ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-43; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 10
от 24.08.2012 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на становище на Общински съвет – Бобов дол, относно
предложеният Бизнес план на “Кюстендилска вода”ЕООД, гр.Кюстендил за периода
2012 – 2016 год.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: изкупуване на земеделски земи от собствениците на имоти пл. № №
009068, 216037, 216038, 216039, 216040, 216041, 216042, 216043,,216044, 216045 и
216046 местност”Кочене”, в масив 216 по картата на възстановената собственост
на гр. Бобов дол, с обща площ от 12.838 дка., за разширение на съществуващия
гробищен парк на гр. Бобов дол.
3.Разни
По т. 1 от дневния ред:
Приемане на становище на Общински съвет – Бобов дол, относно предложеният
Бизнес план на “Кюстендилска вода”ЕООД, гр.Кюстендил за периода 2012 – 2016
год.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, чл.6, чл.7,
чл.9 и чл.21, ал.4, ал.5 и чл.23, ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги и във връзка със Закона за енергетиката и резултатите от
проведеното явно гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 127
Общински съвет - Бобов дол не приема предложения бизнес - план на
"Кюстендилска вода" ЕООД с мотив - предложената цена не отговаря на нивото
на покритие и качеството на услугите.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, чл.6, чл.7,
чл.9 и чл.21, ал.4, ал.5 и чл.23, ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационни услуги и във връзка със Закона за енергетиката и резултатите от
проведеното явно гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2
бр.-ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 128
Общински съвет - Бобов дол препоръчва на “Кюстендилска вода”ЕООД,
гр.Кюстендил да коригира предложения бизнес-план, в частта инвестиционна
програма със сумата 3 375 000 лв. и задължава Кмета на Община Бобов дол да
предложи на водния оператор “Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил
инвестиционна програма за посочената сума съобразена с Общинския план за
развитие на Община Бобов дол.
................................................................
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 129
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол и
Председателя на Общински съвет – Бобов дол до 10 дни да проведат среща с
Управителя на „Кюстендилска вода”ЕООД, гр.Кюстендил, с цел уточняване
режима на водата и след срещата да се информира населението.

По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: изкупуване на земеделски земи от собствениците на имоти пл. № №
009068, 216037, 216038, 216039, 216040, 216041, 216042, 216043,,216044, 216045 и
216046 местност”Кочене”, в масив 216 по картата на възстановената собственост
на гр. Бобов дол, с обща площ от 12.838 дка., за разширение на съществуващия
гробищен парк на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 10 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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 130

1.Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарната оценка на земеделски земи,
изготвена от лицензиран оценител, които се засягат при изграждане на обект
”Разширение на съществуващия гробищен парк гр. Бобов дол”, местност ”Кочене”, в
масив 216, както следва:

№
по
ред
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Имот №

Местност

009068

„Кочене”

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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216037
216038
216039
216040
216041
216042
216043
216044
216045
216046

„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”
„Кочене”

Име на собственика

н-ци на Параскева Илиева
Лозанова
н-ци на Васил Атанасов Плачков
н-ци на Божил Митев Радев
н-ци на Георги Атанасов Карпузов
н-ци на Евлоги Атанасов Карпузов
н-ци на Кирил Атанасов Карпузов
н-ци на Лазар Атанасов Карпузов
н-ци на Петър Янев Карпузов
н-ци на Рангел Димитров Илиев
н-ци на Петър Котев Чалъков
н-ци на Иван Илиев Лозанов

Засегнати
площи
/дка/
2.035

Пазарна
стойност
на
имота/лв./
1425

0.500
0.400
0.599
0.599
0.602
0.600
0.800
0.700
2.799
3.204

350
280
419
419
421
420
560
490
1959
2243

2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол да сключи
договори за покупко - продажба със собствениците на посочените в т.1 имоти.

По т.3 от дневния ред:
Разни
................................................................

Дата на публикуване – 03.09.2012 г., 09:00 ч.

