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 14.10.2014 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 8
общински съветници, от които 8 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Заповед № РД-30-278/29.09.2014 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 106 от Протокол № 9 от
11.09.2014 год. на Общински съвет – Бобов дол.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бобов дол да участва и да
представлява Общината в публичните търгове на недвижими имоти, собственост
на РПК”Наркооп” ООД, гр. Бобов дол, находящи се в с. Големо село и Мламолово,
при обявяването им от частен съдебен изпълнител, с цел погасяване на данъчните
задължения към Община Бобов дол.
3.Молби на граждани:
- Вероника Александрова Алексова – гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 26;
- Георги Станиславов Георгиев – с. Мало село, община Бобов дол

По т.1 от дневният ред:
Заповед № РД-30-278/29.09.2014 г. на Областния управител на Област Кюстендил
за ново обсъждане и отмяна на Решение № 106 от Протокол № 9 от 11.09.2014 год.
на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 8 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 155
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 106 от Протокол № 9 от
11.09.2014 г. на Общински съвет – Бобов дол, в частта му по отношение на имоти
под №№ 37, 79, 80 и 81, цитирани в диспозитива на решението в табличен вид,
както следва:
- Имот № 37, Скица № К00915/06.06.2014 г., на имот № 070001, находящ се в
землището на с. Мламолово, с площ 5.834 дка, с начин на трайно ползване:
Пасище, мера;

- Имот № 79, Скица № К00107/06.06.2014 г., на имот № 057016, находящ се в
землището на с. Мала фуча, с площ 1.888 дка, с начин на трайно ползване:
Използв. ливада;
- Имот № 80, Скица № К00108/06.06.2014 г., на имот № 057017, находящ се в
землището на с. Мала фуча, с площ 2.230 дка, с начин на трайно ползване:
Използв. ливада;
- Имот № 81, Скица № К00109/06.06.2014 г., на имот № 057023, находящ се в
землището на с. Мала фуча, с площ 0.577 дка, с начин на трайно ползване:
Използв. ливада.
................................................................

По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Упълномощаване Кмета на Община Бобов дол да участва и да
представлява Общината в публичните търгове на недвижими имоти, собственост
на РПК”Наркооп” ООД, гр. Бобов дол, находящи се в с. Големо село и Мламолово,
при обявяването им от частен съдебен изпълнител, с цел погасяване на данъчните
задължения към Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т. 8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 8 общински съветници, от които 8 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 156
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
придобие на публична продан по изпълнително дело № 288/2011г. по описа на
ЧСИ, рег. № 744 - Милена Джоргова недвижими имоти, представляващи:
- Ресторант с РЗП от 161.35 кв.м намиращ се на първи етаж ,ведно с ид. ч от
стълбището и тоалетната, находящ се в с. Големо село;
- Магазин със ЗП от 88.60 кв.м намиращ се на първи етаж , ведно с част от
сутерен с площ от 90.50 кв- м и съответните ид. части от стълбището и тоалетната,
находящ се в с. Големо село;
- Здравен пункт със ЗП от 58. 20 кв.м намиращ се на първи етаж, находящ се в
с. Големо село;
- Магазин със ЗП от 143 .20 кв.м., намиращ се на втори етаж, ведно със
съответните ид. ч. от стълбището и тоалетната, находящ се в с. Големо село и
- Ресторант със РЗП - 444.85 кв.м, находящ се в с. Мламолово.
- Кафе със ЗП - 37.40 кв.м, находящ се в с. Мламолово.
2. Общински съвет упълномощава Кмета на Община Бобов дол да участва и
да представлява Общината в публичните търгове за горецитираните недвижими
имоти, собственост на РПК ”Наркооп” ООД, гр. Бобов дол, при обявяването им от
частения съдебен изпълнител, като има право да прави и устни наддавателни
предложения, до суми, които смята за необходими.
3. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила на решението да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.

4. При придобиване на гореизложените имоти от търга да се направи
протокол за прихващане на данъчните задължения на РПК „Наркооп” към
Общината до сумата съответстваща на достигната цена от проведените търгове.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Вероника Александрова Алексова – гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 26;
- Георги Станиславов Георгиев – с. Мало село, община Бобов дол
................................................................
- Вероника Александрова Алексова – гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 26;
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 8 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 157
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Вероника Александрова Алексова – гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 26, в
размер на 500 /петстотин/ лева.
................................................................

- Георги Станиславов Георгиев – с. Мало село, община Бобов дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 8 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 158
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Георги
Станиславов Георгиев – с. Мало село, община Бобов дол, в размер на 400
/четиристотин/ лева.
................................................................

Дата на публикуване – 23.10.2014 г., 12.15 ч.

