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 № 13
от 20.11.2013 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.Питания.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Закупуване на лек автомобил/употребяван/ с парични средства
получени от дарения с цел охрана на обществения ред.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения
от Община Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Изразени намерения за дарение в заявление вх.№ 26.00.331/18.10.2013
г.от „Галчев Инженеринг” ООД гр.София и заявление с вх.№ 26.00.332/18.10.2013
г. от „Каро Трейдинг” ООД гр.София и приемане на даренията.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско
предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” гр.Бобов дол.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ в обхват : урегулирани поземлени имоти УПИ ІХ -82, Х-83, ХІ-81,
кв.11, УПИ ХІІІ-81, ХІІ- 80, кв.21 и улица с осови точки 67-78 по кадастралния и
регулационен план на с. Коркина, общ. Бобов дол, одобрен със Заповед 7019/1954 г.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - Квартално
застроителен и силуетен план/КЗСП/, одобрен със Заповед № 397/13.11.1996 г. на
Кмета на Община Бобов дол за УПИ І, кв. 51 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със
Заповед 1232/11.03.1975г.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писмо с вх.№ 92.00.216/ 17.10. 2013 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.

9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Промяна начина на трайно ползване на имот № 000025, намиращ се
в местността „Цаган” в землището на гр.Бобов дол.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско
обзавеждане, намиращ в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ 220 кв. м. от административна сграда
намираща се в УПИ І - 861, кв. 45 по плана на гр. Бобов дол, за срок от 2 години.
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: Приемане на оценка, изготвена от лицензиран оценител за недвижим
имот - публична общинска собственост, представляващ масивна сграда /2 МС със
застроена площ 783 кв.м /, с основно предназначение - зала за борба, построена в
УПИ VІІІ, кв. 49 по плана на гр. Бобов дол и откриване процедура за конкурс за
отдаването под наем на спортният обект.
14.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот с № 491010, площ 0.535
дка.,представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – зеленчукова
култура, местност „Изворо”, десета категория, в землището на с. Горна Козница,
община Бобов дол.
15.Докладна записка от Росица Андреева Борисова – общински съветник,
Председател на Постоянната комисия по образование, култура, религия, младежта и
спорта, относно: Освобождаване на училищата и читалищата в община Бобов дол
от такса за битови отпадъци.
16. Развитие на спорта и спортната база в община Бобов дол.
17. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Издаване на запис на заповед от община Бобов дол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по
мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г., за проект ”Рехабилитация и реконструкция на
общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км
0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

18. Разни.

По т.1 от дневният ред:
Питания
................................................................

По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Закупуване на лек автомобил/употребяван/ с парични средства получени
от дарения с цел охрана на обществения ред.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1, т.2, б.”з”
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Бобов дол, и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 169
1. Общински съвет Бобов дол потвърждава действията на Кмета на Община
Бобов дол по изразходване на парични средства, получени от дарения в рарзмер
общо на 4000/четири хиляди/ лева за закупуване на лек автомобил/употребяван/.
2. Общински съвет Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
сключи договор за безвъзмездно ползване на лекия автобомил от РУ Полиция
гр.Бобов дол за срок от 5 години, с цел осигуряване на общественият ред и
сигурност на територията на Община Бобов дол.
................................................................

По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от
Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26, ал.2, чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.77 от
Административнопроцесуалният кодекс, и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 170
Общински съвет Бобов дол приема Наредба за реда за получаване и
управление на дарения от Община Бобов дол с направените промени.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изразени намерения за дарение в заявление вх.№ 26.00.331/18.10.2013 г.от
„Галчев Инженеринг” ООД гр.София и заявление с вх.№ 26.00.332/18.10.2013 г. от
„Каро Трейдинг” ООД гр.София и приемане на даренията.
................................................................

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1, т.2, б.”з”
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Бобов дол, и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 171
Общински съвет Бобов дол потвърждава действията на Кмета на Община
Бобов дол по приемане дарения под формата на парична сума в размер на общо
4000/четири хиляди/, както и разходването им за организиране и провеждане на
традиционният празник на гр.Бобов дол – 27 октомври 2013 г.
................................................................

По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско
предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във вр. с чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2,
чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалният
кодекс, и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13 общински
съветници, от които 7 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ и 4 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински
съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 172
1.Общински съвет Бобов дол приема Правилник за устройството и
дейността на общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”
гр.Бобов дол.
2.Утвърждава проект на договор за управление на Общинско
предприятие”Чистота, озеленяване и благоустройство” гр.Бобов дол.
................................................................
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ в обхват : урегулирани поземлени имоти УПИ ІХ -82, Х-83, ХІ-81,
кв.11, УПИ ХІІІ-81, ХІІ- 80, кв.21 и улица с осови точки 67-78 по кадастралния и
регулационен план на с. Коркина, общ. Бобов дол, одобрен със Заповед 7019/1954 г.

Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и чл.134 ал.2, т. 1 и
т.6 от Закона за устройство на територията, § 8, ал. 2, т.2 и чл.3 от Преходните
разпоредби на ЗУТ, Пълномощно рег.№ 1366/28.06.2013 г., Пълномощно изх. №
2208/28.09.12 г., решение № ІІ-4 от Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията, и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 173
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и чл.134
ал.2, т. 1 и т.6 от Закона за устройство на територията, § 8, ал. 2, т.2 и чл.3 от
Преходните разпоредби на ЗУТ, Пълномощно рег.№ 1366/28.06.2013 г., Пълномощно
изх. № 2208/28.09.12 г., решение № ІІ-4 от Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията, Общински съвет - гр.Бобов дол,
реши:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на
Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват : урегулирани
поземлени имоти УПИ ІХ -82, Х-83, ХІ-81, кв.11, УПИ ХІІІ-81, ХІІ- 80, кв.21 и улица с
осови точки 67-78 по кадастралния и регулационен план на с. Коркина, общ. Бобов
дол, одобрен със Заповед 7019/1954 г.
................................................................
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - Квартално
застроителен и силуетен план/КЗСП/, одобрен със Заповед № 397/13.11.1996 г. на
Кмета на Община Бобов дол за УПИ І, кв. 51 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със
Заповед 1232/11.03.1975г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 134, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията, при
условията на чл. 42, ал.3 от Закона за устройство на територията, Решение ІІ-5 от
Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията и Решение ІІ -1 от Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 174
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 134, ал. 1, т.1, от Закона за устройство на територията,
при условията на чл. 42, ал.3 от Закона за устройство на територията, Решение ІІ-5
от Протокол № 11/09.08.2013 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, Общински съвет гр. Бобов дол реши:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план/ПУП/ - Квартално застроителен и силуетен план/КЗСП/, одобрен
със Заповед № 397/13.11.1996 г. на Кмета на Община Бобов дол за УПИ І, кв. 51 по
плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г. като вместо четири
гаражни клетки се предвиждат три, като предвиденото петно за три броя гаражни
клетки е в границата на одобреното със Заповед № 397/13.11.1996 г., петно за група
„Г” гаражни клетки.
................................................................
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо с вх.№ 92.00.216/ 17.10. 2013 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 явно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 175
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 038005, съгласно приложена скица № Ф00671/ 13.10.2013 год. с
площ 0.552 дка, м. „Ливадите”, общинска собственост в землището на с.
Мламолово. общ. Бобов дол на н-ци на Димитър Начев Илински.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, и
резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 176
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 038007, съгласно приложена скица № Ф00670/ 13.10.2013 год. с
площ 5.441 дка, м. „Ливадите”, общинска собственост в землището на с.
Мламолово, общ. Бобов дол на н-ци на Димитър Начев Илински .
................................................................

По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна начина на трайно ползване на имот № 000025, намиращ се в
местността „Цаган” в землището на гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.45”и”, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи/ППЗСПЗЗ/, и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13 общински
съветници, от които 10 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол
взе

РЕШЕНИЕ
№ 177
1.Общински съвет гр. Бобов дол, дава съгласие за промяна начина на
трайно ползване на поземлен имот № 000025 с площ 3.288 дка, намиращ се в
местността”Цаган”, в землището на гр.Бобов дол от „Пасище с храсти” в
„Изоставена нива”
2.Задължава кмета на Община Бобов дол да извърши необходимите
действия за отразяване на промяната на начина на трайно ползване в картата на
възстановената собственост по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ
................................................................
По т.10 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, за поставяне
на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращ в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
................................................................/не бе взето решение/

По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ 220 кв. м. от административна сграда
намираща се в УПИ І - 861, кв. 45 по плана на гр. Бобов дол, за срок от 2 години.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОС, във
връзка с чл. 15, ал.7 и 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол, и резултатите от
проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 178
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде отдаден под наем, чрез
публичен търг с явно наддаване на част от общински недвижим имот,
представляващ помещения с площ 220 кв. м., от административна сграда / цялата
с площ 400 кв.м/, находяща се в УПИ І - 861, кв. 45 по плана на гр. Бобов дол, за
срок от 2 години, при начална тръжна цена в размер на 660.00 лв., без ДДС /3.00
лв./кв.м., без ДДС.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община
Бобов дол и сключи договор с класирания на първо място участник.
................................................................
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 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол,
и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 8 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 179,
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
№

Местност

1.

011008

Валого

2.

010003 Коломаница

3.

051011

Кошарите

4.

051044

Кошарите

Населено
място
Бабинска
река
Бабинска
река
Бабинска
река
Бабинска

246.517

Акт за частна
общинска
собственост
№:
1132/11.10.13 г.

Начална
тръжна наемна
цена за една
стопанска
година/лв. /
3 697.76

73.736

1130/11.10.13 г.

1106.04

53.344

1131/11.10.13 г.

800.16

6.517

1133/11.10.13 г.

84.72

Площ

5.

051008

Кошарите

6.

051001

Кошарите

7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

022002
022003
022010
022016
022021
022027
022030
022031
022041
022047

17
18

022048
022054

19
20
21

022057
022071
022072

Коломаница
Коломаница
Коломаница
Коломаница
Коломаница
Стойчовец
Коломаница
Коломаница
Стойчовец
Бабински
рид
Коломаница
Бабински
рид
Коломаница
Стойчовец
Коломаница

река
Бабинска
река
Бабинска
река
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово

3.390

1129/11.10.13 г.

44.07

22.422

1128/11.10.13 г.

336.33

4.216
2.836
13.156
3.888
4.985
18.906
1.502
1.501
0.901
1.887

1118/09.10.13 г.
1115/09.10.13 г.
1116/09.10.13 г.
1119/09.10.13 г.
1114/09. 10.13 г.
1123/ 10.10.13 г.
1113/09.10.13 г.
1127/10.10.13 г.
1122/09.10.13 г.
1120/09.10.13 г.

54.81
36.87
197.34
50.54
64.81
283.59
19.53
19.51
11.71
24.53

Мламолово
Мламолово

1.022
1.499

1125/ 10.10.13 г.
1121/ 09.10.13 г.

13.29
19.49

Мламолово
Мламолово
Мламолово

0.590
5.205
7.497

1126/ 10.10.13 г
1124/ 10.10.13 г
1117/09.10.13 г

7.67
67.67
97.46

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: Приемане на оценка, изготвена от лицензиран оценител за недвижим
имот - публична общинска собственост, представляващ масивна сграда /2 МС със
застроена площ 783 кв.м /, с основно предназначение - зала за борба, построена в
УПИ VІІІ, кв. 49 по плана на гр. Бобов дол и откриване процедура за конкурс за
отдаването под наем на спортният обект.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 77 от Правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и резултатите от проведеното

явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 4 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 180
,
1.Общински съвет – Бобов дол, одобрява месечната наемна цена в
размер на 97 /деветдесет и седем / лв. без ДДС на недвижим имот, представляващ

масивна сграда /2 МС със застроена площ 783 кв.м /, с основно предназначение зала за борба, построена в УПИ VІІІ, кв. 49 по плана на гр. Бобов дол, определена
на база изготвена наемна цена от лицензиран оценител.
2.Общински съвет – Бобов дол, възлага на Кмета на Община Бобов дол
да открие процедура за конкурс за отдаване под наем на спортният обект, при
спазване на изискванията, посочени в чл. 79 – 87 от Правилника за прилагане на
Закона за физическото възпитание и спорт.
................................................................
По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот с № 491010, площ 0.535
дка.,представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – зеленчукова
култура, местност „Изворо”, десета категория, в землището на с. Горна Козница,
община Бобов дол.
................................................................/не бе взето решение/
Прегласувана в края на заседанието- ВИЖ РЕШЕНИЕ № 183

По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от Росица Андреева Борисова – общински съветник, Председател на
Постоянната комисия по образование, култура, религия, младежта и спорта, относно:
Освобождаване на училищата и читалищата в община Бобов дол от такса за
битови отпадъци.
................................................................/не бе пвзето решение/

По т.16 от дневният ред:
Развитие на спорта и спортната база в община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, /, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 181
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
организира среща със заинтересовани лица, на която да бъде обсъдено бъдещето
развитие на футбола.

По т.17от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Издаване на запис на заповед от община Бобов дол в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка 321 от
ПРСР 2007 – 2013 г., за проект ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL

1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина,
в община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне"
(км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен
между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от 08.07.2011 г. по мярка “Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ за Проект ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово”, сключен между Община Бобов дол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов
Николов,и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА, /, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 182
1. Упълномощава кмета на община Бобов дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна агенция в размер на 344 476,83 лв. (триста четирдесет и четири
хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС по договор за възлагане на
обществена поръчка № 52 от 20.09.2013 г. с предмет ”Рехабилитация и реконструкция
на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” по Обособена позиция 1: ”Рехабилитация
и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино
- Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък :
път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38), сключен в
изпълнение на договор за отпускане на финансова помощ № 10/321/01011 от
08.07.2011 г. по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ за Проект ”Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар
N IV - 62031, / II - 62 Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в
община Бобов дол, за участък : път / Невестино - Дупница / (км 0+000) до с.
Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово” сключен между Община Бобов дол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

2. Възлага на кмета на Община Бобов дол да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия данък върху добавена стойност върху договор за възлагане
на обществена поръчка № 52 от 20.09.2013 г. с предмет ”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и реконструкция на
водопроводна мрежа на село Мламолово” по Обособена позиция 1”Рехабилитация и
реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV - 62031, / II - 62 Невестино Дупница / - Долистово - Новоселяне - Коркина, в община Бобов дол, за участък : път /
Невестино - Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне" (км 9+138.38) и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
................................................................
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, и резултатите от
проведеното явно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 4
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 183
1.Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на стойност 535 лв.
без ДДС на общинския недвижим имот, представляващ имот № 491010, десета
категория, местност „Изворо” с площ 0.535 дка., в землището на с. Горна Козница,
община Бобов дол, актуван с АЧОС № 1112/02.08.2013 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 535 лв., в землището на с. Горна Козница и
сключи договор за продажба на имота.
................................................................
По т.18 от дневният ред:
Разни.
................................................................

Дата на публикуване – 28.11.2013 г., 16:30 ч.

