.12.2017 година прие:

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА РАБОТА НА
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА С ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА
2018-ТА ГОДИНА
Член 1.
Приема се Програмата на работа на Центъра за култура с финансов план за 2018
година, приета от страна на Управителен съвет на Заведението № 284 от 13.12.2017 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник на
община Димитровград.

№ Број: 06-137/2017-17/19-12
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 9. алинея 1. точка 3. а във връзка с член 11. алинея 1. и член 13.
алинея 1. Закон за червен кръст на Сърбия („Официален вестник РС“ № 107/2005) и член 41.
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 21.12. 2017 година
прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА РАБОТА – ПУБЛИЧНИ РАЗРЕШЕНИЯ
И БЮДЖЕТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ
ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018-ТА ГОДИНА,
С ФИНАНСОВ ПЛАН
Член 1.
Приема се Програмата на работа – публичните разрешения и бюджета на Червения
кръст Димитровград за 2018-та година, с финансов план, приет от страна на Управителен съвет
на Червения кръст Димитровград № 20/17 от 06.12.2017 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник на
община Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-13
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 32. алинея 1. точка 8. Закон за местно управление („Официален
вестник РС“, № 129/07, 83/14 – държ. Закон и 101/16-държ. Закон) и член 41. алинея 1. точка 42.
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 21.12. 2017 година
прие
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ ПРОГРАМА НА РАБОТАТА И РАЗВИТИЕТО
И ФИНАСОВИЯ ПЛАН НА ИСТОРИЧЕСКИЯ АРХИВ
ПИРОТ ЗА 2018-ТА ГОДИНА
Член 1.
Приема се Програмата на работа и развитието и финансовия план на Историческия
архив в Пирот за 2018-та година приет от страна на Управителен съвет № 993/17 от 08.12.2017
година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник на
община Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-14
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 26. член 27. аленея 10., член 28. алинея 2. и член 29 алинея 1. и алинея
4. Закон за обществена собственост (Официален вестник РС № 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
член 41. алинея 11. Статут на община Димитровград (''Официален вестник на град Ниш'' –
изчистен текст № 28/14, 72/15 и 156/16), член 99. алинея 20. Закон за планиране и строителство
("Официален вестник РС", № 72/2009, 81/2009 - пред, 64/2010 – решение на КС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – решение на КС, 50/2013 – решение на КС, 98/2013 – решение на КС,
132/2014 и 145/2014) и чл. 3. на Наредбата за условията за придобиване и отчуждаване на
недвижимости чрез пряк договор, даване под наем неща от обществена собственост и
публични тръжни процедури и събиране на писмени оферти ("Официален вестник РС", №
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), Общинският съвет Димитровград на сесията
проведена на 21.12.2017 година, прие:
РЕШЕНИЕ
Относно задвижване на процес за придобиване на недвижимости - кп. № 2559/5 и кп. №
2558/1 КО Желюша в общестевна собственост на община Димитровград чрез пряк
договор
Член 1.
Предмет на решението е задвижване на процес на придобиване на недвижимости – кп. №
2559/5 КО Желюша, останала изкуствено създадена безплодна земя, обща повърхност 177 м2,
вписана в РН № 930 КО Желюша, от която 1/3 принадлежи на Димитров Живка и 2/3 на Голубов
Вериола и кп. № 2558/1 КО Желюша, останалото изкуствена създадена земя,обща повърхност
253 м2, вписана в РН № 1148 КО Желюша на име на Маринков Маринко и Маринков Мария,
които имат по ½ от парцелата, в обществена собственост на община Димитровград, (в следния
текст Общината).
Имуществеото от предишнат алинея ще бъде получени чрез пряк договор.
На Община Димитровград ще се прехвърли право на собстевност на кадастралните парцели от
алинея 1. на този член.
Член 2.
Недвижимостите от чл. 1. на Решението се в обществена собственост на община Димитровград
се прехвърлят чрез пряк договор, на цената, която не е по-голяма от пазарната цена, която се
определя от страна на Министерството на финансиите – Данъчното управление – Филиал Ниш
– Клон Димитровград.
Член 3.
Упълномощава се Общинският изпълнителен съвет Димитровград да оформи комисия за
придобиване на недвижимости, която ще проведе процедурата за придобиване на
недвижимости от член 1. на Решението чрез пряк договор.
Комисията от ал. 1. На този член след приклячване на процеса на пряк договор, представя
пояснено предложение до Общинския изпълнителен съвет Димитровград, въз основа на което
Общинският изпълнителен съвет приема Проекторешение относно придобиване на
недвижимости от обществена собственост, които се доставят до Кмета на община
Димитровград.
Решението относно придобиване на недвижимости от обществена собственост на община
Димитровград, след приключен процес на пряк договор, взема Кмет на община Димитровград.
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Член 4.
Общинският съвет Димитровград след вземане решение от страна на Кмета на община
Димитровград взема Решение относно придобиване на недвижимости от обществена
собственост на Община Димитровград.
Член 5.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-15
В Димитровград, 21.12.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на 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. на Наредбата
относно условията за придобиване и отчуждаване на недвижимости чрес пряк договор, чрез
даване под наем неща от обществена собственост и тържни процедури и събиране на писмени
оферти („Официален вестник РС“, № 24/2012 и 48/2015), Решение относно придобиване и
разпореждане с нещата от обществена собственост на община Димитровград (Официален
вестник на град Ниш № 21/16) член 41.ал.1. т.10 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 21.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
относно придобиване на недвижимост, строителна площ на
кп. № 701 регистрирана в РН № 3090 КП Димитровград, в общестевна собственост на
община Димитровград чрез пряк договор
Член 1.
ПРИДОБИВА СЕ в обществена собственост на община Димитровград чрез пряк договор
недвижимост – строителна площ на кп. № 701, регистър на недвижимости № 3090 КО
Димитровград, потес Луг, градска сроителна площ, от култура овощна градина 1. класа,
повърхност 2613 м2, собственост на съсобственик Иванов Симеон, Иванов Цветан и Иванов
Йорданка, всичките с идеална част от 1/3 от строителната площ, на пазарна цена, определена
от страна на Министерството на финансиите – Данъчно управление – Клон Димитровград.
Член 2.
Пазарната цена на недвижимостта от член 1. на решението на стойност 4.192.558,50
динара и 1.604,50 динара/м2 ,е определена въз основа на известието, доставено от страна на
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Министерството на финансиите – Данъчно управление – Клон Димитровград, № 037-464-0800034/2017 от 19.12.2017 година.
Пазарната цена на обезщетенисто за унищожените билки, които ще се премахнат от
този кадастрален парцел от член 1. на Решението на стойност 129.792,00 динара, е
определена от страна на Общинското управление Димитровград – Отдел за селско стопанство
и опазване на околната среда, въз оснона на доставен акт № 320-334/1/2017-14 от 11.12.2017
година.
Обща пазарна стойност на недвижимостта и обезщетението за унищожениете билки от
алинея 1. на този член е 4.322.350,50 динара.
Средства за придобиване на недвижимостите са предвидени в Решение за бюджета на
община Димитровград.
Член 3.
Община Димитровград придобива права на собственост върху недвижимостите от точка
1. на Решението, с право на регистриране в обществени книги за евиденция на недвижимости и
правата върху тях въз основа на договора относно придобиване на недвижимости.
Член 4.
Договор относно придобиване на недвижимости от точка 1. на това Решение в
обществена собственост на община Димитровград от името на община Димитровград сключва
кмет на Общината.
Член 5.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.
№ 06-137/2017-17/19-16
В Димитровград, 21.12.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 34. Закон за обществена собственост (,,Официален вестник РС“,
№ 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Наредба за условията за придобиване и отчуждаване на
недвижими имоти чрез пряк договор, даване под наем неща в обществена обственост и
процесите на публично офериране и събиране на писмени оферти (,,Официален вестник РС“,
№ 24/2012, 48/2015 и 99/2015), Решение на ОС относно придобиване и разпореждане с нещата
от обществена собственост на община Димитровград (,,Официален вестник на град Ниш“, №
21/16) и член 41., а във връзка с член 15. алинея 1. точка 25. 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 21.12.2017 година, прие:
РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДАВАНЕ ПОД НАЕМ БИЗНЕС ПОМЕЩЕНИЕ
Член 1.
С това Решение се регламентира начинът и процесът на даване под наем бизнес
помещение в Димитровград, на повърхност 148 м2, на кп.№ 814, вписано в ИР. № 2930 КО
Димитровград.
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Член 2.
Недвижимото имущество от член 1. на това Решение се дава под наем чрез публично
офериране, публична обява, по пазарни условия, в унисон с Решението на ОС относно
придобиване и разпореждане с нещата от обществена собственост на община Димитровград
(,,Официален вестник на град Ниш“, № 21/16).
Недвижимото имущество от алинея 1 на това Решение се дава под наем за период от 5
(пет) години, за извършване на производствена дейност в рамките на регистрираната дейност.
Член 3.
Цената на наема на бизнес помещението от член 1. на това Решение определя
Данъчното управление - Филиал Ниш-Клон Димитровград.
Член 4.
Процеса на публично офериране за даване под наем бизнес помещение от член 1. на
това решение, провежда Комисия, назначена от страна на Общински съвет Димитровград.
Право да участват имат всички заинтересовани лица, които подадат искане до
Комисията.
Заявката за участване в процеса на публично офериране трябва да съдържа данни,
както и доказателства предвидени в член 30. на Решението на ОС относно придобиване и
разпореждане с неща от обществена собственост на община Димитровград (,,Официален
вестник на град Ниш“, № 21/16).
Процесът на публично офериране ще се счита за успешен и в случай, че в публичното
офериране участва само един участник, ако приеме началната цена на наема.
Член 5.
Процесът на публично офериране ще се състои в сградата на община Димитровград, а
за точното време и помещение, къде ще се състои публичното офериране ще се уведомят
заинтересованите граждани чрез публична обява.
Член 6.
За да участва в публичното офериране, участникът трябва да плати депозит в размер на
10% от началната цена.
Заявителят има право на възстановяване на депозита в рамките на 8 дена от деня на
провеждане на публичното офериране, намален с 5% за разходите за процеса на публичното
офериране.
Член 7.
След приключването с публичното офериране, Комисията доставя до Общинския съвет
Димитровград протокол с подходящо предложение.
Предложение за даване под наем недвижимо имущество от обществена собственост
приема Общински изпълнителен съвет Димитровград, по мотивирано предложение от
Комисията, което се доставя до кмета на община Димитровград.
Решението относно даване под наем недвижимо имущество от обществена собственост
приема Кметът на община Димитровград.
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Член 8.
Договора за наем на бизнес помещение с най-подходящ участник в публичното
офериране сключва Кметът на Общината, в рамките на 8 дена от деня на приемане на
окончателното решение.
Член 9.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-17
В Димитровград, 21.12.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
На основание на член 53. Закон за основите на имуществено правни въпроси
(,,Официален вестник СФРЮ, № 6/80 и 36/90, ,,Официален вестник СРЮ“, № 29/96 и
Официален вестник РС“, № 115/2005-държ. закон), член 72.алинея 5. Закон за обществена
собственост (,,Официален вестник РС“, № 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104-2016-държ.закон и
108/2016), член 20. алинея 1. точка 25. Закон за местно управление (,,Официален вестник РС“,
№ 129/2007, 83/2014 - държ.закон и 101/2016 – държ. Закон) и член 15. алинея 1.точка 25, а във
връзка с член 41. 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 21.12.2017 година, прие:
РЕШЕНИЕ
Относно установяване на трайно сервитутно право
на кадастални парцели в КО Бребевница
за изграждане на път в село Бребевница, община Димитровград
Член 1.
Разрешава се установяване на трайно сервитутно право в полза на община
Димитровград, според КТП ( кадастрален топографски план) изработен от страна на РГЗО
отдел Димитровград с цел изграждане на път в село Бребевница, с обезщетение от 1 ЕВРО за
един метър в динари според среден обменен курс на Националната банка Сърбия в деня на
изплащането.
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Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-18
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 146. Закон за икономически дружества („Официален вестник РС“,
№ 36/2011, 99/2011, 83/2014 – държ. Закон и 5/2015), а във връзка с член 6. Закон за
обществени предприятия („Официален вестник РС“, № 15/2016), член 20. Договор за
организация на ОКП „Регионалн депо Пирот“ - Пирот, № 189 от 07.05.2014 година и във връзка
с член 3. Анекс към договора за организация на ОКП „Регионалано депо Пирот“ - Пирот за да
се спазва Законът за обществени предприятия № 436 от 27.11.2017 година, Общинският съвет
Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
относно приемане Решение за увеличавне на основния капитал на
ОКП „Регионално депо Пирот“ - Пирот
Член 1.
Приема се Решението за увеличаване на основния капитал на ОКП „Регионално депо
Пирот“ – Пирот, прието от страна на Надзорен съвет на предприятието № СД 401 от 01.12.2017
година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-19
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 32. Закон за местно управление („Официален вестник РС” № 129/2007,
83/2014-държ. закон 101/16), член 34. и 45. Закон за финансиране на местното управление
("Официален вестник ", № 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – коригирана цена в динари,
125/2014 – коригирана цена в динари, 95/2015 – коригирана цена в динари, 83/2016, 91/2016 –
коригирана цена в динари, 104/2016 - държ. закон и 96/2017 – коригирана цена в динари), член
64. и 209. Закон за социални грижи („Официален вестник РС“, № 24/2011), член 20. точка 17) и
член 2. Наредба за специални трансфери в социалните грижи ("Официален вестник РС" №
18/16) и член 41. 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
21.12.2017 прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ В ПЛАНИРАНИТЕ
РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1.
С това решение се установяват приоритетните услуги на социалните грижи на община
Димитровград, които се финансират от средствата на специалните трансфери и приходите на
местното управление през 2018 година.
Услугите на социалните грижи от алинея 1. на този член осъществяват индивиди и семейства
за 2018 година, в размер, при условия и по начин определен в Закона за социални грижи, с
Наредба за специални трансфери в социалните грижи, в Закона за социални грижи и Договора
за специални трансфери за 2018 година.
Член 2.
Приходите и печалбите, разходите на бюджета на община Димитровград за 2018 година в
областта на предоставяне на услуги от сферата на соициални грижи предвидени в раздел 5 –
местно управление, глава 5 – Общинско управление, Решение относно бюджета за 2018 година
в общ размер 25.450.000,00 динара, се разпределят и се ползват по начина представен в
табелата:
Табела 1.

Услуги на социалните грижи, които се финасират от
средствата на специален трансфер за 2018 година

1) Помощ в къщите за възрастни и болни лица
2) Помощ в къщите за деца и младежи с увреждания
Общо

Обща сума на
услугите от
средствата на
специалните
трансфери за 2018
година
4.000.000,00
0
3.900.000,00

Участие на ЕМУ за
услугите от
собствени приходи
2.300.000,00
10.500.000,00
12.800.00,00
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Табела 2.
Иновативни услуги в системата на социалните грижи, които
се финансират от средствата на специален трансфер за
2018 година
1) Център за хипорехабилитация

Обща сума за
услугите от
средствата на
специален трансфер
за 2018 година
0

Общо

0

Участие на ЕМУ за
услуги от собствени
приходи
8.650.000,00
8.650.000,00

Член 3.
Местното управление се старае за реализацията и качеството на услугите на социалните грижи
за 2018 година в унисон с принципите регламентирани в Закона за социални грижи.
Член 4.
Решението влиза в сила на осмия ден от приемане и ще се публикува в „Официален вестник
Димитровград“ .
№ 06-137/2017-17/19-20
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 76. алинея 1. Закон за жилищно настаняване и поддръжка на жилищни
сгради („Официален вестник на Република Сърбия“, № 104/16), член 32. алинея 1 точка 6.
Закон за местно управление член („Официален вестник РС“, № 129/07, 83/14 – втор закон,
101/16 – втор закон) 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 21. декември 2017 година, прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЖИЛИЩНИ И ЖИЛИЩНИ-БИЗНЕС СГРАДИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
I ОБЩИ НАРЕДБИ
Член 1.
С това решение се регламентират общите правила за поведение в жилищните и жилищнитебизнес сгради (в следния текст: сгради) на територията на община Димитровград.
Под понятието поведение в жилищните сгради в смисъла на алинея 1. на този член се
подразбират права и задължения на жителите на сградите с цел безпроблемно живеене и
правилно ползване на жилищни, жилищни-бизнес помещения в сградата, общи помещения,
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общи части на сградата, общо оградено пространство, което принадлежи на сградата,
инсталации, уреди и оборудвания на сградата по отношение на ползването им, предпазване од
щети, и поддържане на чистотата, мира и реда в сградата.
С това решение особено се определя позволеното ниво на шума в отделни части на сградата
(апартамент, бизнес помещение, гараж, гаражно място или гаражен бокс), както и условия при
които могат да се вършат определени икономически дейности в жилищната сграда, или
жилищна-бизнес сграда, за да не се безспокоят жителите на апартаментите.
Член 2.
Под понятието жител на сградата се подразбира: собственикът на апартамента и други
отделни части на сградата, притежател на право на ползване на апартамента, наемател на
апартамента, както и пренаематели на тези лица, сънаемател, членовете на техните семейства
и собственикът, и потребителят на биснес помещението в сградата, както и лицата, заети в
бизнес помещенията в сградата (в следния текст: жители).
Член 3.
Жилищната сграда е предназначена за живеене и се ползва по предназначение, а състои се от
най-малко три апартамента.
Жилищна-бизнес сграда е сграда, която се състои от най-малко един апартамент и едно
жилищно помещение.
Отделна част от сградата е отделна функционална единица в сградата, която може да
представлява апартамент, бизнес помещение, гараж, гаражно място или гаражен бокс.
Общи части на сградата са части на сградата, които не представляват отделна или
самостоятелна част от сградата, които служат за ползване на отделни и самостоятелни части
на сградата, и общи строителни елементи като: общи помещения (стълби, вход, общо антре и
галерия, таван, мазе, сушилня за пране, обща тераса и други помещения предназначени за
общо ползване на собствениците на отделни или самостоятелни части на сградата и др.), общи
строителни елементи (основи, носещи стени и стълбове, междуетажни и други конструкции,
конструктивна част от стената или пълнеж на стената, изолация и завършваща обработка на
стената към външната страна или към общата част на сградата, стряха, фасада, покрив,
комини, вентилационни канали и др.), както и общи инсталации, оборудване и уреди (вътрешни
електрически, водопроводни и канализационни, газопроводни и отоплителни инсталации,
мълниезащитни пръчки, пожарогасители, детекторна и противопожарна аларма, сигурностно
осветление, телефонни инсталации и всички комунални инсталации, които са предназначени за
обща употреба и др.), в случай, че представляват част от инсталациите, оборудванията и
уредите, който обслужва изключително една отделна част по отношение на този закон;
Общо оградено пространство, принадлежащо към сградата, по отношение на това решение, е
дворът на сградата, който служи за нуждите на всички жители и се ползва в унисон с
предназначението му.
Пространство за редовно ползване е земята под и около сградата, което отговаря на условията
за строителен парцел и което след проведена процедура в унисон със закона, който урежда
планиране и строителство, став кадастрален парцел.
Жилищни общности има статус на юридическо лице, съчинено от всички собственици на
отделните части на жилищните, и жилищни-бизнес згради.
Общи инсталации, оборудване и уреди на сградата, по отношение на това решение са:
вътрешни електрически, водопроводни и канализационни, газопроводни и отоплителни
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инсталации, асансьор, мълниезащитни пръчки, пожарогасители, противопожарна и детекторна
аларма, сигурностно осветление, телефонни инсталации и всички комунални инсталации.
Предназначени за общо ползване и др.
Член 4.
Общите помещения на сградата, общите части на сградата, общо оградено пространство,
което принадлежи към сградата, инсталации, уредите и оборудването на сградата служат за
нуждите на всички жители и жителите са длъжни внимателно да ги използват и да ги
предпазват от щети, неизправност, пожар, кражби и т.н.
В общи помещения, общи оградени помещения, принадлежащи към сградата, антрета, тераси
върху покрива, по стълбите, галериите, е забранено да стоят други неща, освен тези, които са
нужни за ползване по предназначение.
II СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 5.
За спазване на правилата за поведение в сградата, се грижат жителите и органите на
жилищната общност на сградата, управител и професионален управител.
Органи на управление на сградите, по отношение на това решение са Съвет на жилищната
общност и управител.
Съветът на жилищната общност е съчинен от всичките собственици на апартаментите и
другите отделни части на сградата.
На всеки вход в сградата жителите и управителят, са длъжни на видимо място да сложат това
решение.
Управителят трябва да притежава списък със имената на жителите, членовете на семействата,
номера на апартамента и етажа, и списък на общи помещения, където са посочени техните
предназначения. В случай, че се променят жителите или техният брой управителят е длъжен
да коригира списъка.
Собственикът на апартамента е длъжен да уведоми управителя за промените в броя на
жителите в рамките на осем дни от деня на настъпилата промяна. Собственикът на бизнес
помещение е длъжен да уведоми управителя промяна на наемателя, в случай, че бизнес
помощението е дадено под наем в рамките на осем дни от деня на настъпилата промяна.
Член 6.
Собственикът на апартамента е длъжен да сложи номер на апартамента в унисон със списъка
на жителите.
Жителите са длъжни общите помещения на сградите, общите части на сградата, общото
оградено пространство, който принадлежи на сградата и уредите и оборудванията на сградите,
след използване да изчистят, а ключа от общите помещения, терасата въру покрива,
галерията, върнат на лицето, определено от страна на орган за управител на сградата.
Член 7.
Жителите са длъжни да осигурят безпрепятствено влизане в сградата, ходене по стълбите,
достъп до тераса въху покрива, антретата и общите помещения да бъдат проходни и в тях е
забранено да се съхраняват материали и поведение, което по какъвто и да било начин
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нарушава функционалността им, чистотата и хигиената (оставяне на мебели, уреди, внасяне на
кал, слагане на боклук, отпадъци и др.)
Член 8.
Жителите са длъжни да затварят прозорците на стълбището, тавана, мазето и другите общи
помещения, когато вали дъжд, сняг и времето е лошо.
Жителите са длъжни от прозорците, терасите, балконите и лоджите да премахнат сняг и лед,
внимавайки да не направят щета в общите помещения и общите части на сградата, и да не
нарушават сигурността на другите жители и минувачи.
Жителите са длъжни да чистят снега и премахват леда пред сградата, както и да осигурят
пространството пред сградата в случай, че вали сняг и падат ледени висулки от покрива.
Жителите и органът, който управлява със сградата, са длъжни през зимния период да
предприемат мерки за защита от замръзване и пукане на водопроводни канализационни
инсталации и уреди в апартаментите, общите и бизнес помещения.
Жителите са длъжни да осигурят прозорците на мазетата, които трябва да имат решетка или
гъста мрежа, която пречи да се хвърлят предмети, които могат да предизвикат пожар или други
щети на сградата.
Член 9.
Жителите са длъжни отоплителен материал да съхраняват в мазетата, а в сградите без
мазета, на местата, които определят жителите, или орган управляващ със сградата.
Не се позволява подготовка и рязане на дрва в апартаментите и на другите места, които нямат
такова предназначение.
Веднага след внасяне на отоплителен материал в мазето или на друго подходящо място,
жителят е длъжен да изчисти мястото където материалът е бил сложен.
В жилищните сгради и жилищни- бисне сгради не е позволено да се съхраняват запалими
предмети и течности.
Член 10.
Не се позволява сушене на пране на отворените части на сградата (прозорци, тераси, балкони
и лождии) които се виждат от улицата или други обществени повърхности, в случаите, когато в
сградата съществува помещение за сушене на прането.
Не се позволява от прозорците, терасите, балкона и лождията да се чукат килими и други
неща, както и изхвърляне на всички видове отпадъци.
Не е позволено на терасите, балконите и лождиите да се съхраняват предмети, които
нарушават вида на сградата (мебели, отоплителен материал и подобно).
Не се позволява изхвърляне на отпадъци и други предмети в мивките, ваните и други
санитарни устройства, които са свързани към канализационната инсталация, а които биха
могли да запушат или развалят инсталациите.
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Член 11.
На прозорците, терасите, балконите и лождиите е забранено да се съхраняват неща, предмети,
които бих могли да наранят някой, в случай, че паднат, или да направят щета или да изцапат
минувачите и превозните средства.
На прозорците могат да се отглеждат цветя, на терасите, балконите и лождиите, само в
определени сигурносни саксии, за да не падне и наранят минувачите, а поливането на цветята
трябва да се извършва така, че водата да не мокри фасадата на сградата, балкона, терасата
или минувачие и превозните средства.
Собствениците на апартаменти и бизнес помештенията, в които съществуват климатици, са
длъжни да осигурят кондензационната течност от климатиците да не мокри фасадата на
сградата, балконите, терасите или минувачите и превозните средства.
Член 12.
Жителите са длъжни входната порта или входнат врата да оставят отключена, освен в
случаите, че сградата има външни сигнални устройства за повикване на жителите и
дистанционно отключване.
Жителите са длъжни входната порта или входната врата да заключват от 23,00 до 4,00 часа на
следващия ден през лятото, и от 22,00 до 5,00 часа на следвщия ден през зимата, в случай, че
сградата няма външни сигнални устройства за повикване на жителите и дистанционно
отключване.
Член 13.
На видимо място на входа в сградата, жилищна-бизнес сграда, управляващ орган може да
сложи списък на жителите по етажите и апартаментите, който съдържа име и фамилно име на
жителите, но със писмено одобрение от страна на всеки жител.
В случай, че управляващият орган на сградата не сложи на видимо място списък от алинея 1.
на този член длъжен е на видимо място да сложи съобщение при кого се намира списъкът, за
да е достъпен на всички жители и компетентни органи.
Член 14.
На всеки вход в сграда, юридическото лице или предприемачът, на коготото е доверено
поддържане на сградата, е длъжен на видимо място да сложи инструкции относно начина на
уведомление, че нещо е развалено в инсталациите, уредите и оборудванията на сградата.
Орган, управляващ със сградата е длъжен на видимо място да сложи известие за това, към
кого жителите могат да се обърнат в случай, че инсталациите са развалени, или устройствата и
оборудванията на сградата и при кого се намират ключовете от помещението, в което се
намират инсталациите, устросйствата и оборудванията от член 3. алинея 5. на Решението.
Жител, който види, че инсталациите, устройствата и оборудванията на сградата или част от тях
са развалени, трябва веднага да извести управителят на сградата, или жител на сградата,
определен за приемане и известяване.
Член 15.
Общо оградено пространство, жителите на сградата или повече съседни сгради, могат да
подреждат съгласно с валиден урбанистичен план в сътрудничество с компетентен орган за
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урбанистично и пространствено планиране, и в сътрудничество с организацията, на която са
доверени дейностите, свързани с подреждане и използване на строителни площи.
Член 16.
В апартаментите, общите и бизнес помещения в сградата не е позволено да се слагат или
демонтират инсталации, устройства и оборудвания на сградата, без одобрение от страна на
собственика на апартамента или бизнес помещението, или притежател на правото да
разполага с апартамента или с бизнес помещението.
Одобрение от алинея 1. на този член, подразбира получаване и на други разрешения от
компетентни органи, когато става въпрос за работи, за които в унисон със закона, е
задължително да се получат такива разрешителни.
Член 17.
Лице което работи върху строителните, строително-занаятчийски и инсталационните работи в
сградата или врху сградата, е длъжно предварително да уведоми жителите на сградата, и
органа, управляващ със сградата и уведоми за деня на началото, вида, времетраене на
работите, и след края на работите, помещенията в сградата, където са извършвани дейностите
или по какъвто и да било начин са свързани с работите, върне в добро състояние.
Задалжение да извести от алинея 1. на този член, има и жителят на апартамента, когато се
извършват дейности в неговия апартамент или бизнес помещение, както и задължение да
представи разрешително от член 22. на това решение, на органа управляващ със сградата.
Работите от ал. 1. и 2. на то зи член, освен в случаите на авария и нуждите от спешна
интервенция, не могат да се вършат по време, което не е определено за такива дейности, както
и по време на почивка.
Член 18.
По време на почивка, в работни дни от 15,00 до 17,00 часа и от 22,00 до 7,00 часа на
следващия ден, а по време на уикендите от 14,00 до 17,00 часа и от 22,00 до 8,00 часа,
жителите трябва да се държат по начин, който осигурява пълно спокойствие и тишина в
сградата (време на почивка)
Органът, управляващ със сградата може самостоятелно да определи и друг период, както и
време за почивка и това решение трябва да бъде сложено върху таблото за съобщения заедно
с Решението за поведението в жилищните сгради.
Член 19.
Забранено е да се вика, тича, скача, играе с топка и по подобни начини да се прави шум по
време на почивка и да се нарушава мира в сградата.
Използването на домашни уреди (перални, прахосмукачки и др.), вентилационни системи,
климатици, уреди за музикална продукция, тв приемник и други уреди, машини и устройства в
сградата, по време на почивка, е позволено само до обема на звука в стаята.
По време на почивка не е позволено да се извършват дейности свързани с поддържане на
зелени площи около сградата с машини за поддържане (косачки, моторни резачки и др.).
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Шумът в затворените помещения в сградата по време на почивка не трябва да минава
границата от 30 Db, докато навън по време на почивка шумът не трябва да минава границата
от 45 Db в жилищна сграда и 50 Db в жилищни-бизнес сгради.
В случай на семейни празненства, жителите са длъжни да сложат известие на видимо място в
сградата и уведомят останалите жители в сградата, а празненството не може да трае по-дълго
от 01,00 часа след полунощ.
Член 20.
Икономическа дейност, чието извършване в жилищната сграда или в семейната-бизнес сграда
е позволено в отделни наредби, трябва да се извършва така, че да не нарушава мира в
апартаментите.
Пара, дим, миризми и шум се създават чрез вършене на икономически дейности и трябва да са
изолирани и подредени така, че да не нарушават качеството на живота и здравето на
жителите.
Член 21.
Жителите, които в апартаментите и бизнес помещенията, в унисон със специални норми а
гледане на животни, гледат котки, кучета и други животни, са длъжни да внимават тези животни
да не създават мърсотия и не нарушават мира и тишината в сградата.
Когато минават през общите помещения, частите от сградата и общото оградено пространство
на сградата, по време на разходка, кучетата трябва да са вързани и да имат намордник върху
муцуната.
Член 22.
Не е позволено да се изхвърлят или оставят отпадъци и друга мърсотия по стълбището или
други общи помещения, инсталации, оборудвания и устройства в сградата и в двора.
Не е позволено да се цапат или по някой друг начин унищожават стените, вратата, прозорците,
инсталациите, оборудванията и уредите и всички други части на сградата.
Не е позволено да се унищожават и развалят оградите, зелените площи и всички други
елементи за подреждане на площта около сградата.
Член 23.
Жителите и органът управляващ със сградата, трябва да осигурят дезинфекция, дезинсекция и
дератизация на общите помещения в сградата със заповед на упълномощена институция и
компетентна инспекция.
Член 24.
Местното управление чрез специален акт ще определи нивото на шума в ползването на
отделните части от сградата (апартамент, бизнес помещение, гараж, гаражно място или
гаражен бокс), за да не се нарушава мира на собствениите на апартаментите.
Член 25.
Общинското управление със специално решение ще определи условията при които могат да се
извършват определени икономически дейности в жилищната сграда, жилищна-бизнес сграда,
за да не се нарушава мира на собствениците на апартаментите.

№ 1. 22.12.2017 година “Официален вестник Димитровград“

СТРАНИЦА 80

Член 26.
Собствениците на апартаментите могат да напишат свои правила за спазване на поведение в
сградата, но те не могат да са в противоречие с това решение.
III НАДЗОР
Член 27.
Инспекционен контрол на спазване на това решение върши Общинското управление
Димитровград, Отдел инспекции от страна на комунален, строителен и инспектор за опазване
на околната среда.
Управителят или професионален управител на органа управляващ със сградата е длъжен да
помогне на лицето от алинея 1. на този член, посочвайки някои пропуски на жителите и
доставяйки данни за жителите, които не спазват правилата за добро поведение в сградата.
Правата и задълженията на инспекторите на отдела инспекции в общинско управление
Димитровград, които не са обхванати в Решението, прилагат се закони, които уреждат
инспекционен надзор, както и Закон за живеене и поддържане на сградите.
Член 28.
Комунален инспектор, който освен законно уредените пълномощия подава искане за
задвижване на наказателна процедура за нарушенията, предвидени в това решение.
В случай, че комуналният инспектор по време на вършене на длъжностите от неговите
компетенции забележи нарушаване на разпоредбите от компетенциите на друг орган, ще ги
уведоми за това веднага, писмено, компетентен орган.
IV НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 29.
С глова в размер от 5.000,00 дo 50 000,00 динара, ще се глобяват жителите на сградата за
нарушане, като физически лица, в случай, че:
1. Не се държат като добри домакини и не предпазват от разваляне и щети, пожари,
кражби с взлом и подобно общи помещения, които принадлежат към сградата, общо
оградено пространство, което принадлежи към сградата, инсталациите, устройствата и
оборудванията на сградата (член 4. алинея 1.),
2. в общи помещения, общо оградено пространство, което принадлежи към сградата.
антретата, терасите върху покрива, стълбищата, галериите съхраняват други неща,
освен тези, които са нужни за тяхно ползване по предназначение. (член 4. алинея 2.),
3. управителят на сградата не уведоми за промяна в броя на жителите, наемателите на
бизнес пространството в рамките на осем дни от деня на настаналите промени (член 5.
алинея 6.)
4. не сложат номер на апартамента (член 6. алинея 1),
5. след използването не изчистят и подредят общите помещения на сградите, общите
части от сградата, общото оградено пространство, което принадлежи към сградата и
устройствата и оборудванията на сградата и ключа от общите помещения, терасите
върху покрива, галерия, не върнат на лицето, определено от страна на органа,
управляващ със сградата (член 6. алинея 2.),

№ 1. 22.12.2017 година “Официален вестник Димитровград“

СТРАНИЦА 81

6. не осигурят входът в сградата, стълбището, достъпа до терасата върху покрива,
антретата и общите помещения бъдат свободни за може безпрепятствено да се минава
през тях, ако в тях отлагат материал или се държат по начин, който нарушава тяхната
функционалност, чистота и хигиена (отлагане на мебели, устройства, внасяне на кал,
отлагане на боклук, отпадъци и др.) - (член 7.),
7. по време на дъжд, сняг и други метеорологични условия, не затворят прозорците на
стълбището, тавана, мазето и другите общи помещения и общите части от сградата.
(член 8. алинея 1.),
8. не премахват снега и леда от прозорците, терасите, балконите и лождиите, или в
случай, че по време на премахване на снега от прозорците, терасите, балконите и
лождиите, направят щета за общите помещения и общите части от сградата, или
застрашат сигурността на другите жители и минувачи (член 8. алинея 2.).
9. не осигурят чистене на снега и премахване на леда пред сградата, или не осигурят
пространството пред сградата, в случай, че пада сняг и ледени висулки от покрива (член
8. алинея 3.)
10. през зимния период не предприемат мерки за защита от замръзване и пукане на
водопроводни и канализационни инсталации и устройства в апартаментите, общите и
бизнес помещения (член 8. алинея 4.)
11. не осигурят прозорците в мазетата да имат решетка или гъста мрежа, която да предпази
от хвърляне на предмети, които могат да предизвикат пожар или други щети на сградите
(член 8. алинея 5.).
12. не държат отоплителен материал в мазето, а в сградите без мазе, на местата,
определени от жителите на сградата или органа, управляващ със сградата или в случай,
че в апартамента или на други места, които не са предназначени за тази цел подготвят и
режат отоплителен материал (член 9. ал. 1. и 2.),
13. след внасяне на отоплителен материал в мазето или на друго място не изчистят или не
подредят мястото, на което отоплителният материал е бил отложен (член 9. алинея 3.),
14. От прозорците, терасите, балконите и лождиите чукат килими, бельо и други неща, както
и да изхвърлят какъвто и да е отпадък ( член 10 алинея 2),
15. на терасите, балконите и лождите съхраняват неща и предмети, които нарушават вида
на сградата, (мебели, отоплителен материал и др.) (член 10. алинея 3.),
16. Изхвърлят отпадъци и други предмети в мивките, ваните и други санитарни устройства,
които са свързани с канализационната инсталация, а които биха могли да запушат или
развалят инсталациите (член 10. алинея 4.),
17. на прозорците, терасите, балконите и лождиите, съхраняват неща, предмети, които
биха могли да паднат и навредят или изцапат минувачите и превозните средства (член
11. алинея 1.),
18. Цветята в саксиите на прозорците, балконите и лождиите не се отглеждат в определени
осигурени саксии, или поливат цветя по такъв начин, че водата мокри фасадата на
сградата, балкона, терасата или минувачите и превозните средства (член 11.алинея 2)
19. не осигурят кондензационната течност от климатиците да не мокри фасадата на
сградата, балконите, терасите или минувачите и превозните средства (член 11. алинея
3.),
20. входната порта или входната врата не държат отключена, освен в случаите, че сградата
има външни сигнални устройства за повикване на жителите и дистанционно отключване
(член 12. алинея 1.),
21. входната порта или входната врата не се заключват от 23,00 до 4,00 часа на следващия
ден през лятото, и от 22,00 до 5,00 часа на следващия ден през зимата, в случай, че
сградата няма външни сигнални устройства за повикване на жителите и дистанционно
отключване (член 12. алинея 2.),
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22. в случай, че забележат, че инсталациите, устройствата и оборудванията на сградата или
част от тях, са развалени, а за това не уведомят управителя на сградата, или жителя на
сградата, който е отговорен за приемане и предаване на такива съобщения (член 14.
алинея 3.),
23. в апартаментите, общите и бизнес помещения в сградата се слагат или демонтират
инсталации, устройства или оборудвания на сградата, без получено одобрение от
страна на компетентни организации, или върши други работи без одобрение на
собстваника на апартамента или бизнес помещението, или на притежател на право да
се разполага с апартамента или бизнес помещението, или без получаване на
необходимо одобрение от компетентен орган, когато става въпрос за дейности за които,
в унисон със закона, е задължително получаване на такова одобрение (член 16. алинея
1 и 2.),
24. работят върху апартамента си или бизнес помещение без да уведомят предварително
жителите и органа, управляващ със сградата и не уведомят за деня на начало на
дейностите и времетраене, както и след извършените дейности помещенията в
сградата, които са били по някакъв начин свързани с извършване на дейностите, не
оставят в добро състояние, или в случай, че не представят разрешително от член 17. на
това решение, на органа управляващ със сградата (член 17. алинея 1 и 2.),
25. дейностите от член 17. ал. 1. и 2. на това решение, освен в случаите на авария и
нуждите от спешна интервенция, се вършат по време определено за почивка (член 17.
алинея 3.),
26. в случай, че по време на почивка, през работните дни от 16,00 до 18,00 часа и от 22,00
до 7,00 часа на следващия ден, а през уикендите от 14,00 до 18,00 часа и от 22,00 до
8,00 часа в събота и неделя, с поведението си нарушават мира и тишината в сградата
(член 18. алинея 1),
27. викане, тичане, скачане, игра с топка или по някакъв друг начин правене шум по време
на почивка и нарушаване на мира в сградата (член 19. алинея 1.),
28. използване на домашни уреди (пералня, прахосмукачка и др.), вентилационни системи,
климатици, устройства за музикално възпроизвеждане, тв приемници и други уреди,
машини и електроуреди в сградата, по време на почивка, които възпроизвеждат звукове,
които са по-силни от позволеното (член 19. алинея 2.),
29. по време на почивка вършат дейности върху поддържка на зелените повърхности около
сградата, използвайки машини за поддържка (косачка, моторна резачка и др.(член 19.
алинея 3.),
30. по време на организиране на семейни празненства не спазват времето, определено за
празненства от член 19. алинея 5. на Решението.
31. при отглеждане на котки, кучета и други животни не внимава за чистота и дали
нарушават мира и тишината в сградата (чл.21 алинея 1),
32. когато водят кучето си на разходка, през общите помещения, части от сградата и общо
оградено пространство на сградата, а то не е вързано и няма намордник на муцуната
(чл. 21 алинея 2),
33. унищожават и правят щети на оградата, зелените повърхности и всички други елементи
за подреждане на повърхността около сградата. (член 21. алинея 3.),
34. изхвърлят и отлагат отпадъци и друг боклук на стълбището и другите общи помещения,
инсталации, оборудвания и устройства в сградата и двора (чл. 22 алинея 1),
35. цапат или по някакъв друг начих правят щети на стените, вратата, прозорците,
инсталацията, оборудването или устройствата и всички други части от сградата (чл.22
алинея 2),
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36. не предоставят възможност за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на общите
помещения в сградата по заповед на упълномощена институция и компетентна
инспекция (член 38.),
Член 30.
С глоба във фиксиран размер от 10.000,00 до 100 000,00 динара, ще се глоби сградата като
юридическо лице, в случай, че органът, управляващ със сградата:
1. на всеки вход на сградата на видимо място не сложи това решение (член 5. алинея 4.), в
случай на промяна на жителите, или броя на жителите, не коригира списъка на жителите
(член 5. алинея 5.),
2. през зимния период не предприемат мерки за защита от замръзване и пукане на
водопроводните и канализационни инсталации и устройства в апартаментите, общите и
бизнес помещения (член 8. алинея 4.),
3. на видимо място на входа в жилищната сграда или жилищна – бизнес сграда сложи
списък на жителите по етажите и апартаментите, който съдържа имената и фамилните
имена на жителите, без предварително писмено одобрение од всеки жител отделно.
(член 13. алинея 1.),
4. не сложи на видимо място съобщение при кого се намира списъкът, в случай, че той не
е сложен на видимо място (член 13. алинея 2.),
5. не сложи на видимо място съобщение към кого могат жителите да се обърнат в случай,
на авария върху инсталациите, устройствата и оборудванията на сградата (член 14.
алинея 2.),
6. не се старае за редовен контрол на пожарогасителите и алармните устройства в
сградата (член 15. алинея 4.),
7. в случай, че органът управляващ със сградата определи друго време за почивка
Решението трябва да сложи върху таблото за обяви.
8. За нарушение от алинея 1. на този член, ще се глоби управителят на сградата като
отговорно лице с глоба в размер на 10.000,00 динара.
Член 31.
С глоба в размер на 10.000,00 до 50 000,00 динара, ще се глоби юридическо лице, на което е
доверено поддържането на сградата, в случай, че не сложи на видимо място на всеки вход в
сградата, инструкции за начина докладване за авария върху инсталациите, устройствата и
оборудванията на сградата (член 14. алинея 1.).
За нарушение от алинея 1. на този член, ще се глоби отговорно юридическо лице с глоба във
фиксиран размер от 10.000,00 динара.
За нарушение от алинея 1. на този член, ще се глобява предприемачът, на който е доверено
поддържане на сградата с глоба от 20.000,00 динара.
Член 32.
С глоба от 5.000,00 до 50.000,00 динара, ще се глобяват физически лица, в случай, че
изпълняват строителни, строителни-занаятчийски и работи върху инсталациите в сградата или
върху сградата, без предварително да се уведомят жителите или органите, управляващи със
сградата и уведомят за деня на началото на работите, вида и времетраене на дейностите,
както и дали нещо е развалено по време на дейностите в помещенията, в които се е работило
или са по някакъв начин свързани с изпълнение на дейностите, не се оставят в добро
състояние (член 17. алинея 1.).
За нарушение от алинея 1. на този член, ще се глоби юридическо лице с глоба във фиксиран
размер от 10.000,00 до 50.000,00 динара.
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За нарушение от алинея 1. на този член, ще се глоби отговорно лице като юридическо лице с
глоба от 10.000,00 динара.
За нарушение от алинея 1. на този член, ще се глоби предприемач с слоба във фиксиран
размер от 20.000,00 динара.
Член 33.
С глоба във фиксиран размер от 20.000,00 до 100.000,00 динара, ще се глоби за нарушение
юридическо лице, в случай че в жилищната сграда, или в жилищната-бизнес сграда върши
икономическа дейност, така че да нарушава мира в ползване на апартаментите (член 20.
алинея 1.),
както и в случай, че не изолира и подреди парата, дима, миризмите и шума, които се
причиняват от извършването на икономическата дейност, по начина който не пречи живеенето
и не нарушава здравето на жителите (член 20. алинея 1.).
За нарушение от алинея 1. от този член, ще се глоби отговорно лице като юридическо лице с
глоба във фиксиран размер от 20.000,00 динара.
За нарушение от алинея 1. От този член, ще се глоби предприемачът с глоба във фиксиран
размер от 30.000,00 динара.
V ПРЕХОДНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 34.
С влизане в сила на това решение спира да е валидно Решението за поведение в жилищните
сгради, прието на 21.06.1996. год. на сесия на Общински съвет Димитровград.
Член 35.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в "Официален вестник
Димитровград".
№ 06-137/2017-17/19-21
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 540. алинея 1. точка 1., а във връзка с алинея 3. на този член
Закон за икономически дружества („Официален вестник РС“, № 36/2011, 99/2011, 83/2014 –
държ. Закон и 5/2015), Общинският съвет Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017
година прие:
РЕШЕНИЕ
за приемане на окончателен ликвидационен баланс на ОП „Дирекция за строителство и
урбанизация Димитровград“ – Димитровград – в ликвидация
Член 1.
Приема се окончателен ликвидационен баланс като извънреден финансов отчет на ОП
„Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ – Димитровград – в ликвидация, ул.
Балканска № 2, регистрирано в Регистъра на бизнес субектите на Агенцията за бизнес
регистрите под № Б.Д. 99433/2016 от 14.12.2016 година, с ЕГН 20886161, № по ДДС 107866007,
съчинен съгласно регламентите, с които се регулира счетоводството и ревизията.
Член 2.
Окончателен ликвидационен баланс като извънреден финансов отчет се регистрира в
Регистъра за финансови отчети и бонитети.
Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-22
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 540. алинея 1. точка 2. а във връзка с алинея 3. Закон за
икономически дружества („Официален вестник РС“, № 36/2011, 99/2011, 83/2014 – държ. Закон
и 5/2015), Общинският съвет Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА В ПРОЦЕСА НА
ЛИКВИДАЦИЯ
Член 1.
Приема се Отчетът относно проведена процедура в процеса на ликвидация пиет от
страна на ликвидационния управител № 76/1-2017 от 14.12.2017, който е неразделна част от
Решението.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-23
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 540. алинея 1. точка 3. а във връзка с алинея 3. Закон за
икономически сдружения („Официален вестник РС“, № 36/2011, 99/2011, 83/2014 – държ. Закон
и 5/2015), Общинският съвет Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017 година прие:

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПРАЩАНЕ НА ИЗВЕСТИЕ НА ВСИЧКИ
ИЗВЕСТНИ КРЕДИТОРИ В ПРОЦЕСА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА ОП „ДИРЕКЦИЈЯ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО И УРБАНИЗАЦИЯ ДИМИТРОВГРАД“ – ДИМИТРОВГРАД – В ЛИКВИДАЦИЯ
Член 1.
Приема се Изявлението относно изпращане на известие на всички известни кредитори,
прието от страна на ликвидационния управител на ОП „Дирекция за строителство и
урбанизация Димитровград“ – Димитровград – в ликвидация, № 77/1-2017 от 14.12.2017 година.
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Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-24
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
На основание на член 540. алинея 1. точка 4. а във връзка с алинея 3. Закон за
икономически дружества („Официален вестник РС“, № 36/2011, 99/2011, 83/2014 – държ. Закон
и 5/2015), известие от Министерството на финансиите № 401-00-04086/2016-3 от 16. ноември
2016-та година, Общинският съвет Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017 година
прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО НЕСЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ОСТАТЪК В ПРОЦЕДУРАТА ПО
ЛИКВИДАЦИЯ НА ОП „ДИРЕКЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И УРБАНИЗАЦИЯ
ДИМИТРОВГРАД“ - ДИМИТРОВГРАД – В ЛИКВИДАЦИЯ

Член 1.
С това Решение се отбелязва, че не съществува ликвидационен остатък след
проведена процедура по ликвидация в ОП „Дирекция за строителство и урбанизация
Димитровград“ – Димитровград – в ликвидация, поради прехвърляне на активите и финасовите
средства от сметката на ОП „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ –
Димитровград – в ликвидация, към сметката на община Димитровград, а във връзка с писмото
от Министерството на финансиите 401-00-04086/2016-3 от 16. новември 2016-та година,
Решение за изменения и допълнения към Решението за бюджета на община Димитровград за
2016-та година („Официален вестник на град Ниш“, № 134/16) и Решението за бюджета на
община Димитровград за 2017-та година („Официален вестник на град Ниш“, № 156/16)
Член 2.
Средства за уреждане на поетите ангажименти на ОП „Дирекция за строителство и
урбанизация Димитровград“ – Димитровград – в ликвидация са планирани в рамките на раздел
Общинско управление като проект в рамките на подходящи програмни дейности върху
подходящи апроприяции на икономическите класификации.
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Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-25
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 540. алинея 3. и член 543. алинея 1. Закон за икономически
дружества („Официален вестник РС“, № 36/2011, 99/2011, 83/2014 – държ. Закон и 5/2015), а
във връзка с Решението за задвижване на ликвидационна процедура на Общественото
предприятие „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ – Димитровград
(„Официален вестник на град Ниш“ № 156/16), Общинският съвет Димитровград, на сесията
проведена на 21.12.017 година прие:
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ
Член 1.
На ОП „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ – Димитровград – в
ликвидация, регистрирано в Регистъра на икономическите субеки, в Агенцията за икономически
регистри, ЕГН 20886161 задвижена е процедура за ликвидация с Решение на АИР № БД
99433/2016 от 14.12.2016 година.
Член 2.
След изтичане на законовите срокове за уведомяване и отчитане на вземанията на
кредиторите и понеже ОП „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ –
Димитровград – в ликвидация, извърши всички правни действия с цел провеждане на
процедурата ликвидация, и понеже срещу предприятието не се водят други процедури,
Общинският съвет Димитровград прие Решение за приключване с ликвидацията.
Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-26
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 543. Закон за икономически дружества („Официален вестник РС“,
№ 36/2011, 99/2011, 83/2014 – държ. Закон и 5/2015), в ОП „Дирекция за строителство и
урбанизация Димитровград“ – Димитровград е приключено с процедурата по ликвидация, а
Общинският съвет Димитровград, на сесията проведена на 21.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
OТНОСНО СЪХРАНЕНИЕ НА БИЗНЕС КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА ОП „ДИРЕКЦИЯ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО И УРБАНИЗАЦИЯ ДИМИТРОВГРАД“ - ДИМИТРОВГРАД КОЕТО Е
ЗАКРИТО С ЛИКВИДАЦИЯ
Член 1.
ОП „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ – Димитровград, ул.
Балканска 2, регистрирано в Регистъра на икономически субекти в Агенцията за икономически
регистри, ЕГН 20886161; Номер по ДДС 107866007, задвижена е процедура на ликвидация чрез
приемане на Решение от страна на Агенцията за икономически регистри № БД 99433/2016 от
14.12.2016 година, и приключено е с него в деня на приемане на Решението на АИР т.е.
_______12.2017 година.
Член 2.
Законът за икономически дружества („Официален вестник РС“, № 36/2011, 99/2011,
83/2014 – държ. Закон и 5/2015) в член 543. алинея 4. предвижда бизнес книгите и документите,
в случая ОП „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ – Димитровград, което е
закрито с ликвидация, се съхраняват в унисон с разпоредбите, които уреждат архивиране на
материали, а името и адреса на лицето, на което биснес книгите се доверяват да ги съхранява,
се регистрира в унисон със Закона за регистрация, т.е. Общинският съвет взема Решение
цялата документация на ОП „Дирекция за строителство и урбанизация Димитровград“ –
Димитровград, което е закрито след проведена процедура по ликвидация, се доверява на
Димов Ивица от Димитровград ЕГН *************, Балканска 11/14, зает в Общинско управление
Димитровград, работи като референт на архива и икономат.
Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-27
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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На основание на член 117. алинея 3. Закон за основите на системата на образование и
възпитание („Официален вестник“ РС № 88/2017) и член 41. 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 21.12.2017 година прие:

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕН НА УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА
ГИМНАЗИЯТА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ДИМИТРОВГРАД, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
СЪВЕТА НА РОДИТЕЛИТЕ
Член 1.
Освобождава се от длъжност член на Училищен съвет на Гимназията „Св. Св. Кирил и
Методий“ в Димитровград, КАТАРИНА СТАНЧЕВ от Димитровград, ул. ЮНА № 14, назначена
за представител на Съвета на родителите, преди изтичане на мандата поради подадена
писмена оставка № 02 1077 от 11.12.2017 година.
Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-28
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 116. и член 117. алинея 1. Закон за основите на системата на
образование и възпитание („Официален вестник РС“ № 88/2017) и член 41. 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 21.12.2017 година прие:

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕН НА УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА ГИМНАЗИЯТА „СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ДИМИТРОВГРАД, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪВЕТА НА РОДИТЕЛИТЕ
Член 1.
Назначава се СОЊА СТАНУЛОВ от Димитровград, ул. Нишава № 28, за член на
Училищния съвет на Гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград, представител на
Съвета на родителите, до изтичане на мандата на Съвета.
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Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник на
община Димитровград.
№ 06-137/2017-17/19-29
В Димитровград, 21.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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