ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА I – № 2

ДИМИТРОВГРАД, 29.12.2017
СТРАНИЦА 1

На основание на член 46. алинея 1. точка 5. Закон за местни избори („Официален
вестник РС“, № 129/07, 34/10 – Решение на КС и 54/11), член 32. алинея 1. точка 10. и член 39.
алинея 2. Закон за местно управление („Официален вестник РС“, № 129/07, 83/14-държ. Закон
и 101/16 - държ. Закон) и член 41. алинея 1. точка 31. 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 29.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНДАТА НА СЪВЕТНИК И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Член 1.
Установява се прекратяване на мандат на съветник и заместник председател на
Общинския съвет Димитровград ГЕРОВ ЗОРАН – дипломиран икономист, от Димитровград ул.
Балкансака № 6/4, поради назначаване за заместник Кмет на община Димитровград.
Член 2.
Решението влиза в сила в деня на приемане, а ще се публикува в „Официален вестник
Димитровград“.

№ 06-146/2017-17/20-1
ВДимитровград, 29.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

№ 2. 29.12.2017 година „Официален вестник Димитровград“

СТРАНИЦА 2

На основание на член 32. алинея 1. точка 12. и член 43. Закон за местно управление
(„Официален вестник РС“, № 129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ. Закон) член 41. алинея
1. точка 33. Статут на община Димитровград („Официален вестник на град Ниш“ № 28/14 –
изчистен текст и 72/15), Общинският съвет Димитровград на сесията проведена на 29.12.2017
година прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Член 1.
ГЕРОВ ЗОРАН – дипломиран икономист, от Димитровград с местопребиваване в ул.
Балканска № 6/4, Е НАЗНАЧЕН за заместник председател на община Димитровград до
изтичане на мандата на Кмета на община Димитровград, съответно до изтичане на мандата на
Общинския съвет Димитровград.
Член 2.
Мандатът на заместник Кмета на Общината от член 1. на това Решение започва от
29.12.2017 година.

Член 3.
Решението влиза в сила от деня на приемане, а ще се публикува в „Официален вестник
Димитровград“.
№ 06-146/2017-17/20-2
В Димитровград, 29.12.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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СТРАНИЦА 3

На основание на член 48. и член 56. Закон за местни избори („Официален вестник РС“
№ 129/07, 34/10 и Решение на 54/11), и член 6. на Правилника за дейността на Общински съвет
Димитровград („Официален вестник на град Ниш“ 59/12), Общинският съвет Димитровград, на
сесията проведена на 29.12.2017 година, прие:

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА МАНДАТА НА СЪВЕТНИК
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Член 1.
С това Решение се променя член 1. алинея 1. на Решението за верификация на мандата на
съветник на Общински съвет Димитровград № 06-56/2016-I/1-1 от 23.05.2016 година, така че в:
1. точка 19. Вместно съветник Зоран Геров, дипломиран икономист, Балканска 6/4, пише
съветник Асен Коцев, преподавател от Димитровград, Балканска 84.

Член 2.
Мандатът на новоизбрания съветник започва от деня на верификацията на мандата, а
продължава до изтичане на мандата на съветника, на когото е прекратен мандатът.
Член 3.
Срещу това Решение може да се подаде жалба до Управителен съд в рамките на 48
часа от деня на приемане на Решението от страна на Общински съвет на местното управление.

Член 4.
Решението влиза в сила от деня на приемане, а ще се публикува в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-146/2017-17/20-3
В Димитровград 29.12.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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СТРАНИЦА 4

На основание на член 32. алинея 1. точка 10. и член 39. Закон за местно управление
(„Официален вестник РС“, № 129/07, 83/14-държ. Закон и 101/16-държ.Закон), член 41. алинея
1. точка 31. и член 69. 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 29.12.2017 година, прие:

РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Член 1.
СРДЖАН САВОВ, митничар от Димитровград, с. Търнски Одоровци, е избран за
заместник председател на Общински съвет Димитровград, до изтичане на мандата на
Общински съвет Димитровград.

Член 2.
Мандатът на заместник председателя на Общински съвет от член 1. на това Решение
започва от 29.12.2017 година.

Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от приемането, а ще се публикува в „Официален
вестник Димитровград“.

№ 06-146/2017-17/20-4
В Димитровград, 29.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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СТРАНИЦА 5

На основание на член 32. алинея 1. точка 12., и член 50. Закон за местно управление
(„Официален вестник РС“, № 129/07, 83/14 - държ. Закон и 101/16 - държ. закон) и член 41.
алинея 1. точка 33., а във връзка с член 87. алинея 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 29.12.2017 година прие:
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕН НА ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ОТ СФЕРАТА НА КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1.
Освобождава се от длъжност член на Общински изпълнителен съвет Димитровград, от
сферата на комунални дейности и пътна инфраструктура, ЖАН ЦОНЕВИЧ от с. Желюша,
Димитровград, преди изтичане на мандата поради подаване на писмена оставка № 118-3/2017
от 26.12.2017 година.

Член 2.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.

№ 06-146/2017-17/20-5
В Димитровград, 29.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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СТРАНИЦА 6

На основание на член 2. и член 61. Закон за поддържане на сгради (,,Официален
вестник РС“, № 104/2016), член 32. точка 6. Закон за местно управление (,,Официален вестник
РС“, № 129/2007, 83/2014-държ. закон, 101/2016 - държ.закон), Правилник за критериите за
определяне на минимална цена, която определя местното управление за плащане на
разходите за инвестиционно поддържане на общите части на сградата (,,Официален вестник
РС“, № 101/2017) 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 29.12.2017 година, прие:
РЕШЕНИЕ
Относно определяне на минимална цена за текущо и инвестиционно поддържане на
сградите и обезщетение за работата на принудителен професионален управител

Член 1.
С това Решение се определят минималните цени, които собствениците на отделните
части на сградите са длъжни да плащат за разходите на текущата, както и инвестиционната
поддържка на сградите, намиращи се на територията на община Димитровград, както и
определяне на обезщетение, кото плащат собствениците на отделните части н сградата в
случай, че се назначи професионален управител от страна на местното управление като вид
задължителна мярка.
Член 2.
Собствениците на отделните части на сградата на територията на община
Димитровград, са длъжни да плащат следните определени минимални цени:
- текуща поддържка на сградата в размер на 186,00 динара месечно за всеки апартамент,
- Разходи за инвестиционно подържане на общите части на сградата в размер на 241,00
динара месечно за всеки апартамент,
- Обезщетение, което плащат собствениците на отделните части на сградата в случай на
принудително назначаване на професионален управител в размер на 232,00 динара
месечно за всеки апартамент.
Член 3.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в ,,Официален вестник
Димитровград“.

№ 06-146/2017-17/20-6
В Димитровград, на 29.12.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.
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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 за
условия за придобиване и отчуждаване на недвижимости чрез пряк договор, чрез даване под
наем неща от обществена собственост и публични тържни процедури и събиране на писмени
оферти („Официален вестник РС“, № 24/2012 и 48/2015), Решение за придобиване и
разпореждане с неща от обществена собственост на община Димитровград и (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) Общинският съвет Димитровград, на
сесията проведена на 29.12.2017 година прие:

РЕШЕНИЕ
относно придобиване на недвижимост, строителна площ и обекти на КП. № 1243
регистрирани в РН № 29 КО Моинци, в обществена собстваност на община Димитровград
чрез пряк договор
Член 1.
ПРИДОБИВА СЕ в обществена собственост на община Димитровград чрез пряк договор
недвижимост – на КП.№ 1243, земя в строителната част, на повърхност 646 м2 и обекти на
същия парцел, регистрирани в регистъра на недвижимости № 29 КО Моинци, и не са
регистрирани като некомерсиална собственост, на името на сега покоен Димитров Велин, от
село Моинци, Община Димитровград, чиито наследници са въз основа на наследствано
Решение на Основен съд в Димитровград № О 86/17 от 24.08.2017 година:

-

Васов Оливера
Стаменов Славча
Стаменов Драган
Стаменов Милорад
Божилов Томица
Божилов Кристиян
Божилов Александър
Младенов Ненад
Димов Марияна

с дял от 2/6
с дял от 1/9
с дял от 1/9
с дял от 1/9
с дял от 1/9
с дял от 1/18
с дял от 1/18
с дял от 1/18
с дял от 1/18

според пазарна стойност, определена от страна на Министерството на финансиите – Данъчно
управление – Клон Димитровград.
Член 2.
Пазарната стойност на недвижимостите от член 1. на това Решение в обща стойност в размер
на 412.362,oo динара, 326.662,oo динара за обектите и 85.000,oo динара за земята, е
определена въз основа на Протокола, доставен от страна на Министерството на финансиите –
Данъчно управление – Клон Димитровград, № 464-08-00035/2017 от 26.12.2017 година.
Средства за придобиване на недвижимостите са предвидени в Решението относно бюджета на
община Димитровград.
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Член 3.
Община Димитровград придибива права на собственост от член 1. на това Решение, с право на
регистриране в публични регистри за регистриране на недвижимости и права върху тях и въз
основа на договор за придобиване на недвижимости.
Член 4.
Договор за придобиване на недвижимостите от член 1. на това Решение в обществена
собственост на община Димитровград от името на община Димитровград сключва Кметът на
Общината.
Член 5.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.
№ 06-146/2017-17/20-7
В Димитровград, 29.12.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 92. алинея 2. Закон за бюджетна система („Официален вестник
РС“ № 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-кор., 108/13,142/14, 68/15-държ. Закон,
103/15, 99/16 и 113/17) и член 41. алинеея 1. точка 2. 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 29.12.2017 година прие:

РЕШЕНИЕ
за външна ревизия на окончателната сметна за 2017 година

Член 1.
Окончателните сметки на бюджета на местната власт подлежат на външна ревизия.
Която трябва да се извърши след проведена тържна процедура – услуга на най-удачен
ревизор.
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Член 2.
Процедурата по ревизия трябва да се извърши до 15.05.2018 година и Отчетът да се
присъедини към окончателната сметка на бюджета на общината за 2017 година, а в унисон със
Закона.
Член 3.
Решението е валидно, в случай, че държавната ревизия би била изоставена до 31.
януари 2018 година.
Член 4.
Решението влиза в сила на осмия ден от деня на публикуване в „Официален вестник
Димитровград“.
№ 06-146/2017-17/20-8
В Димитровград, 29.12.2017 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 26. алинея 1. точ. 3. 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) и
член 43 а Закон за експроприация ("Официален вестник РС", № 53/95, "Официален вестник
СРЮ", № 16/2001 – решение на КС и "Официален вестник РС", № 20/2009, 55/2013 – решение
на КС и 106/2016 – автентично тълкуване), Общинският съвет Димитровград на сесията
проведена на 29.12.2017 година, прие:
РЕШЕНИЕ
относно одобрение на прехвърляне на права на недвижимост от обществена
собственост на община Димитроврад в обществена собственост на Република Сърбия
Член 1.
Одобрява се на Общинското управление Димитровград вземане решение за експроприяция на
недвижимости от обществена собственост на Община Димитровград в обществена собственост
на Републик Сърбия в унисон със Закона за обществена собственост (Официален вестник РС
№ 72/2011, 88/2013 и 105/2014), с Решение от страна на Правителството на Република Сърбия
05 № 465-1045/2017 от 09.02.2017 година и с Проектна документация за строителство на
инфраструктурен коридор Ниш - граница с Република България.
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Член 2
Община Димитровград има право на обезщетение за експроприираните недвижимости в
случай, че същите са получени с натоварена правна работа.
Член 3.
Решението влиза в сила в рамките на 8 дена от деня на публикуване в Официален вестник
Димитровград.
№ 06-146/2017-17/20-9
В Димитровград, 29.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Зоран Джуров, с.р.

На основание на член 19. алинея 2. Закон за безопасността на движението по пътищата
(„Официален вестник РС“ № 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – решение на КС и 55/2014
96/2005 -държ. закон и 9/2016 – решение на КС), член 66. Правилник за дейностите на
Общински изпълнителен съвет Димитровград (№ 06-48/09-III/29 от 24.09.2009 год.),по
предложение на Общински Съвет за сигурност на движението на територията на община
Димитровград (в следния текст Съвет), Общинският съвет Димитровград на сесията проведена
на 28.12.2017 година, прие:
ПРОГРАМА
за изразходване на средства за мерки за подобряване на нивото на безопасността на
трафика за период 01.01.-31.12.2018 година на територията на община Димитровград

С Програмата за изразходване на средства за подобряване на безопасността на движението за
период 01.01-31.12.2018 година на територията на община Димитровград, в унисон с наредбите
на ЗБТ (в следния текст Програма), определя се използване на средства по предназначение, от
събрани глоби за нарушение на трафика на територията на Община Димитровград,
прехвърлени от миналата година за дейности, които се планират до края на 2017 година с цел
подобряване на безопасността на трафика по пътищата.

За финансиране на дейности за подобряване на безопасността на трафика по пътищата в
община Димитровград за 2018 година, се определя сума в размер на 4.000.000,00 динара
установена с Решение за бюджета на община Димитровград за 2017 година („Официален
вестник на град Ниш“ №)
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В унисон с член 18. и 19. ЗБТ и в унисон с динамиката на прилива на средствата до края на
2017 година, средствата от член 2. на тази Програма се разпределят по следния начин:

№

Сфера на работа

Средства за финансиране
безопасността на трафика
1.
2.
3.
4.

5.
6.

на

подобрение

на

Прилагане на мерки за безопасност на пътна
инфраструктура
Подобряване на обучението по трафика
Превентивни рекламни дейности
Изработка на изследвания, изследвания и
проекти от областта на безопасност на
трафика
Техническо оборудване на единиците на КАТ и
единиците за спасяване и спешна медицинска
помощ на пострадали лица в трафика
Работа на общински съвет за безопасност на
трафика

%

Общо средства
(в дин)

100

4.000.000,00

12

500.000,00

28
7

1.100.000,00
300.000,00

38

1.500.000,00

10

400.000,00

5

200.000,00

За реализация и изразходване на средствата, предвидени за подобряване на безопасността на
трафика по тази Програма, отговорен е Общинският Съвет за безопасност на трафика.
В случай, че приходите не се осъществяват в планираната сума, планираните дейности ще се
реализират според степента на приоритетите, които определя Общинският Съвет за
безопасност на трафика.
Неизползваните средства според дефинираната Програма за 2018 година ще се разпределят в
Програмата за 2019 година.

Общинският Съвет за безопасност на трафика подава до Общинския изпълнителен съвет
Димитровград Отчет за реализация на Програмата и извършените дейности и изразходване на
средствата.

Тази програма ще се публикува в „Официален вестник Димитровград“.
№ 06-150/17-15/84-3/1
В Димитровград,
на 28.12.2017 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД
КМЕТ НА ОБЩИНАТА
Владица Димитров, с.р.
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