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 № 12
от 02.12.2014 год. от 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.Избор на председател на Общински съвет - Бобов дол.
2.Питания.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Промяна на Решение № 80 от Протокол № 8 от 16.07.2014 г.
от заседание на Общински съвет – Бобов дол.
4.Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – общински съветник от ПП
„БСП”, относно:Промяна в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно:Допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане
на обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно:Одобряване на Бизнес – програма за дейността на
Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, град
Бобов дол, за мандата на управление и по години.
7. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно:Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ, обект № 31 с площ 5.07 кв.м., за поставяне на преместваем
обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в
УПИ І, кв. 49 - централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска
собственост представляващ УПИ ІІІ - 699, кв.66 с площ 553 кв.м. по плана на
гр. Бобов дол, Община Бобов дол.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Предоставяне под наем имот частна общинска собственост
представляващ – помещение, с площ от 113 кв.м., намиращо се в жилищен
блок № 18, кв. Миньор, гр. Бобов дол на Политическа партия ”ЛИДЕР”,
съгласно Закона за политическа партии.

10. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно:Разпореждане с недвижим имот - частна общинска
собственост представляващ, имот № 000016, площ 6.383 дка., с начин на
трайно ползване – друга селищна територия, намиращ се извън
регулационния план на гр. Бобов дол ,община Бобов дол.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно:Устойчивост, след приключване на Проект „Грижи в дома
за рискови групи от общността”, осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-5.1.04
„Помощ в дома” за срок от една година.
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: Учредяване безвъзмездно, в полза на Изпълнителна
Агенция
„ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩИТЕЛНИ
МРЕЖИ
И
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”, гр.София, право на прокарване на общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за Обект: ”Развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането
на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура”, Подобект: „Оптична кабелна линия Кюстендил - Бобов дол
и селищната мрежа на територията на Община Бобов дол”.
14. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Писмо с вх. № № 92.00.165/ 2014 г.; 92-00-38/ 2014 г.; 92- 00 169/ 2014 г. ; 92-00-171/2014 г.; 92-00-175/2014 г. и 92-00-203/ 2014 г. от ОбС
Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е
издадено решение от Общинска служба по земеделие - гр. Бобов дол, за
признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи
или възстановими стари реални граници.
15.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно:Определяне на минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници.
16. Предложение от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване.
17.Молби на граждани:
- Донка Здравкова Крумова – гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 53,
ап. 4;
- Люба Петрова Георгиева – гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 94,
вх. А, ап. 25;

- Елеонора Илиева Тошева - гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 85, вх. А,
ап. 1;
- Румяна Кирилова Романова – с. Горна Козница, община Бобов дол;
- Димитрина Райчова Станоева – гр.Бобов дол, ул.”Свилен Русев”, бл.58,
вх.Б, ап.23;
- Предложение на постоянната комисия по местно самоуправление,
социални дейности и здравеопазване за отпускане на еднократна парична помощ на
Ася Кирилова Панчовска от гр.Бобов дол, ул. Васил Коларов, бл.3, ап.3, ЕГН
701228**** за покриване разходите за погребение на сина й Антон Николаев
Иванов.
18. Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – общински съветник от
ПП „БСП”, относно: Предоставяне на строителни петна в парк с паркови
елементи в гр.Бобов дол.
19. Разни.
По т.1 от дневният ред:
Избор на председател на Общински съвет - Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 и чл.10 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската администрация и резултатите от проведеното
явно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 160
За провеждането на тайно гласуване по чл.9 и чл.10 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет - Бобов
дол утвърждава комисия за провеждане на таен избор за председател на
Общински съвет - Бобов дол, която комисия да утвърди образец на бюлетина
и плик, подпечатан с печата на общината. Комисията е в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Тимотеев Радлев – общински съветник
от ПП БСП
ЧЛЕНОВЕ: 1.Георги Кирилов Георгиев – общински съветник
от ПП ЛИДЕР
2. инж.Атанас Пандев Каптиев - общински съветник
от ПП ЛИДЕР
................................................................
На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, чл. 15, ал.1 т.1 и ал.5, чл. 12, ал. 6 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската администрация и резултатите от проведеното
тайно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 161

Общински съвет - Бобов дол избира от своя състав за Председател на
Общинския съвет , адв. Елза Стоянова Величкова - общински съветник от
ПП ЛИДЕР.
................................................................
По т.2 от дневният ред:
Питания.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна на Решение № 80 от Протокол № 8 от 16.07.2014 г. от
заседание на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 162
Общински съвет – Бобов дол изменя свое Решение № 80 от Протокол №
8 от 16.07.2014 год. от заседание на Общински съвет – Бобов дол, както следва:
Датата, от която дава съгласието си за откриване на социална услуга Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични
разстройства, с.Мламолово, общ.Бобов дол, с капацитет от 12 лица като
делегирана от държавата дейност, да не се счита от 01.02.2015 г., а от 01.03.2015
г.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – общински съветник от ПП „БСП”,
относно:Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
................................................................
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.5, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 163
Общински съвет – Бобов дол прави промяна в Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, както следва:
Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.18(2) /старо/ Председателят на Общински съвет е с пълно работно време.
Чл.18 (2) /ново/ Председателят на Общински съвет е с непълно работно време – 4
часа.

................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 164
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
проучи възможностите за увеличаване заплатите на кметските наместници и
излезе с предложение на следващото заседание на ОбС.
................................................................
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на
обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 от Закона за общинския
дълг и във връзка със Закона за публичните финанси ЗМСМА и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 11
бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 165
1.Общински съвет – Бобов дол допълва към Наредба за условията и
реда за провеждане на обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския
дълг, следните членове:
Чл.12 Процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник
се провежда по реда на Закона за обществените поръчки и е въведена с
Заповед № З-357/03.06.2014год, която е неразделна част към тази наредба.
Чл. 13 Към чл.12 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от
«Фонд за органите на местното самоуправление в България- «ФЛАГ»- ЕАД, от
фонд «Енергийна ефективност и възобновяеми източници» и от фондовете за
градско развитие.
Чл.14 (1) Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за
които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за
сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския
дълг.
(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински
гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и
общата субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на
общината.
Чл.15 (1)Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в
които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако
дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от
полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на
общината, както и в случайте по ал.5 от Закона за общинския дълг.

(2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на
условията по чл.32, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.14.
(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложение за издаване на
общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на
дружеството и договора за поемане на дълга, който общината гарантира.
(4) Решението за отдаване на общинска гаранция се приема с мнозинство
повече от половината от общия брой на общинските съветници или след
провеждане на референдум по решение на общинския съвет.
(5) Общината може да гарантира дълг на малки и средни предприятия чрез
общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия по чл.10, ал.2 от
Закона за приватизация и средприватизационен контрол, когато средствата и
операциите на фонда се включват в общинския бюджет.
Чл.16 Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с
общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за
издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.
Чл.17 Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или
срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от
общинския съвет по реда на чл.15.
Чл.18 Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно
до 15 –о число предоставят на кмета на общината информация за
обслужването на дълга.
Чл.19 (1) Лихвите, погащенията по главницата и всички такси, комисиони и
други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се
заплащат от кредитополучателя.
(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато
кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита
в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел
мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране
от кредитополучателя на дължимите суми.
Чл.20 Когато изискванията на чл.19, ал.2 не са предвидени в споразумението
за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора
мерките, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по
общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати
просрочените суми.
Чл.21 От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината
встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на
извършеното плащане.
Чл.22 (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите,
изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във
връзка с плащането.
(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото
законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска
гаранция.
Чл.23 Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва
при условията и по реда на глави четвърта и пета от Закона за общинския
дълг.

Чл.24 Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за
публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
Чл.25 (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за
публично
предлагане,
инвеститори могат
да
бъдат
единствено
институционални инвеститори по смисъла на §1, т.1, буква „в” от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.
(2) В случаите по ал.1 общинския съвет определя реда за оповестяване на
информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на
икономическото и финансовото състояние на общината и на правата,
свързани с ценните книжа.
Чл.26 Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на
търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите
контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в
общинския бюджет.
Чл.27 (1) Кметът на общината изготвя шестмесечен и годишен отчет за
състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като
неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.
(2) Отчетът по ал.1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл.26 и
издадените от тях гаранции.
................................................................
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Одобряване на Бизнес – програма за дейността на Общинско
предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, град Бобов дол, за
мандата на управление и по години.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, т.5 от
Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване и благоустройство”, град Бобов дол, чл.6, ал.2, т.1 от Договор №
1/04.06.2014 г. за възлагане управлението на Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване и благоустройство”, град Бобов дол (приети с Решение № 172 от
Протокол № 13/20.11.2013 г. от заседание на Общински съвет – Бобов дол)и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов
дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 166
Общински съвет – Бобов дол одобрява Бизнес – програма за дейността
на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, град
Бобов дол за мандата на управление и по години.
/ Бизнес – програма за дейността на Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване и благоустройство”, град Бобов дол за мандата на управление и
по години – приложение към протокола/.
................................................................

По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ, обект № 31 с площ 5.07 кв.м., за поставяне на преместваем
обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ 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 12 общински съветници, от които 10
бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ,1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 167
Общински съвет - Бобов дол, задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот,
представляващ обект № 31, с площ 5.07 кв.м., открита площ за поставяне на
преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращ се в УПИ І- общински. пазар, кв.49, по рег. план на гр. Бобов дол,
при първоначална месечна наемна цена 8.62 лв. без ДДС, за срок от 3 години.
................................................................
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост
представляващ УПИ ІІІ - 699, кв.66 с площ 553 кв.м. по плана на гр. Бобов
дол, Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
във връзка с чл. 30 и 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 12 общински съветници, от които 10
бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ,1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 168
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ - 699, кв.66 с площ 553 кв.м., в размер
на 7 120.00 лв. /седем хиляди сто и двадесет лв./ по плана на гр. Бобов дол,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 264/ 13.10.2003 год.,
определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
2.Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов
дол да организира и проведе публичен търг за продажба на описания в т. 1
имот, при начална тръжна цена в размер на 7 120.00 лв., по плана на гр.Бобов
дол и сключи договор за продажба на имота.

................................................................
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне под наем имот частна общинска собственост
представляващ – помещение, с площ от 113 кв.м., намиращо се в жилищен
блок № 18, кв. Миньор, гр. Бобов дол на Политическа партия ”ЛИДЕР”,
съгласно Закона за политическа 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 и резултатите
от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които
11 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 169
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде отдаден под наем
имот частна общинска собственост представляващ – помещение, с площ от
113 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
амортизационните отчисления.
2. Общински съвет - Бобов дол определя срок на договора - до изтичане
мандата на 43 - то Народно събрание.
3. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на общината да сключи
договор за наем с Харалампи Златанов – Областен координатор на
ПП”ЛИДЕР” за област Кюстендил.
................................................................
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост
представляващ, имот № 000016, площ 6.383 дка., с начин на трайно ползване –
друга селищна територия, намиращ се извън регулационния план на гр. Бобов
дол ,община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и във
връзка с чл. 23, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10
бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 170
Общински съвет – Бобов дол допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Бобов дол за 2014 г,.
както следва:

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА
ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
№

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
10

Имот № 000016 с площ 6.383 дка извън регулационния план на гр. Бобов

дол

................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
във връзка с чл. 30 и чл. 62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол ЗМСМА и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов
дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 171
1.Общински съвет – Бобов дол, одобрява пазарна оценка на стойност
97 140.00 лв. без ДДС на общинския недвижим имот, представляващ имот №
000016, площ 6.383 дка., с начин на трайно ползване – друга селищна
територия, намиращ се извън регулационния план на гр. Бобов дол, община
Бобов дол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1288/ 15.10. 2014
год., определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
2.Общински съвет – Бобов дол, упълномощава Кмета на община Бобов
дол да организира и проведе публичен търг за продажба на описания в т. 1
имот, при начална тръжна цена в размер на 97 140.00 лева / деветдесет и седем
хиляди сто и четирдесет лв./ без ДДС и сключи договор за продажба на имота.
................................................................
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Устойчивост, след приключване на Проект „Грижи в дома за рискови
групи от общността”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в
дома” за срок от една година.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
социалното подпомагане и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 172
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъдат назначени 2 /две/
лица на длъжност „Домашен санитар” към Звеното за услуги в домашна
среда, считано от 05.01.2015 г.
2. Общински съвет - Бобов дол определя потребителска такса при
обслужване в размер на 0.50 /петдесет/ лв. на час.
................................................................
По т.12 от дневният 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 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и във
връзка с чл.23, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9
бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ и 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 173
Общински съвет – Бобов дол допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Бобов дол за 2014
г,.както следва:
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ
АРЕНДА, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В
КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
КОНЦЕСИЯ
А. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ КОИТО ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА
8
9
10
11
12

Имот № 036006, местност „Езеро” – 0.956, с. Локвата
Имот № 001013, местност „Бусолица” – 7.000, с. Локвата
Имот № 020005, местност „Езеро” – 5.531, с.- Локвата
Имот №026025, местност „Илина Църква” – 75.371, с. Локвата
Имот № 000101, местност „Прогоно” – 33.850, с. Блато

...............................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.4 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, 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

12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ и 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 174
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 на следните имоти - общинска собственост:

№
по
ред

Имот
№

1.
2.
3.
4.

036006
001013
020005
026025

5.

000101

Местност

Езеро
Бусолица
Езеро
Илина
Църква
Прогоно

Населено
място

Площ

с. Локвата
с. Локвата
с. Локвата
с. Локвата

0. 956
7.000
5.531
75.371

с. Блато

33.850

Начална
тръжна
наемна цена
за една
стопанска
година/лв. /
12.43
91.00
71.90
1 130.57
507.75

Скица №

К00196/19.11.2014г.
К00192/10.11.2014г
К00193/10.11.2014г
К00194/10.11.2014г
К00562/10.11.2014г

за срок от 6/шест /стопански години.
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 дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Учредяване безвъзмездно, в
полза
на Изпълнителна Агенция
„ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ”, гр.София, право на прокарване на общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура за Обект: ”Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством изграждането на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Подобект:
„Оптична кабелна линия Кюстендил - Бобов дол и селищната мрежа на
територията на Община Бобов дол”.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 281, ал.1,
чл. 281а, ал. 1, т. 2, чл. 287, чл. 288 и чл. 295, ал. 7 от ЗЕС, чл. 193, ал. 4, ал. 7 от
ЗУТ, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12

общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр. - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 175
1. Общински съвет - Бобов дол, учредява безвъзмездно право на
прокарване на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за
обект: ”Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура”, Подобект:”Оптична кабелна линия
Кюстендил – Бобов дол и селищна мрежа на територията на Община Бобов
дол. Трасе на територията на Община Бобов дол: град Бобов дол, село Горна
Козница, село Мала Фуча, село Бабино”, през имоти, публична общинска
собственост, с обща дължина трасето на територията на ОбщинаБобов дол –
5699.00м.
2. Общински съвет - Бобов дол възлага на Кмета на общината да издаде
заповед за учредяване в полза на Изпълнителна Агенция ”ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”, гр.София,
ул. ”Ген. Гурко” 6, безвъзмездно право на прокарване на общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за обект: ”Развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането
на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура”, Подобект:”Оптична кабелна линия Кюстендил – Бобов дол
и селищна мрежа на територията на Община Бобов дол. Трасе на територията
на Община Бобов дол: град Бобов дол, село Горна Козница, селоМала Фуча,
село Бабино”, през имоти, публична общинска собственост.
................................................................
По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо с вх. № № 92.00.165/ 2014 г.; 92-00-38/ 2014 г.; 92- 00 - 169/ 2014
г. ; 92-00-171/2014 г.; 92-00-175/2014 г. и 92-00-203/ 2014 г. от ОбС Бобов дол, за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е издадено
решение от Общинска служба по земеделие - гр. Бобов дол, за признаване на
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 176
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 039079, съгласно приложена скица № Ф00589/ 22.07. 2014 год. с
площ 1.427 дка, м. „Домашната”, образуван от имот № 039069, общинска

собственост с площ 22.607дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на нци на Стефан Петров Димитров.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 177
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 021064, съгласно приложена скица № Ф00527/ 06.11.2014 год с
площ 1.004 дка, м. „Иловица”, общинска собственост с площ дка. в
землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Николов Пейчев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 178
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 019028, съгласно приложена скица Ф00574/06.11.2014 год. с
площ 1.002 дка, м. „Ширине”, образуван от имот № 019001, общинска
собственост с площ 33.760 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на
н-ци на Стоил Николов Пейчев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 179
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 016003 , съгласно приложена скица № Ф00573/ 06.11.2014 год.с
площ 2.001 дка, м. „Мемоте” образуван от имот № 016002, общинска
собственост с площ 5.226 дка. в землището на с. Бабино. общ. Бобов дол на
собственост на н-ци на Стоил Николов Пейчев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 180
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 022057, съгласно приложена скица № Ф00575/ 06.11.2014 год. с
площ 1.800 дка, м. „Расолковица”, образуван от имот № 022046, общинска
собственост с площ 3.650 дка. в землището на с. Бабино. общ. Бобов дол на нци на Стоил Николов Пейчев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 012006, съгласно приложена скица № Ф00154/ 17.08.2014 год. с
площ 2.257 дка, м. „Елина църква”, образуван от имот № 012002, общинска
собственост с площ 11.606 дка. в землището на с. Локвата. общ. Бобов дол на
н-ци на Александър Стойнев Лозански.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 182
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване
земеделска земя:
Имот № 207047, съгласно приложена скица № Ф01227/ 22.04.2014 год. с
площ 3.000 дка, м. „Преки дол”, образуван от имот № 207004, общинска
собственост с площ 3.568 дка. в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол
на н-ци на Дамян Гогев Чучуков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 183
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 012036, съгласно приложена скица № Ф01264/ 11.09.2014 год. с
площ 1.315 дка, м. „Зад ридо”, образуван от имот № 012032, общинска

собственост с площ 94.865 дка. в землището на гр. Бобов дол. общ. Бобов дол
на н-ци на Крум Митев Тонев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 184
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 000079, съгласно приложена скица № Ф01679/ 08.09.2014 год. с
площ 2.011 дка, м. „Под Джокинци”, образуван от имот № 000302, общинска
собственост с площ 5.578 дка. в землището на с. Горна Козница, общ. Бобов
дол на н-ци на Костадин Лесев Гогев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска
земя:
Имот № 227024, съгласно приложена скица № Ф00433/ 23.09.2014 год. с
площ 2.500 дка, м. „Гробища”, образуван от имот № 227009 ,общинска
собственост с площ 4.979 дка. в землището на с. Голема Фуча , общ. Бобов дол
на н-ци на Лазар Евлогиев Стоянов.
................................................................
По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз
на пътници.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 186
1.Общински съвет - Бобов дол отменя Решение № 20 от Протокол №2
от проведено на 27.02.2013 г. заседание.
2.Общински съвет - Бобов дол и определя:
*Максимални цени за километър пробег, както следва:

- Дневна тарифа за един километър пробег - 0.80 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег - 0.85 лв.
- Първоначално повикване-0.20 лв.
- Цена за престой - 0.20 лв. за минута.
*Минимални цени за километър пробег, както следва:
- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.50 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.60 лв.
- Първоначално повикване - 0.10 лв.
- Цена за престой - 0.10 лв. за минута.
................................................................
По т.16 от дневният ред:
Предложение от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет
на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване, чл. 7, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и
осигурителен стаж и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 187
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да се внесе предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална
пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Галина Йорданова
Боянова с ЕГН 135116****.
................................................................
По т.17 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Донка Здравкова Крумова – гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 53,
ап. 4;
- Люба Петрова Георгиева – гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 94,
вх. А, ап. 25;
- Елеонора Илиева Тошева - гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 85, вх. А,
ап. 1;
- Румяна Кирилова Романова – с. Горна Козница, община Бобов дол;
- Димитрина Райчова Станоева – гр.Бобов дол, ул.”Свилен Русев”, бл.58,
вх.Б, ап.23;
- Предложение на постоянната комисия по местно самоуправление,
социални дейности и здравеопазване за отпускане на еднократна парична помощ на
Ася Кирилова Панчовска от гр.Бобов дол, ул. Васил Коларов, бл.3, ап.3, ЕГН

701228**** за покриване разходите за погребение на сина й Антон Николаев
Иванов.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 188
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ в
размер на 200 /двеста/ лв. на Донка Здравкова Крумова от гр. Бобов дол, ул.
„Стефан Стамболов”, бл. 53, ап. 4.
................................................................
- Люба Петрова Георгиева от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”,
бл. 94, вх. А, ап. 25
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 189
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Люба Петрова Георгиева от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 94,
вх. А, ап. 25, в размер на 500 /петстотин/ лв.
................................................................
- Елеонора Илиева Тошева от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 85,
вх. А, ап. 1.
................................................................
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.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 190
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Елеонора Илиева Тошева от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 85, вх. А, ап.
1.
................................................................
- Румяна Кирилова Романова от с. Горна Козница, община Бобов дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 191

Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Румяна Кирилова Романова от с. Горна Козница, община Бобов дол, в размер
на 200 /двеста/ лв.
................................................................
- Димитрина Райчова Станоева от гр.Бобов дол, ул.”Свилен Русев”,
бл.58, вх.Б, ап.23
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 192
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Димитрина Райчова Станоева от гр.Бобов дол, ул.”Свилен Русев”, бл.58, вх.Б,
ап.23, в размер на 500 /петстотин/ лв.
................................................................
- Предложение на постоянната комисия по местно самоуправление,
социални дейности и здравеопазване за отпускане на еднократна парична
помощ на Ася Кирилова Панчовска от гр.Бобов дол, ул. Васил Коларов, бл.3,
ап.3, ЕГН 701228**** за покриване разходите за погребение на сина й Антон
Николаев Иванов.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 193
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ, в
размер на 500 /петстотин/ лв., на Ася Кирилова Панчовска от гр.Бобов дол,
ул.Васил Коларов”, бл.3, ап.3, ЕГН 701228**** за покриване разходите за
погребение на сина й Антон Николаев Иванов.
...............................................................
По т.18 от дневният ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – общински съветник от ПП „БСП”,
относно: Предоставяне на строителни петна в парк с паркови елементи в
гр.Бобов дол.
................................................................/Не беше взето решение/
По т.19 от дневният ред:
Разни.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА ЗМСМА и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10
бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
Общински съвет – Бобов дол отпуска сума до 1000 /хиляда/ лв. за
организиране на новогодишните тържества в гр.Бобов дол.
................................................................
Вярно с оригинала:
...................................
Председателстващ заседанието на ОбС
до т.2 от дневния ред: /п// Елеонора Христова/
Председател на ОбС:/п//адв.Елза Величкова/
Протоколист: /п/ /Мая Дюлгерова/

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 № 12
от 02.12.2014 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
По т.13 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Учредяване безвъзмездно, в
полза
на Изпълнителна Агенция
„ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ”, гр.София, право на прокарване на общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура за Обект: ”Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством изграждането на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Подобект:
„Оптична кабелна линия Кюстендил - Бобов дол и селищната мрежа на
територията на Община Бобов дол”.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 281, ал.1,
чл. 281а, ал. 1, т. 2, чл. 287, чл. 288 и чл. 295, ал. 7 от ЗЕС, чл. 193, ал. 4, ал. 7 от
ЗУТ, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр. - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 175
1. Общински съвет - Бобов дол, учредява безвъзмездно право на
прокарване на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за
обект: ”Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура”, Подобект:”Оптична кабелна линия
Кюстендил – Бобов дол и селищна мрежа на територията на Община Бобов
дол. Трасе на територията на Община Бобов дол: град Бобов дол, село Горна
Козница, село Мала Фуча, село Бабино”, през имоти, публична общинска
собственост, с обща дължина трасето на територията на ОбщинаБобов дол –
5699.00м.

2. Общински съвет - Бобов дол възлага на Кмета на общината да издаде
заповед за учредяване в полза на Изпълнителна Агенция ”ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”, гр.София,
ул. ”Ген. Гурко” 6, безвъзмездно право на прокарване на общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура за обект: ”Развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането
на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура”, Подобект:”Оптична кабелна линия Кюстендил – Бобов дол
и селищна мрежа на територията на Община Бобов дол. Трасе на територията
на Община Бобов дол: град Бобов дол, село Горна Козница, селоМала Фуча,
село Бабино”, през имоти, публична общинска собственост.
................................................................

Дата на публикуване – 11.12.2014 г., 12.45 ч.

