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 № 11
от 03.10.2013 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 10
общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов
дол прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: БЮ№4/02.09.2013г. за представянето на проектобюджета за 2014г. и
актуализираните им бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г. на Община Бобов дол.
2.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 година в частта
Капиталови разходи .
3. Писмо от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Заявление вх. рег. индекс 94.Л.95/18.09.2013 г. от Любомир Димитров Ефтимов.
4. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ / с местонахождение УПИ І-„Детска ясла и детска градина”,УПИ ІІ
– „Здравен дом” от кв. 32 и улица с о.т. 132-166 по плана на с. Мламолово, общ. Бобов
дол, одобрен със Заповед 553/16.03.1970г. и изменение със Заповед № 1393/02.06.1982
г. на ОНС – Кюстендил.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
5. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско
обзавеждане, намиращи се в УПИ І, кв. 49 - централна градска част в гр. Бобов
дол, за срок от 3 години.
6. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Формиране на паралелка с по малък брой ученици за учебната 2013/2014
година в ОУ “Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол;
- Предложение от Галина Панева – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр.
Бобов дол относно: Разрешение на Общински съвет – Бобов дол за формиране на
паралелка с по-малък брой ученици за учебната 2013 – 2014 год. в училището.
7.Заявление от родителите на ученици от V клас при ОУ „Никола Й. Вапцаров”,
гр. Бобов дол.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Кандидатстване на Народно читалище“Александър Димитров-1899“
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с.Горна Козница по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от
програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
- Искане от Ангел Евгениев Спасов – Председател на НЧ „Ал. Димитров –
1899г.”, с. Горна Козница, относно: Кандидатстване на НЧ „Александър Димитров –
1899г.”, с. Горна Козница по мярка 322, „Обновяваве и развитие на населените
места” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от „Програмата за
развитие на селските райони”/ПРСР/ за периода 2007 – 2013год., сградата на
НЧ”Ал. Димитров – 1899г.” да бъде обявена като сграда с местно историческо и
културно значение.
По т.1 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: БЮ№4/02.09.2013г. за представянето на проектобюджета за 2014г. и
актуализираните им бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г. на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси, точка 2.2.2 от решение №48 на Министерски съвет от 24.01.2013г. и съгласно
указанията на БЮ№4/02.09.2013г. на Министерството на финансите и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 159
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява бюджетната прогноза за периода
2013-2016г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни
дейности.
2.Общински съвет - Бобов дол одобрява прогнозата за ангажиментите за
разходи и за нови задължения за разходи за 2013 и 2014г. на Община Бобов дол.
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 година в частта
Капиталови разходи .
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.12, ал.3 и чл.14, ал.1
от ЗДБРБ за 2013 година и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 160
Общински съвет - Бобов дол актуализира капиталовите разходи, по обекти
както следва:
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І. Основен ремонт на общински пътища- 116 900лв., в т.ч.
1. Ремонт на Общински път KNL с. Мали Върбовник от о.т.64- с. Голем
Върбовник – 13 222лв.
2. Ремонт на Общински път KNL 1016 вход с. Долистово- изход с. Долистово –
14 497лв.
3. Ремонт на Общински път KNL 1016 изход с. Новоселяне- Коркина до път KNL
1014 – 8 957лв.
4. Ремонт на път KNL1012 – с. Голема Фуча от о.т. 65-67-83-81-133-131-124-125-126
до отклонение вилна зона 4000лм. – 15 346лв.
5. Ремонт на път KNL 1013 в участъка с. Бабинска река – с. Бабино 4000лм. –
14 200
6. Ремонт на път KNL1014 с. Коркина – с. Голем Върбовник -16 719лв.
7. Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобов дол – 33 959лв.
ІІ. Други обекти – 119 800лв., в т.ч. за:
1. Изграждане на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо Ботев” –гр.
Бобов дол – 24 872лв.
2. Възстановяване на стълбите от ул.„Васил Коларов” до ул. „Комсомолска”, кв.
„Миньор”- гр. Бобов дол – 1 400лв.
3. Възстановяване на отводнителните канавки, алеи, стълбища и осветление в
местността „Св. Спас”- пешеходна зона свързваща кв. „Христо Ботев” и кв.
„Миньор” – 2 400лв.
4. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки ул. с.о.т. 14-15-20 и 7974-73-71 в с. Големо село и ул. с.о.т. 43-41 и кръстовището на ул. с.о.т. 49-55 и
ул.с.о.т.54-55 в с. Мало село – 2 950лв.
5. Подмяна на улични осветителни тела 250W с енергоспестяващи 24W -50броя –
3 300лв.
6. Подмяна на живачни и натриеви лампи на улични осветителни тела 125 и 70W с
енергоспестяващи 24w – 200броя 1 200лв.
7. Изготвяне на технически паспорт на Общински сгради- общинска
администрация Бобов дол, Културен дом, кв. „Миньор”, Читалище „Просвета”
кв. „Хр. Ботев”, Кметство с. Мало село – 11 400лв.
8. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградите на Общинска администрация Бобов дол, Културен дом,
кв. Миньор, Читалище „Просвета” кв.„Хр. Ботев”, Кметство с. Мало село –
3 600лв.
9. Подравняване – подготовка за парцелиране и отводняване на гробищен парк гр.
Бобов дол – 42 000лв.
10. Авторски надзор на обект – „Рехабилитация и реконструкция на Общински
път KNL 1016; стар №ІV.62031/ІІ-62 Невестино – Дупница/ - ДолистовоНовоселяне-Коркина, в община Бобов дол – 5 000лв.
11. Авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.
Мламолово – 3 000лв.
12. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
3 000лв.
13. Изработване на ПУП за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол – 500лв..
14. Ремонт на съблекални на общински стадион „Николай Кръстев – Шулц”- гр.
Бобов дол – 4 356лв.
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15. Проектиране на отводнителна канализация в село Големо село, улицата при
„Могилите” с. о.т. 81-82 и о.т. 86- 2 300лв.
16. Проектиране на отклоненията на водопровод в кв. „Христо Ботев” – 4 000лв.
17. Строителен надзор на обект подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо
Ботев” –гр. Бобов дол – 1 200лв.
18. Възстановяване на тротоарната настилка и отводнителни канавки на ул. „27
ми Октомври” – 1 000лв.
19. Проектиране на ж.п. прелез с. Големо село – 999лв.
20. Ремонт на Детските градини – 1 323лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ = 236 700лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства – 115 000лв., в т.ч. за :
- Съдове за събиране на ТБО /50 бобър и 100 мева/ - 35 000лв.
- Сметосъбирачка 1брой – Вариопреса 8м3
- 50 000лв.
- Мотометачка 1 брой
- 27 600лв.
- Закупуване на 3броя газови уредби.
- 2 400лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2012година – 373 957лв., в т.ч.за:
1. Масивен ограничителен бордюр при УПИ -7473, кв.43 на ул. „Никола
Вапцаров” – с. Мламолово – 1 500лв.
2. Ремонт на улична мрежа на територията на община Бобов дол – 390лв.
3. Укрепване на свлачище на общински път ІV-602180 о.т.62-64- с. Мали
Върбовник – 261 973лв.
4. Изграждане на Амфитеатър в градски парк- гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 87 060лв.
5. Програмен продукт М Кат – 2 961лв.
6. Поставяне на билбордове по мярка 322 – 8 592лв.
7. Компютърна конфигурация – 9 222лв. (ОУ „Н.Й. Вапцаров”)
8. Придобиване на Лазерно многофункционално устройство - 780лв.
9. Преносим компютър TOSHIBA SATELLITE C 855-2G9 - 979лв.
10. Изработване на ПУП за паркинг и алей над ул. „Димитър Благоев” -500лв.
Общо капиталови разходи за 2013година 725 657лв.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Писмо от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно: Заявление
вх. рег. индекс 94.Л.95/18.09.2013 г. от Любомир Димитров Ефтимов.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.2З от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.3 от ЗОС, чл.55
от ЗОС и чл.11, ал.1 от Правилника за дейността на ОП”Чистота, озеленяване и
благоустройство” и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10
общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ и 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 161
1.Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на общината да предприеме
всички законови действия по освобождаване на директора на Общинското
предприятие”Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр.Бобов дол – Любомир
Димитров Ефтимов, поради това, че същия е пенсионер и не отговаря на
необходимите изисквания за заемане на длъжността по длъжностна
характеристика.
2.Да бъде обявен конкурс за избор на директор на Общинското
предприятие”Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр.Бобов дол.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ / с местонахождение УПИ І-„Детска ясла и детска градина”,УПИ ІІ
– „Здравен дом” от кв. 32 и улица с о.т. 132-166 по плана на с. Мламолово, общ. Бобов
дол, одобрен със Заповед 553/16.03.1970г. и изменение със Заповед № 1393/02.06.1982
г. на ОНС – Кюстендил.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.2, т.1 и чл.134 ал.2, т.6
от Закона за устройство на територията, заявление вх. № 94.А.110/02.08.13 г. от
Антоанета Иванова Димитрова – Карамфилова, становище изх. № 94.С.231/27.08.13 г.
от Стефка Карамфилова – Главен специалист „Управление на общинската собственост”
и решение № ІІ-2 от Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе

РЕШЕНИЕ
№ 162
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.2, т.1 и чл.134 ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията, заявление вх. № 94.А.110/02.08.13 г. от
Антоанета Иванова Димитрова – Карамфилова, становище изх. № 94.С.231/27.08.13
г. от Стефка Карамфилова – Главен специалист „Управление на общинската
собственост” и решение № ІІ-2 от Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията Общински съвет - гр.Бобов дол,
реши:
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1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ / с местонахождение УПИ І-„Детска
ясла и детска градина”,УПИ ІІ – „Здравен дом” от кв. 32 и улица с о.т. 132-166 по плана на
с. Мламолово, общ. Бобов дол, одобрен със Заповед 553/16.03.1970г. и изменение със
Заповед № 1393/02.06.1982 г. на ОНС – Кюстендил.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за поставяне
на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращи се в УПИ І, кв. 49 - централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от
3 години.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15,
ал. 7 и ал.8, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 163
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем, на общински имот, представляващ
обект № 2, с площ 67.00 кв.м., открита площ за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в УПИ Іобщински пазар, кв.49, по рег. план на гр. Бобов дол, при първоначална месечна
наемна цена 113.90.лв. без ДДС, за срок от 3 години.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Формиране на паралелка с по малък брой ученици за учебната 2013/2014 година в
ОУ “Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол;
- Предложение от Галина Панева – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр.
Бобов дол относно: Разрешение на Общински съвет – Бобов дол за формиране на
паралелка с по-малък брой ученици за учебната 2013 – 2014 год. в училището.
................................................................
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 Наредба № 7/ 2000 г. за определяне броя на учениците и децата в
паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /Обн.
ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г./ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 9 общински съветници, от
които 9 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

6

РЕШЕНИЕ
№ 164
Общински съвет - Бобов дол разрешава формиране на маломерна
паралелка – VI клас в ОУ “Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол под определения от
Наредба № 7/ 2000 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /Обн. ДВ. бр.4 от
12 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г./ минимум за
учебната 2013/2014 година - VI клас – една маломерна паралелка – 16 ученици.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Заявление от родителите на ученици от V клас при ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр.
Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 165
Общински съвет – Бобов дол приема отговора от госпожа Галина Панева –
директор на ОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Бобов дол към родителите на учениците от V
клас при ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Бобов дол.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 166
Общински съвет – Бобов дол задължава председателя на общинския съвет
да направи мотивирано предложение пред Министерство на образованието и
науката за актуализиране на Наредба № 7/ 2000 г. за определяне броя на
учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена /Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28
Февруари 2012г./, съобразно демографските промени в цялата страна.

По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Кандидатстване на Народно читалище“Александър Димитров-1899“
с.Горна Козница по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от
програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
- Искане от Ангел Евгениев Спасов – Председател на НЧ „Ал. Димитров – 1899г.”, с.
Горна Козница, относно: Кандидатстване на НЧ „Александър Димитров – 1899г.”,
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с. Горна Козница по мярка 322, „Обновяваве и развитие на населените места” за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от „Програмата за развитие на
селските райони”/ПРСР/ за периода 2007 – 2013год., сградата на НЧ”Ал. Димитров
– 1899г.” да бъде обявена като сграда с местно историческо и културно значение
................................................................
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 и 2
и чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация /обн.
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г./ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от
които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 167
Общински съвет Бобов дол обявява сградата на Народно читалище
“Александър Димитров-1899“ с.Горна Козница, за сграда с местно историческо и
културно значение.
................................................................

Дата на публикуване – 11.10.2013 г., 16:25 ч.
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