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 № 12
от 24.10.2012 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 13
общински съветници, от които 13 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на решение за одобряване проект на Споразумение за партньорство между
Община Кюстендил, Община Дупница, Община Бобов дол, Община Сапарева баня,
Община Невестино и Община Трекляно за съвместни действия, свързани с подготовката на
проектно предложение с наименование: „Изграждане на Регионална система за управление
на отпадъците, Регион Дупница”.
2. Отчет за изпълнение на решенията за периода 3 ноември 2011 год. до 30 юни
2012 год. на Общински съвет – Бобов дол от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община
Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”-конкретен по схема
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и
надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, приоритетна ос 2 „ Регионална и местна
достъпност”, операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа” по Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. на помещение с площ 18.88 кв, намиращо се
на втори етаж в училищна сграда в УПИ VІІІ, кв.7 по регулационния план на с. Мала
фуча, общ. Бобов дол.
4. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Участие на Община Бобов дол в процедура за кандидатстване по Оперативна
програма развитие на сектор „Рибарство”, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”,
мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”с проектно
предложение „Повишаване консумацията на риба и рибни продукти на територията на
община Бобов дол”.
5.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобов
дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изменение на приложение № 2 към Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол , приета от
Общински съвет – Бобов дол, с Решение № 139/Протокол № 12/11.11.2008г., променена с
Решение №178/Протокол №15/18.12.2008г.,променена с Решение № 132/Протокол
№10/27.09.2010г., променена с Решение № 49/Протокол №3/22.02.2011г., променена с
Решение № 147/Протокол № 11/21.09.2011г., променена с Решение №18/Протокол
№2/15.02.2012г.
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7. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за пожарната безопасност на територията на
Община Бобов дол.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на
недвижими имоти, представляващи земи по чл. 19 от ЗПЗЗ.
9. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект, представляващ
павилион –Универсал, състоящ се от 99.00 кв.м. намиращ се в УПИ І –общ. пазар по рег.
план на гр. Бобов дол.
10. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо с № 92.00.148/13.07.2012 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.
11. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с №№ 92.00.125/28.05.2012 г., 08.00.145/03.07.2012г., 92.00.131/07.06.2012 г.,
и 92.00.137/18.06.2012 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.
12. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с вх. №№ 92.00.160/03.08.2012 г., 92.00.164/15.08.2012г. 92.00.166/15.08.2012
г. и 92.00.163/15.08.2012г 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.
13. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на работна група по наблюдение, оценка и контрол на
Актуализирания документ за изпълнение на Общински план за развитие на община
Бобов дол за периода 2007-2013 г.
14. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
15. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на
недвижим имот, представляващ УПИ VII – 97, кв.11 – частна общинска собственост по
регулационния план на с.Мали Върбовник.
16. Разни:
-Молба от Цветанка Иванова Стефанова от гр.Бобов дол, бл.23, ап.18.
-Заявление от Атанаска Валентинова Боянова от гр.Бобов дол, ул.”Стефан
Стамболов”, бл.94, ап.17.
-Докладна записка от президента на СКБ”ЯСТРЕБ”, гр. Бобов дол.

По т. 1 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно: Приемане на
решение за одобряване проект на Споразумение за партньорство между Община
Кюстендил, Община Дупница, Община Бобов дол, Община Сапарева баня, Община
Невестино и Община Трекляно за съвместни действия, свързани с подготовката на проектно
предложение с наименование: „Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците, Регион Дупница”.

................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
1.Одобрява предложения проект на Споразумение за партньорство между
Община Кюстендил, Община Дупница, Община Бобов дол, Община Сапарева
баня, Община Невестино и Община Трекляно, за съвместни действия, свързани с
подготовката на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма "Околна
среда 2007 - 2013 г." (ОПОС), с наименование: „Изграждане на Регионална система
за управление на отпадъците, Регион Дупница”; за сключване и изпълнение на
Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДПБФП) с
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и за съвместно ползване на
инвестицията по проекта, съобразно нейното предназначение.
2. Одобрява предложения обхват на проектното предложение: „Изграждане
на Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци, Регион Дупница”, а
именно - изграждането на:
1. Инсталации за открито компостиране на „зелени“ отпадъци – 2 броя (на
Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци, Регион Дупница и
на Претоварната станция- Кюстендил);
2. Инсталация за ръчно сортиране – (на Регионален Център за третиране на
неопасни отпадъци, Регион Дупница);
3. Инсталация за ръчно сортиране – (на Претоварната станция Кюстендил);
4. Претоварна станция – Кюстендил;
5. Регионално депо за неопасни отпадъци, Дупница;
6. Пречиствателна станция за отпадни води, към инфраструктурата на
Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци, Регион Дупница.
3. Упълномощава кмета на Община Бобов дол да подпише Споразумението
за партньорство, при предложените условия, и да предприеме всички последващи
действия, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение по
процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци” по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС), и с
наименование: „Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците, Регион Дупница”, съобразно задълженията, предвидени за Община
Бобов дол.
................................................................
По т. 2 от дневния ред:
Отчет за изпълнение на решенията за периода 3 ноември 2011 год. до 30 юни 2012 год. на
Общински съвет – Бобов дол от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол.

................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 137
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнение на решенията за
периода 3 ноември 2011 год. до 30 юни 2012 год. на Общински съвет – Бобов дол от инж.
Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол.

По т. 3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи”-конкретен по схема BG161PO001/2.201/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена
ИКТ инфраструктура”, приоритетна ос 2 „ Регионална и местна достъпност”, операция
2.2 „Информационна и комуникационна мрежа” по Оперативна програма “Регионално
развитие” 2007-2013 г. на помещение с площ 18.88 кв, намиращо се на втори етаж в
училищна сграда в УПИ VІІІ, кв.7 по регулационния план на с. Мала фуча, общ. Бобов
дол.

................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, 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 взето решение № 76 от Протокол № 4/ 04. 04. 2012 год. на
Общински съвет-Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 138
Общински съвет - Бобов дол допълва Решение №76 от Протокол №4 от
04.04.2012 г. от заседание на Общински съвет-Бобов дол с точки 5, 6 и 7, както
следва:
5. Общински съвет - Бобов дол ще предостави за безвъзмездно управление
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи”-конкретен по схема BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на
критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”,
приоритетна ос 2 „ Регионална и местна достъпност”, операция 2.2
„Информационна и комуникационна мрежа” по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г. на помещение с площ 18.88 кв, намиращо се
на втори етаж в училищна сграда в УПИ VІІІ, кв.7 по регулационния план на с.
Мала фуча, общ. Бобов дол за разполагане на необходимото компютърно и
комуникационно оборудване за срок от 8 години.
6. Общински съвет - Бобов дол поема ангажимент, че собствеността и
предназначението на предоставеното за целите на проекта помещение няма да
бъдат променяни за срок от 8 години.
7. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи” да пригоди помещението, в което ще бъде монтирано
оборудването, за сметка на проекта, с оглед то да отговаря на предварително
заложените технологични изисквания като климатизация, противопожарно
известяване, електро захранване и др.
................................................................
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По т. 4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Участие на Община Бобов дол в процедура за кандидатстване по Оперативна програма
развитие на сектор „Рибарство”, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, мярка 3.4.
„Развитие на нови пазари и промоционални кампании”с проектно предложение
„Повишаване консумацията на риба и рибни продукти на територията на община Бобов
дол”.

................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /Обн. ДВ. бр.77 от 17 септември 1991 г.,., посл. изм. ДВ. бр.38
от 18 Май 2012 г./и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 139
1. Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства с проектно предложение: „Повишаване консумацията на
риба и рибни продукти на територията на община Бобов дол” за
безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и
промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ
интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на
Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013 г.
2. Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка
с подготовката и реализирането на проектното предложение „Повишаване
консумацията на риба и рибни продукти на територията на община Бобов
дол” по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании"
по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за
развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз за програмен период
2007 - 2013 г.
3. Общински съвет Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
осигури временна наличност на средства за извършване на допустимите
разходи за реализиране на проекта, преди възстановяването им по по мярка
3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна
ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на
сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство на Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013 г.
................................................................
По т. 5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно: Приемане на
решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на
годишен размер на местните такси и цени на услуги.

................................................................
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 140
Общински съвет - Бобов дол приема следните изменения и допълнения към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на
местните такси и цени на услуги, както следва:
1. Раздел VІІ – Такса за притежаване на куче
Чл. 35. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в
размер на 10 лв.
2. Раздел VІІІ, Такси за гробни места.
Чл. 38. (1) Запазване на допълнително гробно място – 15,00 лв.
(2) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно
такси, както следва:
1. до 15 години – 20 лв.;
2. за вечни времена – 60 лв.;
3. за ползване на семейни гробни места – 80 лв.:
4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от
таксата, определена за гробното място.
(3) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на
сто.
3. Приложение №5 към НАОМТ :
Приложение №5 към НАОМТ
Приложение
№

№
по
ред

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

8

5

9

5

10

5

11

5

12

Услуга

Такса

Издаване
на
удостоверение
за
наследници
Издаване
на
удостоверение
за
идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за липса на
съставен акт за гражданско състояние
Издаване
на
дубликати
на
удостоверение за раждане или за
граждански брак, както и за повторно
издаване на препис-извлечение от акт
за смърт
Издаване на удостоверение за семейно
положение
Издаване на удостоверение за съпруг и
родствени връзки
Издаване на удостоверение за семейно
положение, съпруг и деца
Издаване на удостоверение за родените
от майката деца
Заявяване на настоящ адрес (адресна
карта)
Заявяване на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за настоящ
адрес
Издаване
на
удостоверение
за
постоянен адрес

2,00
2,00
2,00
3,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

6

5

13

5

14

5

15

5

16

5

17

5

18

5

19

Издаване на удостоверение за вписване
в регистрите на населението
Издаване на удостоверение за правно
ограничение
Легализация
на
документи
по
гражданското състояние за чужбина
Преписи от документи

Изготвяне
на
удостоверителни
документи по искане на граждани
Производства за настаняване под наем,
продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти
Издаване
на
свидетелство
за
собственост при продажба на едър
добитък

3,00
3,00
5,00
страница

Първа
страница
1,00
лв.,
всяка
следваща 0,50 лв.
2,00 лв.
50,00 лв.

5,00 лв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл.42, т.1 от НОАМТ
ТАРИФА
/СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ ЗА ТЯХ./
СЕКТОР „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

№

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

1

2

3

1
2
3
4

5

Справка по актовите книги.

5 лв.

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот
Издаване на удостоверения за обезщетяване на
собственици по ЗАВОИ.
Издаване на удостоверение относно собствеността на
недвижими имоти.
Издаване на заверени копия от договори за учредяване
право на ползване и

право на строеж върху имоти

5 лв.
10 лв.
10 лв.

5 лв. на страница

общинска собственост.
6
7
8

Издаване на удостоверения за наличие на реституционни
претенции на недвижими имоти общинска собственост.
Издаване на заверени копия от документи относно
общинска собственост.
Отписване на имот от актовите книги за общинска
собственост.
Попълване

10

на

молба-декларация

до

нотариус

5 лв.
5 лв.
5 лв.

за

извършване на обстоятелствена проверка за недвижим

15 лв.

имот
Продажба на нежилищни имоти - общинска собственост.
11

12

Продажба на общински терени по реда на чл.15 и чл.17 от
ЗУТ.

2% режийни
разноски от
продажната цена
2% режийни
разноски от
продажната цена

7

13

Продажба на земя частна общинска собственост на
физически
или
юридически
лица
притежаващи
законопостроена сградавърху нея.
Учредяване право на надстрояване и пристрояване върху

16

имот, общинска собственост.

2% режийни
разноски от
продажната
цена
2% от цената на
учреденото право на
надстрояване и
пристрояване

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти
17

общинска собственост.
Учредяване възмездно право на ползване върху имоти

18

общинска собственост.
Замяна на общински недвижими имоти с имоти,

19

собственост на физически или юридически лица.
Замяна

20

на

общински

земеделски

земи

със

земи,

собственост на физически или юридически лица.
Ликвидиране на съсобственост между Община Бобов дол и

21

физически или юридически лица.
Приемане и обработване на искания,

2% от цената на
учреденото право
2% режийни
разноски от
продажната
цена
2% режийни
разноски от
продажната
цена
2% режийни
разноски от
продажната
цена

молби и жалби

свързани с възстановяване на собствеността върху земи в
22

и извън границите на урбанизираните територии по реда

10 лв.

на ЗСПЗЗ
Издаване на заповед за възстановен земеделски имот на
23

физически лица.
Замяната на земеделски земи от общинския поземлен

24

фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица.

10 лв.
2% режийни
разноски от цената
на имота

Административно производство по чл.34 от ЗСПЗЗ,
25

изземване на земеделска земя от граждани, ползвана без

10 лв.

правно основание
Разкриване на временни пунктове за изкупуване на череши
26

27

и други плодове на терени общинска собственост.*
Ползване на зали и други помещения общинска
собственост от лица и организации, които не са на
общинска издръжка и/или не са включени в общинския
спортен календар:
- спортни зали - зали със сцена -зали
в
Общинска
администрация
и
кметствата на територията на Община Бобов дол -ритуална зала /за мероприятия, нямащи

200 лв.

10 лв./час
50 лв./час
30 лв./час

8

отношение към предназначението на залата/ - други помещения -

75 лв./час
20 лв./час

* В изкупвателните пунктове съгласно чл.5 от Закона за измерванията (ЗИ), не могат да се използват
везни с цел търговски плащания, без знаците по чл.35 (одобрен тип), чл. 39 (първоначална проверка), или
знаци за оценено съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, или знак по
чл.43 (последваща проверка) от ЗИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл.42, т.1 от НОАМТ
ТАРИФА
/СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ ЗА ТЯХ ЗА /
СЕКТОР „ГРАО”

№

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

1
1

2
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български
гражданин в чужбина.

2

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с
документ за сключване на граждански брак в Република
България.
Издаване на заверен препис или фотокопие от личен
регистрационен картон или страница от семейния регистър на
населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН )
Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско
състояние за минали години.

3
6.00 лв.
Заверка за чужбина:
5.00 лв,
6,00 лв.
Заверка за чужбина:
5.00 лв,

3

4

2.00 лв.

3.00 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл.40. т.1 от НОАМТЦУ
ТАРИФА
/СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ ЗА ТЯХ/
ОП “ЧОБ”

№

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

2

3

1
1

Изкопаване на гроб
Превоз с катафалка в района на Община Бобов дол

2

3
4
5
6
7
8
9

ЗИЛ “Водоноска”
ЗИЛ “Самосвал”
ГАЗ 53 “Самосвал”
Колесен трактор “ЮМЗ”
Колесен трактор “МТЗ” (фадрома)
Асфалторезачка
Моторна косачка

35 лв.
10 лв.
за гр. Дупница – 20 лв.
гр. Кюстендил – 30 лв.
гр. София – 60 лв.
Машиносмяна –
252 лв.
Машиносмяна –
191 лв.
Машиносмяна –
144 лв.
Машиносмяна –
187 лв.
Машиносмяна –
187 лв.
Машиносмяна –
65 лв.
Машиносмяна –
50 лв

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1.
20.2.
20.3.
20.4
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.
20.13.
21.
22.
23.

Моторна дървосекачка
ЗИЛ “Самосвал”
ГАЗ 53 “Бордова”
ИФА “Мултикар”

Машиносмяна –
55 лв.
1 км. пробег в една
посока 1,50 лв.
1 км. пробег в една
посока 1,30 лв.
1 км. пробег в една
посока 0,88 лв.

Транспортна услуга с ГАЗ, ЗИЛ ”Самосвал” за гр. Бобов дол
Наем за един ден на водоноска (прикачна)
Монтаж и демонтаж на метална сцена
Превоз на работници за изкопаване на гроб до селата на
Община Бобов дол
Ръчна тъпкачка «Пачи крак»
Ползване и извозване на контейнер 4 м3 за строителни
отпадъци в гр. Бобов дол
Ползване и извозване на контейнер 4 м3 за строителни
отпадъци от населените места на Община Бобов дол:
с. Мламолово
с. Мало село
с. Големо село
с. Паничарево
с. Шатрово
с. Коркина
с. Новоселяне
с. Долистово
с. Бабинска река
с. Бабино
с. Голема Фуча
с. Горна Козница
с. Мала Фуча
Работа с автостълба монтирана на «Форд Транзит»
Труд на един работник, работещ на автостълба
Труд на общ работник за един работен ден

15,00 лв
20,00 лв
165,00 лв.
0,50 лв./км.
57,00 лв. за м/см.
30,00 лв.

32,00 лв.
42,00 лв.
46,00 лв.
75,00 лв.
66,00 лв.
54,00 лв.
66,00 лв.
54,00 лв.
49,00 лв.
36,00 лв.
54,00 лв.
66,00 лв.
42,00 лв.
20,00 лв/ч.
5,00 лв./ч.
27,00 лв.

................................................................
По т. 6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Изменение на приложение № 2 към Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол , приета от Общински съвет –
Бобов дол, с Решение № 139/Протокол № 12/11.11.2008г., променена с Решение
№178/Протокол №15/18.12.2008г.,променена с Решение № 132/Протокол №10/27.09.2010г.,
променена с Решение № 49/Протокол №3/22.02.2011г., променена с Решение №
147/Протокол № 11/21.09.2011г., променена с Решение №18/Протокол №2/15.02.2012г.

................................................................
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове и чл. 77 от АПК и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 141
Общински съвет - Бобов дол одобрява настоящото изменение на приложение №
2 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Бобов дол, приета от Общински съвет Бобов дол, с Решение
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№139/Протокол №12/11.11.2008г., променена с Решение № 178/Протокол №
15/18.12.2008г., променена с Решение № 132/Протокол № 10/27.09.2010 год., променена
с Решение № 49/Протокол № 3/22.02.2011 г.; променена с Решение № 147/Протокол №
11/21.09.2011 г. променена с Решение № 18/Протокол № 2/15.02.2012 г.както следва:
1. Начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ –
общинска собственост
№ по
ред

1.

2
3
4

Вид на имота
Нива:
до 3 дка
от 3 дка 10 дка
от 10 дка - 20 дка
над
- 20 дка
Ливада
Лозя
Пасище

Годишен наем
лв./дка/
20.00
20.00
19.00
19.00
13 .00
18.00
4.00

2. Начални тръжни цени за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ –
общинска собственост
За създаване и отглеждане на трайни насаждения:
2.1. лозови насаждения
гратисен период – 2 год.
от 3 до 7 год. – 30 лв./дка.
8 год до края на договора– 60 лв./дка.
.
2.2.овощни насаждения
гратисен период – 2 год.
от 3 до 7 год. – 40.00 лв./дка.
от 8 год. до края на договора– 80 лв./дка.
2.3.ягодоплодни култури - 30.00 лв./дка.
2.4.етерично – маслени култури – рози, мента, лавандула, шипка и др
гратисен период – 2 год.
от 3 до края на договора - 50.00 лв./дка.
2.5.култивирани билки
гратисен период – 2 год.
от 3 до края на договора – 30.00лв./дка
3. Наема или аренда за земи от ОПФ, подлежащи на отдаване:
- заети с плододаващи трайни насаждения – 80.00 лв./ дка
- лозя – 50.00 лв./дка.
Плащанията да се извършват в началото на стопанската година.
ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС
................................................................

11

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 142
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
открие процедура за отдаване под наем на земеделски земи по чл.19 от ЗПЗЗ, за
срок от 1 до 3 години.
................................................................
По т. 7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за пожарната безопасност на територията
на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.127ж от ППЗМВР 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
№ 143
Общински съвет – Бобов дол приема следните изменения и допълнения на
Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Бобов дол, както
следва:

РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА
1. В чл. 3.
/било/ Кметовете на населени мeста, ръководителите и собствениците на фирми и
дружества, предприятия, учреждения и организации, организират разработването и
издаването на наредби, правилници и заповеди за осигуряването на пожарната
безопасност, съгласно изискванията на чл. 106 от ЗМВР, чл. 144, 145 и 147 от ППЗМВР
и на наредба №I -209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна
безопасност на обектите в експлоатация (обн. в ДВ бр.107 от 07.12.2004 г.).
/става/ Кметовете и кметски наместници на населени мeста, ръководителите и
собствениците на фирми и дружества, предприятия, учреждения и организации,
организират разработването и издаването на наредби, правилници и заповеди за
осигуряването на пожарната безопасност, съгласно изискванията на чл. 91а, ал.2
от ЗМВР, чл.127ж,
чл.127з и чл.127к от ППЗМВР и Наредба №Iз -2377 от
15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите (обн. в ДВ бр.81 от 18.10.2011 г.).

РАЗДЕЛ ІV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ
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2. В чл.11 а
/било/ Новото строителство и реконструкциите, извършвани от фирми, организации и
учреждения, задължително се съгласуват с РС „ПБЗН” – гр. Бобов дол, във връзка с
изискванията на ЗУТ.
/става/ Новото строителство и реконструкциите, извършвани от фирми,
организации и учреждения, задължително се съгласуват с РС „ПБЗН” – гр. Бобов
дол и с Община Бобов дол във връзка с изискванията на ЗУТ.
3. В чл. 12, ал.2
/било/ (2) Видът и количеството им се определя съгласно приложение №2 към чл.2 от
Противопожарни строително – технически норми.
/става/(2) Видът и количеството им се определя съгласно приложение №2 към
чл.3, ал.2 от Наредба №Із-1971 за СТПНБП (Обн.ДВ.бр.96/2009г.)
4. В чл. 15.
/било/ Не се допуска съхраняването на горими материали в подпокривните
пространства, сутерените, балкони и други не предназначени за целта места.
/става/ Не се допуска съхраняването на горими материали в подпокривните
пространства, сутерени, стълбища, балкони, и други не предназначени за целта
места.
5. В чл.16
/било/ В сградите и помещенията не се допуска изменението на функционалното
предназначение и техническо преоборудване на помещенията без разработването на
съответна документация, съгласувана с органите за Пожарна безопасност и защита на
населението и утвърдена по установения ред.
/става/ В сградите и помещенията не се допуска изменението на функционалното
предназначение и техническо преоборудване на помещенията без разработването
на съответна документация, съгласувана с Община Бобов дол и органите за
Пожарна безопасност и защита на населението и утвърдена по установения ред.
6. В чл.19
/било/ Съхраняването на твърдо гориво в сградите се допуска в помещения от І или ІІ
степен на пожароустойчивост (на горими помещения) или в пристроени навеси с
негорими покрития, към плътни негорими стени на сградите.
/става/ Съхраняването на твърдо гориво в сградите се допуска в помещения от І
или ІІ степен на огнеустойчивост (на горими помещения) или в пристроени навеси
с негорими покрития, към плътни негорими стени на сградите.
7. В чл. 21.
/било/Не се допуска локално отопление в :
1. Помещения, в които се отделят горими прахове, въглищни, дървесни, брашнени,
текстилни и др.подобни ;
/става/ Не се допуска локално отопление в :
1. Помещения, в които се отделят горими прахове, въглищни, дървесни,
брашнени, текстилни и др.подобни с площ по-голяма от 100 м2;
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8. В чл. 21.
/било/Не се допуска локално отопление в :
3.Киносалони, театрални и други зали с над 300 места;
/става/ Не се допуска локално отопление в :
3.Киносалони, театрални и други зали с над 300 места и с площ по-голяма от
100 м2;

РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ ПРЕЗ ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН В ГОРИТЕ
И ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ПОСЕВИ, ЗЪРНО И ТРЕВНИЯ ФУРАЖ
9. В чл.29
/било/Не се допуска паленето на житни, царевични и други стърнища, слогове,
крайпътни ивици и площи със суха трева и храсти.
/става/ Не се рарешава паленето на житни, царевични и други стърнища, слогове,
крайпътни ивици и площи със суха трева и храсти.
10. В чл. 32
/било/Начините за съхраняване на груб фураж в личните дворове се определя със
заповед на кмета на населеното място, съгласувано с органите за ПБЗН, съгласно
наредба № І-153/23.07.1999г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и
фуражите от пожари. ( обн. в ДВ бр.77/1999г.).
/става/ Начините за съхраняване на груб фураж в личните дворове се определя със
заповед на кмета на населеното място, съгласувано с органите за ПБЗН, но не помалко от 15 м от границите на имота.

РАЗДЕЛ VІ
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11. В чл. 35.(1)
/било/ На нарушителите на Наредбата се налагат следните наказания:
1. за явно маловажни случаи – глоба до 10 лв. по квитанция;
2. глоба до 50 лв. по съставен акт и издадено наказателно постановление,
ако не подлежат на по-тежко наказание по друг нормативен акт.
/става/ На нарушителите на Наредбата се налагат следните наказания:
1. за явно маловажни случаи – глоба до 20 лв. по квитанция;
2. глоба до 100 лв. по съставен акт и издадено наказателно
постановление, ако не подлежат на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

12. В чл. 35.(2)
/било/ Глобите до 10 лв. включително не подлежат на обжалване.
/става/ Глобите от 20 лв. не подлежат на обжалване.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и
чл.127ж от ППЗМВР, приета с Решение № 38/26.04.2007 год., на заседание на
Общински съвет Бобов дол, променена с Решение № 143/Протокол № 12 от 24.10.2012
год.
................................................................
По т. 8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба
на недвижими имоти, представляващи земи по чл. 19 от ЗПЗЗ.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 4 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 144
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на следните недвижими имоти :
1. Имот № 015118 с площ 0.860 в землището на село Мали Върбовник .
2. Имот № 000147 с площ 1.973 в землището на село Коркина.
3. Имот № 011021 с площ 0. 450 в землището на село Мало село.
4. Имот № 000215 с площ 1.839 в землището на село Мламолово .
5. Имот № 046020 с площ 0.513 в землището на село Коркина.
6. Имот №051014 с площ 2.348 в землището на село Бабино.
2. Общински съвет - Бобов дол временно преустановява продажбата на
недвижими имоти, представляващи земи по чл. 19 от ЗПЗЗ ,с площ над 3.000 дка
................................................................
По т. 9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект,
представляващ павилион –Универсал, състоящ се от 99.00 кв.м. намиращ се в
УПИ І –общ. пазар по рег. план на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15,
ал. 7, 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 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 145
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ
павилион –Универсал, състоящ се от 99.00 кв.м. намиращ се в УПИ І – общински.
пазар по рег. план на гр. Бобов дол, при начална тръжна месечна наемна цена в
размер на 277.20 лв.без ДДС, за срок от 3 / три/год.
................................................................
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По т. 10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо с № 92.00.148/13.07.2012 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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 146
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 000098, съгласно приложена скица № Ф01073/03.07.2012 год. с площ 1.000 дка
,м. „Камика”, образуван от имот № 000089 – общинска собственост с площ
223.029 дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на н-ци на Георги
Димитров Цветански.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 147
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 000097, съгласно приложена скица № Ф01075/03.07.2012 год. с площ 2.011 дка,
м. „Камико”, образуван от имот № 000089 - общинска собственост с площ 223.029
дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на н-ци на Георги Димитров
Цветански.
................................................................
По т. 11 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Писма с №№ 92.00.125/28.05.2012 г., 08.00.145/03.07.2012г., 92.00.131/07.06.2012 г., и
92.00.137/18.06.2012 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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 148
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 022073, съгласно приложена скица № Ф00657/ 15.05.2012 год. с площ 3.500 дка
,м. „Целинта”, образуван от имот № 022044 – общинска собственост с площ 5.026
дка, в землището на с. Мламолово, общ. Бобов дол на н-ци на Трендафил
Недялков Величков.
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................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 225062, съгласно приложена скица № Ф02097/19.06.2012 год. с площ 1.000 дка, м.
„Бегов рид” , образуван от имот № 225055 - общинска собственост с площ 4.570
дка, в землището на с. Големо село, община Бобов дол на н-ци на Александър
Георгиев Малоселски.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 150
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 211296, съгласно приложена скица № Ф02096/19.06.2012 год. с площ 2.500 дка, м.
„Между пътищата”, образуван от - общинска собственост с площ 3.500 дка, в
землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на н-ци на Александър Георгиев
Малоселски
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 151
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 019057, съгласно приложена скица № Ф00128/09.04.2012 год. с площ 1.531 дка, м.
„Локвата”, образуван от имот № 019055 – общинска собственост с площ 4.089 дка,
в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол на собственост на н-ци на Иван
Николов Абрашков .
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 152
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 021016, съгласно приложена скица № Ф00126/09.04.2012 год. с площ 4.073 дка,
м. „Локвата”, образуван от имот № 021005 – общинска собственост с площ 78.671
дка, в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол на н-ци на Иван Николов
Абрашков .
................................................................
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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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 153
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 016025, съгласно приложена скица № Ф00133/09.04.2012 год. с площ 1.200 дка,
м. „Гърлото”, образуван от имот № 016010 – общинска собственост с площ 3.500
дка, в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол на н-ци на Иван Николов
Абрашков .
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 154
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 006009, съгласно приложена скица № Ф00130/09.04.2012 год. с площ 1.000 дка,
м. „Локвата”, образуван от имот № 016010 – общинска собственост с площ 3.500
дка, в землището на с. Локвата общ. Бобов дол на н-ци на Иван Николов
Абрашков .
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 155
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 006006, съгласно приложена скица № Ф00129/09.04.2012 год. с площ 1.501 дка,
м. „Локвата”, – общинска собственост в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол
на н-ци на Иван Николов Абрашков.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 156
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 008042, съгласно приложена скица № Ф01161/11.06.2012 год. с площ 0.830 дка,
м. „Стубело”, образуван от имот 00800 – общинска собственост с площ 42.216 в
землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на н-ци на Идаки Зарев Джельов.
................................................................
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По т. 12 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Писма с вх. №№ 92.00.160/03.08.2012 г., 92.00.164/15.08.2012г. 92.00.166/15.08.2012 г. и
92.00.163/15.08.2012г 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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 157
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 013028, съгласно приложена скица № Ф01165/28.07.2012 год.с площ 4.000 дка ,м.
„Гумното”, образуван от имот № 013025 – общинска собственост с площ 6.986 дка,
в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на н-ци на Идаки Зарев Джельов.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 158
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 123036, съгласно приложена скица № Ф01169/03.08.2012 год. с площ 1.700 дка,
м. „Любен”, образуван от имот № 123033 - общинска собственост с площ 5.315 дка,
в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол на н-ци на Фердинанд Панев
Петков.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 159
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 005005,съгласно приложена скица № Ф01170/03.08.2012 год. с площ 0.452 дка, м.
„Умната”- общинска собственост в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов
дол на н-ци на Фердинанд Панев Петков.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 160
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
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№ 011133, съгласно приложена скица № Ф01171/03.08.2012 год. с площ 0.056 дка,
м. „Падините” образуван от имот № 011133 - общинска собственост с площ 0.056
дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол на н-ци на Фердинанд
Панев Петков.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 161
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 011211, съгласно приложена скица № Ф01172/03.08.2012 год. с площ 0.074 дка,
м. „Падините” образуван от имот № 011200 - общинска собственост с площ 0.122
дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол на н-ци на Фердинанд
Панев Петков.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 162
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 231029, съгласно приложена скица № Ф02116/03.08.2012 год. с площ 0.600 дка,
м. „Големоселско” образуван от имот № 231027 - общинска собственост с площ
0.900 дка, в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на н-ци на Ефтим
Иванов Джаферски.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 163
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 051009, съгласно приложена скица № Ф01079/ 29.07.2012 год. с площ 2.307 дка,
м. „Реката” образуван от имот № 051001 - общинска собственост с площ 84.775
дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на н-ци на Васил Стоименов
Цветански.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 164
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 051008, съгласно приложена скица № Ф01078/ 28.07.2012 год. с площ 1.204 дка,
м. „Реката” образуван от имот № 051001 - общинска собственост с площ 84.775
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дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на н-ци на Васил Стоименов
Цветански.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 165
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 001127, съгласно приложена скица № Ф01081/ 31.07.2012 год. с площ 1.903 дка,
м. „Широки валог” образуван от имот № 001107 - общинска собственост с площ
2.907 дка, в землището на с. Коркина. общ. Бобов дол на н-ци на Васил
Стоименов Цветански.
................................................................
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 166
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 023018, съгласно приложена скица № Ф01080/ 31.07.2012 год. с площ 1.800 дка,
м. „Геренето” образуван от имот № 023003 - общинска собственост с площ 6.501
дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на н-ци на Васил Стоименов
Цветански.
................................................................
По т. 13 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на работна група по наблюдение, оценка и контрол на
Актуализирания документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Бобов дол за периода 2007-2013 г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация; чл. 89, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 167
1.Общински съвет-Бобов дол създава Работна група по наблюдение, оценка и
контрол на Актуализирания документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Бобов дол за периода 2007-2013 г. в следния състав:
Председател: Детелина Методиева Борисова-заместник кмет на община Бобов дол
и членове:
1.Йорданка Петрова Гацева-началник отдел „БФ, МДТ, той и главен счетоводител”,
2.Красимира Симеонова Методиева-началник отдел „СПОКЗ”
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3.инж. Добринка Георгиева Василева- началник отдел „ЕПП”;
4.инж. Валерий Атанасов Георгиев-главен инженер,
5.инж. Илиян Ерменчов Илиев - общински съветник;
6.Юлиан Любчов Божанов - общински съветник;
7.инж.Атанас Пандев Каптиев -общински съветник;
8.Елеонора Георгиева Христова -общински съветник;
9.Георги Кирилов Георгиев -общински съветник;

2.Работната група по наблюдение, оценка и контрол на Актуализирания документ
за изпълнение на Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 20072013 г. има следните задължения:
 Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на степента
на изпълнение на плана. В правомощията на общинския съвет е той да утвърди по
предложение на кмета на общината изготвеното предложение от групата, като
съответно определя техния конкретен набор и стойностите им;
 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;
 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя
отчет за постигнатите резултати;
 Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави
предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите
действия;
 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако
това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо
внасяне и разглеждане от съвета;
 Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на
средствата по мерките, програмите и проектите.
 За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се разработва годишен доклад.
 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от
общинския съвет по предложение на кмета на общината.
 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31
март на всяка следваща година.
 Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата
оценка на общинския план за развитие.
 Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7дневен срок от решението за тяхното одобряване.
 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
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б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план
за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.


В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или
конкретни отчети, които предоставя на общинския съвет и на кмета на общината.
В отчетите се оценява и прогреса при реализацията на плана и изпълнението на
показателите и индикаторите.

3. Общински съвет Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да издаде
заповед за създаване на Работна група по наблюдение, оценка и контрол на
Актуализирания документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Бобов дол за периода 2007-2013 г.
4. Общински съвет-Бобов дол в процеса на наблюдение на изпълнението на
общинския план за развитие осигурява участието на заинтересуваните органи,
организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план за
развитие.
5. Общински съвет Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол до 31 март на
всяка следваща година да внася Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие за обсъждане и одобряване от
общинския съвет.
По т. 14 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.

................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ и 1
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 168
Общински съвет – Бобов дол не приема максимална цена в размер на 1,50
лв. за километър пробег за дневна и нощна тарифа.
................................................................
По т. 15 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на недвижим
имот, представляващ УПИ VII – 97, кв.11 – частна общинска собственост по
регулационния план на с.Мали Върбовник.

................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 169
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ
УПИ VІІ -97, кв.11, с площ 557 кв.м. – частна общинска собственост по
регулационния план на с. Мали Върбовник.
................................................................

По т. 16 от дневния ред:
Разни:
-Молба от Цветанка Иванова Стефанова от гр.Бобов дол, бл.23, ап.18.
-Заявление от Атанаска Валентинова Боянова от гр.Бобов дол, ул.”Стефан
Стамболов”, бл.94, ап.17.
-Докладна записка от президента на СКБ”ЯСТРЕБ”, гр. Бобов дол.

-Молба от Цветанка Иванова Стефанова от гр.Бобов дол, бл.23, ап.18.
-Заявление от Атанаска Валентинова Боянова от гр.Бобов дол, ул.”Стефан
Стамболов”, бл.94, ап.17.

................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 170
Общински съвет – Бобов дол не разглежда постъпилите молба от Цветанка
Иванова Стефанова от гр.Бобов дол, бл.23, ап.18 и заявление от Атанаска
Валентинова Боянова от гр.Бобов дол, ул.”Стефан Стамболов”, бл.94, ап.17,
съглосно решение № 49 от Протокол № 3/ 15.12.2011 год. на Общински съвет –
Бобов дол.
-Докладна записка от президента на СКБ”ЯСТРЕБ”, гр. Бобов дол.

................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 171
Общински съвет – Бобов дол не разглежда докладната записка от
президента на СКБ”ЯСТРЕБ”, гр. Бобов дол, поради тежкото финансовоикономическо състояние на Община Бобов дол.
................................................................
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