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 29.12.2014 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов
дол прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2014г.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол;
- Одобряване на План-сметка 2015 на ОП "Чистота, озеленяване и
благоустройство" гр. Бобов дол за дейността "Сметосъбиране и сметоизвозване "
на територията на община Бобов дол и за поддържане на чистотата на населените
места за 2015 год., за определяне на такса за битови отпадъци съгласно чл. 66 ал. 1
от ЗМДТ.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предложение за приемане на нова Наредба за опазване на
обществения ред на територията на Община Бобов дол.
5.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Стратегия за организационно развитие на Общинска
администрация Бобов дол 2014-2017 год.изготвена в рамките на проект
«Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол,
Сапарева баня и Рила»по Оперативна програма „Административен капацитет”,
Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура
на държавната администрация,Бюджетна линияBG051PO002/12/1.1-04
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 г.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разделяне на недвижим имот – частна общинска собственост ,
представляващ недвижим имот /бивш магазин за готово облекло/ с обща
застроена площ 233.51 кв.м., намиращ се на партерен етаж в жилищен блок № 12
по плана на гр. Бобов дол на три самостоятелни обекта.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писма с №№ 92.00.215/04.11.2014 г.; 92.00.214/.04.11.2014 г.; ,
92.00.216/.04.11.2014 г. и 92.00.217/ 04.11.2014 г.; от ОбС Бобов дол, за предоставяне
на земи от общинския поземлен фонд за които е издадено решение от Общинска
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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: Придобиване чрез закупуване на движими вещи, обособена част от
които са включени в масата на несъстоятелността на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев”
ЕАД, гр. Бобов дол.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Придобиване чрез закупуване на движими вещи, обособена част от
които са включени в масата на несъстоятелността на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев”
ЕАД, гр. Бобов дол.
11.Молби на граждани:
- Христина Аврамова Христова, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. Б,
ап. 26.
12.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: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2014г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ, чл.35,
ал.1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 195
1. Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол
за 2014 г. от 5 321 030 лв. в размер на 6 788 477 лв., в т.ч. за делегирани дейности
2 545 958 лв. и за местни дейности 4 242 519 лв.
2. Общински съвет - Бобов дол упълномощава кмета на Община Бобов дол
със заповед да измени размера на различните видове бюджетни кредити при
спазване на изискванията на закона.
3. На основание чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ при извършване на
промяната в бюджетните взаимоотношения на Община Бобов дол с ЦБ след
13.12.2013 г., бюджета на Община Бобов дол да бъде коригиран и да се зачита за
актуализиран бюджет.
4. Общински съвет - Бобов дол актуализира инвестиционната програма в
частта за «Капиталови разходи» за 2014 год.
................................................................
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По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол;
- Одобряване на План-сметка 2015 на ОП "Чистота, озеленяване и
благоустройство" гр. Бобов дол за дейността "Сметосъбиране и сметоизвозване "
на територията на община Бобов дол и за поддържане на чистотата на населените
места за 2015 год., за определяне на такса за битови отпадъци съгласно чл. 66 ал. 1
от ЗМДТ.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 8 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 196
Общински съвет – Бобов дол одобрява План-сметка 2015 на ОП "Чистота,
озеленяване и благоустройство" гр. Бобов дол за дейността "Сметосъбиране и
сметоизвозване " на територията на община Бобов дол и за поддържане на чистотата на
населените места за 2015 год., за определяне на такса за битови отпадъци съгласно чл.
66 ал. 1 от ЗМДТ, както следва:
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и техника
Сметосъбирач – Контейнеровоз 4м³ /рециклирана/
Машини и съоръжения за поддръжка на зелените площи
Съоръжения за компостиране на биоотпадъци /5 бр./
Съдове за събиране на ТБО /25 бобър /пластм./, 50 мева/
Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата
II или инсталации и съоръжения за обезвреждането им
1 Заплати и осигуровки
2 Горива
3 Смазочни и други материали
4 Други разходи и разходи за външни услуги
5 Препарати за обезпаразитяване на съдове и машини за ТБО
III Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци
1 Заплати и осигуровки
2 Горива
3 Други разходи
4 Обезпечения по чл. 60, ал. 1 от ЗУО / съгласно Наредба №7 от 19 Декември 2013 г. /
5 Отчисления по чл. 64 от ЗУО/ съгласно Наредба №7 от 19 Декември 2013 г. /

70500

I
2
2
3
4

40000
10000
7500
13000

230459
131459
80000
8000
10000
1000

265089
72087
14800
6000
17602
145600
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6
7
8
IV

Направа на ограда, отводнителни канавки, противопожарна полоса

2000
2000
5000

Препарати за почистване и обезвреждане на депо за ТБО
Мониторинг и проект за закриване на сметище

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване

324699
263699
20000

1 Заплати и осигуровки
2 Горива
3 Почистване на улични платна, нерегламентирани сметища както и при извънредни
обстоятелства

11000
20000
10000

4 Почистване на канали, шахти, речни корита, дерета и др.
5 Почистване и обезпаразитяване на алеи и паркове

890747

В с и ч к о І + ІІ + ІІІ + ІV
................................................................

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 197
1.Общински съвет - Бобов дол отменя Наредба за определяне и
администриране ма местни такси и цени на услуги на територията на община
Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услугите,
приета с Решение № 99 от Протокол №7/24.06.2010 год. от заседание на ОбС Бобов дол
и допълнена и изменена с Решение № 5 от Протокол №1 от 28.01.2011 год., променена
с Решение № 45 от Протокол №3 от 22.02.2011 год., допълнена и изменена с Решение
№ 152 от Протокол №11 от 21.09.2011 год.,допълнена и изменена с Решение № 53 от
Протокол №4 от 29.12.2011 год., променена с Решение № 140 от Протокол №12 от
24.10.2012 год., променена с Решение № 184 от Протокол №14 от 27.12.2013 год.
2.Общински съвет - Бобов дол приема Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права натериторията на
Община Бобов дол, със следните изменения и допълнения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към чл.28, ал.1 от НОАМТЦУ на територията на община Бобов дол
РАЗМЕР НА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ,
ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1.За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се
определя както следва
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На ден – 1,50 лв.кв.м. за І –ва и ІІ – ра зони

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
към чл.30 от НОАМТЦУ на територията на община Бобов дол
РАЗМЕР НА ТАКСА ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
15. Размерът на таксата влиза в сила от 01.02.2011 г. – отпада
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
към чл.40, ал.1, чл.41 и чл.42 от НОАМТЦУ на територията на община Бобов дол

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл.50, т.1 от НОАМТЦУ
ТАРИФА
/СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИ ЗА ТЯХ/
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА”

8

9

Издаване на скица за недвижим имот за проектиране по чл.150
от ЗУТ на комплексен проект за инвестиционна инициатива
или за изработване на ПУП за имот.
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи
на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните
територии (чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСЗЗ)

30 лв.

30 лв.

Издаване на удостоверения за доброволна делба(чл.202 от ЗУТ).
20

40 лв.

24

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване
(поправяне или заздравяване) на строежи, негодни за използване
или застрашени от самосрутване – при подаване на заявление

40 лв.

40

При поискване на комисия от заинтересовани лица по молби и
жалби

5 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 20 от НОАМТЦУ
РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

4.1 За гр.Бобов дол в размер на 3 /три/ промила върху данъчната оценка на
имота, както следва:
Вид на услугата

Такса
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4.1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване ............................................................1,0 промил
4.1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ...................................................................1,0 промил
4.1.3. Чистота на териториите за обществено ползване...................................1,0 промил
4.2. За селата Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали
Върбовник, Блато и Локвата, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово,
Бабинска река, Коркина, Горна Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино в
размер на 3 /три/ промила, върху данъчната оценка на имота, както следва:
Вид на услугата

Такса

4.2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване ...........................................................1,0 промил
4.2.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения ................................................................................................1,0 промил
4.2.3. Чистота на териториите за обществено ползване.................................. 1,0 промил
................................................................

По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение за приемане на нова Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бобов дол.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 198
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол
финансовите средства, събрани от приходи, глоби и имуществени санкции, да се
използват за подобряване мерките за опазване на общественият ред на
територията на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26, ал.2, чл.28 от Закона за нормативните
актове и чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 199
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1.Общински съвет – Бобов дол отменя раздел І, ІІ, V и VІ от Наредбата за
осигуряване на обществения ред и чистотата на територията на Община Бобов
дол, отнасящи се до осигуряване на обществения ред на територията на Община
Бобов дол.
2. Общински съвет – Бобов дол приема Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бобов дол.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Стратегия за организационно развитие на Общинска администрация
Бобов дол 2014-2017 год.изготвена в рамките на проект «Ефективна структура на
общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила»по
Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро
управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната
администрация,Бюджетна линияBG051PO002/12/1.1-04
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 200
Общински съвет - Бобов дол приема Стратегия за организационно развитие
на Общинска администрация Бобов дол 2014-2017 год. изготвена в рамките на
проект «Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов
дол, Сапарева баня и Рила» по Оперативна програма „Административен
капацитет”,
Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1.
„Ефективна структура на държавната администрация,Бюджетна линия
BG051PO002/12/1.1-04
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2015 г.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, 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 на Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 201
Общински съвет - Бобов дол приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
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/Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2015 г. – приложение към протокола/.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разделяне на недвижим имот – частна общинска собственост ,
представляващ недвижим имот /бивш магазин за готово облекло/ с обща
застроена площ 233.51 кв.м., намиращ се на партерен етаж в жилищен блок № 12
по плана на гр. Бобов дол на три самостоятелни обекта.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 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
№ 202
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява разделянето на недвижим имот –
частна общинска собственост , представляващ недвижим имот /бивш магазин за
готово облекло/, с обща застроена площ 233.51 кв.м., намиращ се на партерен
етаж в жилищен блок № 12 по плана на гр. Бобов дол на три самостоятелни
обекта, както следва:
Обект № 1, със застроена площ 97.37 кв.м.; Обект № 2, със застроена площ
51.37 кв.м.. и Обект № 3, със застроена площ 84.77кв.м..
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
състави актове за частна общинска собственост за обектите посочени в т. 1
................................................................

По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с №№ 92.00.215/04.11.2014 г.;
92.00.214/.04.11.2014 г.;
,
92.00.216/.04.11.2014 г. и 92.00.217/ 04.11.2014 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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 203
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 047025, съгласно приложена скица № Ф00561/ 05.06.2014 год.с площ
1.000 дка ,м. „Чешире”, образуван от имот № 047013– общинска собственост с
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площ 88.008 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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 204
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 021098, съгласно приложена скица № Ф00566/ 05.06. 2014 год. с
площ 1.000 дка ,м. „Поляне”, образуван от имот № 021087 – общинска собственост
с площ 7.985 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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 205
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019032, съгласно приложена скица. № Ф00563/ 05.06. 2014 год. с
площ 1.200 дка ,м. „Ширине”, образуван от имот № 019001 – общинска собственост
с площ 28.26 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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 206
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 051079, съгласно приложена скица № Ф00559/ 02.05.2014 год. с
площ 4.265 дка ,м. „Орловица”, образуван от имот № 051069 – общинска
собственост с площ 329.23 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 207
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 044055, съгласно приложена скица № Ф00583/ 15.06.2014 год. с
площ 4.449 дка ,м. „Гологаза”, образуван от имот № 044032 – общинска
собственост с площ 194.999 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол. на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 208
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 060007, съгласно приложена скица № Ф00577/ 09.06.2014 год. с площ 2.744
дка , м. „Бела вода”, образуван от имот № 060004 – общинска собственост с площ
17.048 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев
Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 209
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 060006, съгласно приложена скица № Ф00576/ 09.06.2014 год. с
площ 0.800 дка ,м. „Бела вода”, образуван от имот № 060004 – общинска
собственост с площ 17.048 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 210
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 060005, съгласно приложена скица № Ф00575/ 09.06.2014 год. с
площ 0.400 дка ,м. „Бела вода”, образуван от имот № 060004 – общинска
собственост с площ 17.048 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
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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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 211
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 055090, съгласно приложена скица № Ф00573/ 09.06.2014 год. с
площ 1.200 дка ,м. „Градището”, образуван от имот № 055053 – общинска
собственост с площ 13.140 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№212
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 055089, съгласно приложена скица № Ф00572/ 09.06.2014 год. с
площ 1.600 дка ,м. „Градището”, образуван от имот № 055053 – общинска
собственост с площ 13.140 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 213
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 044051, съгласно приложена скица № Ф00582/ 15.06.2014 год. с
площ 3.386 дка ,м. „Брего”, образуван от имот № 044032 – общинска собственост с
площ 194.999 дка, в землището на с. Бабино ,общ. Бобов дол на Стоил Янев
Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 214
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
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Имот № 045026, съгласно приложена скица № Ф00568/ 09.06.2014 год. с
площ 0.782 дка ,м. „Брего”, образуван от имот № 045026 – общинска собственост с
площ 0.782 дка, в землището на с. Бабино на н-ци на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 215
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 048020, съгласно приложена скица № Ф00580/ 09.06.2014 год. с
площ 1.421 дка ,м. „Иловица”, образуван от имот № 048015 – общинска
собственост с площ 110.871 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 216
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 050031, съгласно приложена скица № Ф00585/ 17.06.2014 год. с
площ 0.842 дка ,м. „Селото”, образуван от имот № 050021 – общинска собственост
с площ 3.140 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев
Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 217
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019111, съгласно приложена скица № Ф00569/ 09.06.2014 год. с
площ 1.000 дка ,м. „Ширине”, образуван от имот № 019085 – общинска собственост
с площ 3.00 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев
Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 218
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 047026, съгласно приложена скица. № Ф00560/ 05.06.2014 год. с площ 1.000
дка ,м. „Чешире”, образуван от имот № 047013 – общинска собственост с площ
88.008 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев
Гърбев.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 219
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 069043, съгласно приложена скица № Ф01215/ 19.08.2014 год. с площ 0.800
дка ,м. „Стубела”, образуван от имот № 069029 – общинска собственост с площ
4.693 дка, в землището на с. Голем Върбовник , общ. Бобов дол на н-ци на Пане
Манов Китанов.
................................................................
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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 220
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 078011, съгласно приложена скица № Ф01220/ 19.08.2014 год. с
площ 0.500 дка ,м. „Грозданица”, образуван от имот № 078001 – общинска
собственост с площ 5.119 дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов
дол. на н-ци на Пане Манов Китанов. общ. Бобов дол
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 221
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 069042, съгласно приложена скица № Ф01214/ 19.08.2014 год. с
площ 0.500 дка ,м. „Стубела”, образуван от имот № 069029 – общинска собственост
с площ 4.693 дка, в землището на с. Голем Върбовник ,общ. Бобов дол. на н-ци на
Пане Манов Китанов.
................................................................
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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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 222
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 200032, съгласно приложена скица № Ф01213/ 19.08.2014 год. с
площ 4.000 дка ,м. „Маневия егрек”, образуван от имот № 200023 – общинска
собственост с площ 4.809 дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол
. на н-ци на Пане Манов Китанов.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 223
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 064041, съгласно приложена скица № Ф01211/ 19.08.2014 год. с площ 8.000
дка ,м. „Ридо”, образуван от имот № 064021 – общинска собственост с площ 36.678
дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол на н-ци на Пане Манов
Китанов.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 224
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019030, съгласно приложена скица № Ф01218/ 19.08.2014 год. с
площ 1.000 дка ,м. „Шамаците”, образуван от имот № 019020 – общинска
собственост с площ 58.211 дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов
дол на н-ци на Пане Манов Китанов.
................................................................

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 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 225
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
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Имот № 064039, съгласно приложена скица № Ф01210/ 20.07.2014 год. с
площ 6.000 дка ,м. „Габеро”, образуван от имот № 064012 – общинска собственост
с площ 8.928 дка, в землището на с. Голем Върбовник , общ. Бобов дол на н-ци на
Темелаки Колев Велинов.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Придобиване чрез закупуване на движими вещи, обособена част от които
са включени в масата на несъстоятелността на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев” ЕАД,
гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 2 от ЗОС и във връзка с
чл.26 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ и 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 226
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за закупуване на движими
вещи, подробно описани в оценката на задбалансови активи, обособена част от
които са включени в масата на несъстоятелността на МБАЛ «Д-р Стоян
Сантев» ЕАД гр.Бобов дол и използващи се към настоящия момент от «Хоспис
Бобов дол»ЕООД.
2.Общинския съвет - Бобов дол, упълномощава Кмета на Община Бобов
дол, да участва и да представлява Общината в публичните търгове за
придобиване на подробно описаните в оценката движими вещи, като има
право да прави и устни наддавателни предложения, до суми които смята за
необходими, както и да преупълномощава трети лица с настоящите права.
3.При придобиване, описаните движими вещи, да бъдат предоставени за
безвъзмездно ползване на «Хоспис Бобов дол»ЕООД гр.Бобов дол.
4.Средствата за закупуването на движимите вещи, да бъдат включени в
актуализацията на бюджета на Община Бобов дол за 2014 г.
................................................................

По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Придобиване чрез закупуване на движими вещи, обособена част от които
са включени в масата на несъстоятелността на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев” ЕАД,
гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 2 от ЗОС и във връзка с
чл.26 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет –
Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 227
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за закупуване на движими
вещи, подробно описани в писмото, обособена част от които са включени в
масата на несъстоятелността на МБАЛ «Д-р Стоян Сантев» ЕАД гр.Бобов дол
и използващи се към настоящия момент от «Медицински център I»ЕООД,
гр.Бобов дол.
2.Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол,
да участва и да представлява Общината в публичните търгове за придобиване
на подробно описаните в писмото движими вещи, като има право да прави и
устни наддавателни предложения, до суми които смята за необходими, както и
да преупълномощава трети лица с настоящите права.
3.При придобиване, описаните движими вещи, да бъдат предоставени за
безвъзмездно ползване на «Медицински център I»ЕООД гр.Бобов дол.
4.Средствата за закупуването на движимите вещи, да бъдат включени в
актуализацията на бюджета на Община Бобов дол за 2014 г.
................................................................

По т.11 от дневния ред:
Молби на граждани:
- Христина Аврамова Христова, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. Б,
ап. 26.
................................................................

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
№ 228
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Христина Аврамова Христова, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. Б, ап. 26., в
размер на 300 /триста/ лв.
................................................................
По т.12 от дневния ред:
Разни
................................................................

На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.50, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комсии и взаимодействието
му с Общинска администрация и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.- ПРОТИВ и 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 229
Общински съвет – Бобов дол прави промяна в състава на постоянната
комисия по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване, както
следва:
Председател : инж. Атанас Пандев Каптиев
Заместник-председател: Елеонора Георгиева Христова
Членове: Росица Андреева Борисова
Петър Рангелов Иванов
Огнян Кирилов Зарев
................................................................

Дата на публикуване – 09.01.2015 г., 13.00 ч.
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