ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-10; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 10
от 04.09.2013 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 10
общински съветници, от които 10 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания
2.Заповед № РД-30-281/09.08.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 124 от Протокол № 9 от
24.07.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Шестмесечен отчет за състоянието на общинските дългове на
Община Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета на
Община Бобов дол за първото шестмесечие на 2013година.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Издаване на запис на заповед от община Бобов дол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/321/01011
от 08.07.2011 г. по мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г., за проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък :
път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и
реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между
Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Издаване на запис на заповед от община Бобов дол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №
10/322/00519
по мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г. , за проект
„Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол”, сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на
водопровод през общински имот с номер 000223 /полски път/.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ 1

Квартално застроителен и силуетен план/КЗСП/, одобрен със Заповед №
397/13.11.1996 г. на Кмета на Община Бобов дол за УПИ І, кв. 51 по плана на гр.
Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975 г.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Агенция за
социално подпомагане гр. София, част от имот публична общинска собственост,
намиращ се в сградата на Общинска администрация Бобов дол.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане пазарна оценка за еднократно обезщетяване на общинска
земеделска земя, която се засяга при прокарване на трасе на обект : П/СТ”ТЕЦ
Бобов дол” външно електрозахранване на нова обслужваща сграда – КЛ 20 КV от
ВС „ТЕЦ”, през имот № 000319 – публична общинска собственост, в землището на
с. Големо село, Община Бобов дол.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот с № 491010, площ 0.535
дка.,представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – зеленчукова
култура, местност „Изворо”, десета категория, в землището на с. Горна Козница,
община Бобов дол.
12.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
чрез публичен
търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16 от Наредбата
за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд
в Община Бобов дол.
13.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски
земи от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост в землището на
с. Мало село,общ. Бобов дол за срок от 5 год.
14. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост,
представляващи употребявани чугунени и панелни радиатори.
15. Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Предложение за деактуване на терен,
държавна - публична собственост недвижим имот Професионална гимназия,
гр.Бобов дол /Техникум по минна промишленост /.
16.Докладна записка от д-р Стоян Димитров, управител на МЦ 1 Бобов дол,
относно: Състояние и перспективи пред МЦ 1 Бобов дол.
17.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Изразено намерение за дарение в заявление вх.№
26.00.277/09.08.2013 г. от Огнян Кирилов Зарев – управител на дружество
„Въгледобив Бобов дол”ЕООД.
18.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Изразено намерение за дарение в заявление вх.№ 39.00.08/09.08.2013
г. от Сашо Асенов Александров – председател на Производствено-потребителска
земеделска кооперация „Шатрово – 94”, с.Шатрово, обл.Кюстендил.
19.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на част от общински имот с
площ 1.00 кв.м. намиращ се в УПИ I, кв. 49, по улица „27-ми октомври” на
фасадата на блок 24, по регулационния план на гр. Бобов дол за поставяне на
кафе-автомат.
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20.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Предоставяне под наем на помещения на Политически
партии, съгласно Закона за политическите партии.
21.Информация за подготовката за откриване на новата учебна година;
-Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Сформиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2013/2014 година.
22.Писмо, вх. № 92.00.156/16.08.2013 год., относно покана за провеждане на
Извънредно общо събрание на МБАЛ”Д-р Никола Василев”АД, гр.Кюстендил на
20.09.2013 год.
23.Разни
................................................................

По т.1 от дневният ред:
Питания
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 129
1.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе спешна среща с Областния управител на Област Кюстендил за решаване
на проблема със свлачищата на:
- третокласен път Дупница – Радомир;
- третокласен път Бобов дол – Кюстендил, с участието на директора на
Областно пътно управление – Кюстендил.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе среща с директора на „Кюстендилска вода”ЕООД, гр.Кюстендил и се
набележат мерки за отстраняване на проблемите с водния режим в община Бобов
дол.
................................................................

По т.2 от дневният ред:
Заповед № РД-30-281/09.08.2013 г. на Областния управител на Област Кюстендил
за ново обсъждане и отмяна на Решение № 124 от Протокол № 9 от 24.07.2013 год.
на Общински съвет – Бобов дол.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 130
3

Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 124 от Протокол № 9 от
24.07.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Шестмесечен отчет за състоянието на общинските дългове на Община
Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.49(1) от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 131
1.Общински съвет - Бобов дол приема информация за отчета за състоянието
на общинските дългове към 30.06.2013 година.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе срещи с министрите на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство и Министерство на финансите на Република България за
погасяване на направения дългосрочен инвестиционен кредит за сметка на
държавата.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета на
Община Бобов дол за първото шестмесечие на 2013година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.25, ал.1 от Закона за общинския
бюджет, чл.29 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 132
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото
изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2013година.
................................................................
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Издаване на запис на заповед от община Бобов дол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/321/01011
от 08.07.2011 г. по мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г., за проект ”Рехабилитация и
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реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък :
път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и
реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между
Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 133
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 173 796,57 лв. (сто седемдесет и три хиляди
седемстотин деветдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС по договор за възлагане на обществена
поръчка № 21 от 11.06.2013 г. с предмет ”Рехабилитация и реконструкция на общински
път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница /
(км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа
на село Мламолово” по Обособена позиция 2: Реконструкция на водопроводна
мрежа на село Мламолово, сключен в изпълнение на договор за отпускане на
финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи
за получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за
възлагане на обществена поръчка № 21 от 11.06.2013 г. с предмет ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” по Обособена позиция 2: Реконструкция на
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водопроводна мрежа на село Мламолово и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 134
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 782.1 лв. (седемстотин осемдесет и два лева и
десет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС по
договор за възлагане на обществена поръчка за услуга № 29 от 26.06.2013 г. с предмет:
Доставка и монтаж на билбордове, осигуряващи информираност за финансовата
подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по проекти:
”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за
участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и
реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” и „Доизграждане/
рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол“ по следната
обособена позиция: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на 3 броя
билбордове, осигуряващи информираност за финансовата подкрепа на
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по проект:
10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV
- 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” сключен
между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка за услуга № 29 от 26.06.2013 г. с предмет: Доставка и монтаж на
билбордове, осигуряващи информираност за финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони по проекти: ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” и „Доизграждане/ рехабилитация на градски
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парк и улична мрежа в град Бобов дол“ по обособена позиция №1: Доставка и монтаж
на 3 броя билбордове, осигуряващи информираност за финансовата подкрепа на
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 135
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 8470.00 лв. (осем хиляди
четиристотин и седемдесет лева) за обезпечаване на 110 % от стойността на
допустимия ДДС по договор за възлагане на обществена поръчка за услуга № 32 от
28.06.2013 г. с предмет: Упражняване на строителен надзор по време на строителството
при изпълнение на следните договори: 10/322/00519 – „Доизграждане/рехабилитация на
градски парк и улична мрежа в град Бобов дол“, 10/321/01011 - ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” Обособена позиция №2 : Упражняване на
строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект:
10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар
N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в
община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с.
Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово”сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи
за получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за
възлагане на обществена поръчка за услуга № 32 от 28.06.2013 г. с предмет:
Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на
следните договори: 10/322/00519 – „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и
улична мрежа в град Бобов дол“, 10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на
общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово
- Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница /
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(км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа
по обособена позиция №2 : Упражняване на строителен надзор по време на
строителството при изпълнение на проект: 10/321/01011 ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 136
1.
Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 986.70 лв. (деветстотин осемдесет и шест лева
и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС
по договор за възлагане на обществена поръчка № 45 от 09.08.2010 г. с предмет:
Изработване на инвестиционен проект /работен/ за обект „Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар № IV -62031, /II – 62 Невестино –
Дупница / - Долистово - Новоселяне – Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино – Дупница / ( км: 0+000) до с.Новоселяне (км: 9+138.38)” за проект
”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за
участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и
реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”, финансиран с договор
10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV
- 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” сключен
между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка № 45 от 09.08.2010 г. с предмет: Изработване на инвестиционен
проект /работен/ за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016;
стар № IV -62031, /II – 62 Невестино – Дупница / - Долистово - Новоселяне – Коркина,
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в община Бобов дол, за участък : път / Невестино – Дупница / ( км: 0+000) до
с.Новоселяне (км: 9+138.38)” за проект ”Рехабилитация и реконструкция на общински
път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница /
(км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа
на село Мламолово”, финансиран с договор 10/321/01011 - ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 137
1.
Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 792.00 лв. (седемстотин деветдесет и два лева)
за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС по договор за възлагане на
обществена поръчка № 46 от 19.08.2010 г. с предмет: Изработване на инвестиционен
проект /работен/ за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”
за проект ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”, финансиран с
договор 10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016;
стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в
община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с.
Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово” сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка № 46 от 19.08.2010 г. с предмет: Изработване на инвестиционен

9

проект /работен/ за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”
финансиран с договор 10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински
път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница /
(км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа
на село Мламолово”и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 138
1.
Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 3478.20 лв. (три хиляди четиристотин
седемдесет и осем лева и двадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността
на допустимия ДДС по договор за възлагане на обществена поръчка № 28 от 23.05.2012
г. с предмет: „Предоставяне на консултантска услуга, свързана с управлението на
проекти: 10/322/00519 "Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа
в град Бобов дол" и 10/321/01011 "Рехабилитация и реконструкция на общински път
KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с.
Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово", Обособена позиция 2: „Предоставяне на консултантска услуга,
свързана с управлението на проект: "Рехабилитация и реконструкция на
общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38)
и
реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово" финансиран с договор
10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV
- 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” сключен
между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
2.
Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
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на обществена поръчка № 28 от 23.05.2012 г. с предмет: „Предоставяне на
консултантска услуга, свързана с управлението на проекти: 10/322/00519
"Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол" и
10/321/01011 "Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово" Обособена
позиция 2: „Предоставяне на консултантска услуга, свързана с управлението на проект:
"Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за
участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и
реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово" и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Издаване на запис на заповед от община Бобов дол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №
10/322/00519
по мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г. , за проект
„Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол”, сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/322/00519
от 25.10.2011г. по мярка
“Обновяване
и
развитие
на
населените
места”
за
Проект
„
Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”,
сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 139
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 130 874.68 лева ( сто и тридесет хиляди
осемстотин седемдесет и четири лева и шесдесет и осем стотинки) за обезпечаване
на 110 % от стойността на допустимия ДДС по договор за възлагане на обществена
поръчка № 35 от 19.07.2013 г. с предмет: „Доизграждане/рехабилитация на градски
парк и улична мрежа в град Бобов дол” по Обособена позиция № 1: Рехабилитация
на градски парк в гр. Бобов дол в УПИ X, кв. 49 – Първи етап: части
„Архитектура”, „Електро”, „В и К”, „Геодезия”; Рехабилитация на градски парк в
гр. Бобов дол в УПИ X, кв. 49 – Втори етап: част „Паркоустрояване и
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благоустрояване”, в изпълнение на договор за отпускане на финансова помощ №
10/322/00519 от 25.10.2011г. по мярка “Обновяване и развитие на населените места”
за Проект Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол”, сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка № 35 от 19.07.2013 г. с предмет „Доизграждане/рехабилитация
на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол” по Обособена позиция 1:
Рехабилитация на градски парк в гр. Бобов дол в УПИ X, кв. 49 – Първи етап: части
„Архитектура”, „Електро”, „В и К”, „Геодезия”; Рехабилитация на градски парк в гр.
Бобов дол в УПИ X, кв. 49 – Втори етап: част „Паркоустрояване и благоустрояване”, и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/322/00519
от 25.10.2011г. по мярка
“Обновяване
и
развитие
на
населените
места”
за
Проект
„
Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”,
сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 140
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 73 729.86 лева ( седемдесет и три хиляди
седемстотин двадесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС по договор за възлагане на обществена
поръчка № 36 от 19.07.2013 г. с предмет: „Доизграждане/рехабилитация на градски
парк и улична мрежа в град Бобов дол” по Обособена позиция № 2: Изграждане на
186 метра от ул. „Митко Палаузов”, кв. „Хр. Ботев” о.т. 355-357-358; Изграждане
на 551,74 метра от ул. „Цар Симеон” о.т. 210-323-324-325-326-327-328-329-329б331б-418; Изграждане на 130 метра от ул. „Ал. Стамболийски” о.т. 373-374-360“ , в
изпълнение на договор за отпускане на финансова помощ № 10/322/00519
от
25.10.2011г. по мярка “Обновяване и развитие на населените места” за Проект
Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”,
сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка № 36 от 19.07.2013 г. с предмет „Доизграждане/рехабилитация
на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол” по Обособена позиция № 2:
Изграждане на 186 метра от ул. „Митко Палаузов”, кв. „Хр. Ботев” о.т. 355-357-358;
Изграждане на 551,74 метра от ул. „Цар Симеон” о.т. 210-323-324-325-326-327-328-329-
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329б-331б-418; Изграждане на 130 метра от ул. „Ал. Стамболийски” о.т. 373-374-360“,
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/322/00519
от 25.10.2011г. по мярка
“Обновяване
и
развитие
на
населените
места”
за
Проект
„
Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”,
сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 141
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 2640.00 лева ( две хиляди шестотин и
четирдесет лева ) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС по
договор за възлагане на обществена поръчка за услуга № 31 от 28.06.2013 г. с предмет:
Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на
следните договори: 10/322/00519 – „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и
улична мрежа в град Бобов дол“, 10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на
общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово
- Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница /
(км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа
на село Мламолово” по Обособена позиция № 1: Упражняване на строителен
надзор по време на строителството при изпълнение на проект: 10/322/00519
"Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол", в изпълнение на договор за отпускане на финансова помощ № 10/322/00519 от
25.10.2011 г. по мярка “Обновяване и развитие на населените места” за Проект
Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”,
сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка № 31 от 28.06.2013 г. с предмет: Упражняване на строителен
надзор по време на строителството при изпълнение на следните договори: 10/322/00519
– „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол“,
10/321/01011 - ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV
- 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” по Обособена
позиция № 1: Упражняване на строителен надзор по време на строителството при
изпълнение на проект: 10/322/00519 "Доизграждане / рехабилитация на градски парк и
улична мрежа в град Бобов дол",“, и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
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................................................................
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/322/00519
от 25.10.2011г. по мярка
“Обновяване
и
развитие
на
населените
места”
за
Проект
„
Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”,
сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 142
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 1108.80 лева ( хиляда сто и осем лева и
осемдесет стотинки ) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС по
договор за възлагане на обществена поръчка за услуга № 27 от 23.05.2012 г. с предмет:
Предоставяне на консултантска услуга, свързана с управлението на проекти:
10/322/00519 "Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град
Бобов дол" и 10/321/01011 "Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL
1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с.
Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово" Обособена позиция № 1: „Предоставяне на консултантска услуга,
свързана с управлението на проект 10/322/00519 "Доизграждане / рехабилитация
на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол" в изпълнение на договор за
отпускане на финансова помощ № 10/322/00519
от 25.10.2011 г. по мярка
“Обновяване и развитие на населените места” за Проект Доизграждане/рехабилитация
на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол”, сключен между Община Бобов дол
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка услуга № 27 от 23.05.2012 г. с предмет: Предоставяне на
консултантска услуга, свързана с управлението на проекти: 10/322/00519
"Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол" и
10/321/01011 "Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община
Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км
9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово" Обособена
позиция № 1: „Предоставяне на консултантска услуга, свързана с управлението на
проект 10/322/00519 "Доизграждане / рехабилитация на градски парк и улична мрежа в
град Бобов дол", и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
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По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на
водопровод през общински имот с номер 000223 /полски път/.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правомощията си по чл. 21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 27, ал.4, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 30, ал.3 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 143
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си, съгласно чл.30, ал.3 от
ППЗОЗЗ за изграждането на трасе на техническата инфраструктура – прокарване
на водопровод през общински поземлен имот с номер 000223 (полски път) за
захранване на поземлен имот с идентификатор 15535.229.13, местност „Белия път”
по КВС на с. Големо село.
................................................................

По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - Квартално
застроителен и силуетен план/КЗСП/, одобрен със Заповед № 397/13.11.1996 г. на
Кмета на Община Бобов дол за УПИ І, кв. 51 по плана на гр. Бобов дол, одобрен
със Заповед 1232/11.03.1975 г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 144
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на докладна записка от
инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно: Допускане за
изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - Квартално застроителен и
силуетен план/КЗСП/, одобрен със Заповед № 397/13.11.1996 г. на Кмета на
Община Бобов дол за УПИ І, кв. 51 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед
1232/11.03.1975 г., за следващо заседание на Общинския съвет. Задължава
Общинска администрация - Бобов дол да постави обяви на блоковете на
ул.”Светлин Русев”, с която да провери има ли други желаещи за строителство на
нови гаражни клетки.
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Агенция за
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социално подпомагане гр. София, част от имот публична общинска собственост,
намиращ се в сградата на Общинска администрация Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС и във връзка с
чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 145
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъде предоставено
безвъзмездно право на управление на Агенция за социално подпомагане, гр.
София, помещения намиращи се в сградата на Общинска администрация, гр.
Бобов дол, ул.” 27-ми Октомври”, в кв. 47 по рег.план на гр. Бобов дол , както
следва : партер - с площ 18. 28 кв. втори етаж – стаи № № 222,222 А, 226 и 226А, с
площ 68.78 кв.м. и етаж трети – стая № 320, с площ 19 кв.м., като разходите за
отопление, ел. енергия, вода и чистота се поемат от тях, съгласно изготвена
количествено - стойностна сметка.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол, да
сключи договор за управление с Агенция за социално подпомагане, гр. София, за
срок за 5 години.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане пазарна оценка за еднократно обезщетяване на общинска
земеделска земя, която се засяга при прокарване на трасе на обект : П/СТ”ТЕЦ
Бобов дол” външно електрозахранване на нова обслужваща сграда – КЛ 20 КV от
ВС „ТЕЦ”, през имот № 000319 – публична общинска собственост, в землището на
с. Големо село, Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.193 от ЗУТ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 146
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява пазарна оценка за еднократно
обезщетяване на ПИ № 000319 - публична общинска собственост, изготвена от
лицензиран оценител, която се засяга за преминаване /прокарване на трасе на
обект : П/СТ”ТЕЦ Бобов дол” външно електрозахранване на нова обслужваща
сграда – КЛ 20 КV от ВС „ТЕЦ” в землището на с. Големо село, община Бобов дол,
на стойност 565.00 лв.
2. Възлага на Кмета на община Бобов дол да извърши необходимата
процедура, съгласно законовите разпоредби.
................................................................
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По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот с № 491010, площ 0.535
дка.,представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – зеленчукова
култура, местност „Изворо”, десета категория, в землището на с. Горна Козница,
община Бобов дол.
................................................................/Не беше взето решение/

По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез
публичен търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов
дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници,
от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 147
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез
провеждане търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
следните имоти - общинска собственост:
№
по
ред
1.

Имот
№

Местност

Населено
място

Площ

040087

Ливадите

с.Мламолово 5.636

2.

040092

Ливадите

с.Мламолово 2.256

3.

040126

Ливадите

с.Мламолово 1.927

4.

040149

Ливадите

с.Мламолово 8.204

Акт за
общинска
собственост
1090/ 15.05.13
г.
1091/ 15.05.13
г.
417/30.06.09
г.
1092/ 15.05.13
г.

Начин на
трайно
ползване
Нива
Нива
Нива
Нива

за срок от 7/седем/ години, съгласно цените определени в Приложение № 1 неразделна
част от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в Община Бобов дол.
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2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на
спечелилите участници и сключи със същите договори за отдаване под наем.
................................................................
По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски земи
от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост в землището на с.
Мало село,общ. Бобов дол за срок от 5 год.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници,
от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 148
1.Общински съвет Бобов дол дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез
провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
следните имоти:
№ Имот № Местност Населено
Площ
Акт за
Начин на
по
място
общинска
трайно
ред
собственост ползване
1.
043085 Пашов дол с.Мало село 15.000 293/14.09.05 г.
Нива
2.
037007 Пашов дол с.Мало село 11.407 292/13.09.05 г.
Нива
3.
043330 Пашов дол с.Мало село 86.801 291/13.09.05 г.
Нива
за срок от 5/пет/ години, съгласно цените определени в Приложение № 1 неразделна
част от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в Община Бобов дол.
2.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на
спечелилият участник и сключи със същития договор за отдаване под наем.
................................................................
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост,
представляващи употребявани чугунени и панелни радиатори.
................................................................
На основание чл.2l. ал.l. т.8 oт 3MCMA, чл.34 aл.4 oт 3OC, във връзка с чл.29,
т.5 и чл.29а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 149
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за бракуване на движими
вещи частна общинска собственост, представляващи радиатори с общ брой,
както следва:
Брой
глидер
и
30
28
17
10

Брой
радиатор
и
1
5
1
5

Брой
глидери
27
25
14
5

Брой
радиатор
и
1
8
2
2

Брой
глидери
24
23
12
Панелен

Брой
радиато
ри
2
3
3
1

2. Общински съвет - Бобов дол възлага на кмета на общината да започе
подготвителни действия за бракуване на описаните в т.1 движими вещи.
................................................................
По т.15 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Предложение за деактуване на терен, държавна публична собственост недвижим имот Професионална гимназия, гр.Бобов дол
/Техникум по минна промишленост /.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 150
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол инж.
Кирил Станчев да направи пред Министерството на образованието на Република
България мотивирано искане, за деактуване на терена с площ 11 730 кв.м., парцел
II, квартал 51 по плана на гр. Бобов дол / без терена, върху които са построени
учебната сграда, инв.№ 1, ЗП 423кв.м. и физкултурен салон, инв.№4, ЗП 319 кв.м. /
придобит 1979 год.
................................................................
По т.16 от дневния ред:
Докладна записка от д-р Стоян Димитров, управител на МЦ 1 Бобов дол, относно:
Състояние и перспективи пред МЦ 1 Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 151
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Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
изиска от Управителя на „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол да изготви
списък за необходимата апаратура и консумативи при евентуално преместване на
Медицинския център в подходяща общинска сграда.
По т.17 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Изразено намерение за дарение в заявление вх.№ 26.00.277/09.08.2013 г.
от Огнян Кирилов Зарев – управител на дружество „Въгледобив Бобов
дол”ЕООД.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, т.2, б.”з” от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Бобов дол и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували
11общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 152
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Кмета на Община Бобов дол да
приеме дарение на парична сума в размер на 1 000/хиляда/ лева от управител на
дружество „Въгледобив Бобов дол”- ЕООД
2. Възлага на Кмета на Община Бобов дол да сключи договор за приемане
на дарението с управител на дружество „Въгледобив Бобов дол”- ЕООД. Приетото
дарение да бъде вписано в Публичния регистър за приетите от Община Бобов дол
дарения.
................................................................
По т.18 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Изразено намерение за дарение в заявление вх.№ 39.00.08/09.08.2013 г. от
Сашо Асенов Александров – председател на Производствено-потребителска
земеделска кооперация „Шатрово – 94”, с.Шатрово, обл.Кюстендил.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, т.2, б.”з” от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Бобов дол и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували
11общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 153
1.Общински съвет Бобов дол дава съгласие Кмета на Община Бобов дол да
приеме дарение на парична сума в размер на 3 000/три хиляди/ лева от
председателя на ППЗК”Шатрово 94” с.Шатрово, обл.Кюстендил.
2. Възлага на Кмета на Община Бобов дол да сключи договор за приемане
на дарението с председателя на ППЗК”Шатрово 94” с.Шатрово, обл.Кюстендил.
Приетото дарение да бъде вписано в Публичния регистър за приетите от Община
Бобов дол дарения.
................................................................
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По т.19 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на част от общински имот с
площ 1.00 кв.м. намиращ се в УПИ I, кв. 49, по улица „27-ми октомври” на
фасадата на блок 24, по регулационния план на гр. Бобов дол за поставяне на
кафе-автомат.
................................................................/Не беше взето решение/
По т.20 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне под наем на помещения на Политически партии,
съгласно Закона за политическите партии.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от ЗОС, чл.31, ал.1 и ал.2,
както и чл.32, ал.1 от ЗПП; и във връзка с чл.17, ал.5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов
дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 154
Общински съвет – Бобов дол коригира и допълва решение № 121 от
Протокол № 9 от 24.07.2013 год., както следва:
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем имот
- частна общинска собственост, представляващ – помещение, с площ от 116 кв.м.,
намиращо се в жилищен блок № 18, кв. Миньор, гр.Бобов дол като клуб на
ПП”ЛИДЕР”, Бобов дол с месечна наемна цена, в размер на 42.92 лв., без ДДС.
2.Общински съвет – Бобов дол определя срок на договора – до изтичане
мандата на 42-то Народно събрание.
З. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на общината да сключи
договор за наем с ПП”ЛИДЕР”, с Бойко Страхилов Васев – председател на
Общински съвет на Политическа партия”ЛИДЕР”.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 155
Общински съвет – Бобов дол отменя свое Решение № 122 от Протокол № 9
от 24.07.2013 год.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 156
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде преустроен част от
партерен етаж /сутерен/- общинска собственост на жилищен блок № 12, кв.
„Миньор”, гр. Бобов дол, с цел обособяване на три самостоятелни обекта.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
извърши необходимите действия за обособяване на трите самостоятелни обекта.
................................................................
По т.21 от дневния ред:
Информация за подготовката за откриване на новата учебна година;
-Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Сформиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2013/2014 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1.т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 т.2, ал.2, ал.3,
т. 3 и ал.4 от Наредба7/ 18.02.2000г. за определяне броя на учениците и децата в
паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/изм.ДВ
бр.27 и 70 от 2008 г., изм.ДВ бр.4 от 2010 г.; изм. и доп., бр.75 от 24.09.2010 г.; изм.и
доп., бр.17 от 28.02.2012 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе

РЕШЕНИЕ
№ 157
1.Общински съвет - Бобов дол разрешава формиране на три самостоятелни
паралелки в СОУ”Христо Ботев”гр.Бобов дол, под определения от Наредба
№7/18.02.2000г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/изм.ДВ бр.27 и 70
от 2008 г., изм.ДВ бр.4 от 2010 г.; изм. и доп., бр.75 от 24.09.2010 г.; изм.и доп., бр.17
от 28.02.2012 г. минимум за учебна 2013/2014 година както следва:
VІІ клас-14 ученици;
VІІІ клас-11 ученици.
ХІ клас-17 ученици.
2. Общински съвет - Бобов дол разрешава дофинансиране в размер на помалко от 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт – 293 лв. за
един ученик.
................................................................
По т.22 от дневния ред:
Писмо, вх. № 92.00.156/16.08.2013 год., относно покана за провеждане на
Извънредно общо събрание на МБАЛ”Д-р Никола Василев”АД, гр.Кюстендил на
20.09.2013 год.
................................................................
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На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 158
Общински съвет – Бобов дол дава съгласие адв.Елза Величкова да участва
в Извънредното общо събрание на МБАЛ”Д-р Никола Василев”АД, гр.Кюстендил
на 20.09.2013 год., след което да информира Общински съвет – Бобов дол за
взетите решения.
По т.23 от дневния ред:
Разни
................................................................

Дата на публикуване – 12.09.2013 г., 12:15 ч.
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