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 № 14
от 05.12.2012 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 Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2012 год. в частта
„Капиталови разходи”, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна в Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план
за развитие на община Бобов дол 2007/2013 год.
- Промяна в Специфична цел № 3 „Доизграждане и развитие на ВиК
системи ”, Мярка № 3 „Изграждане на пречиствателни съоръжения”.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Промяна на Приложение № 1 от Структура на Общинска
администрация – Бобов дол.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писма с №№ 92.00.208; 212/ 23.10.2012 год. и 92.00.219/ 05.11. 2012
год. 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.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане
с имотите, общинска собственост на Община Бобов дол за 2012 год.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 015111, четвърта категория, местност „ Мазгов рид” с
площ 0.860 дка., в землището на с. Мали Върбовник.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 000147, пета категория, местност „ Дражев дол” с площ
1.973 дка., в землището на с. Коркина.
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10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 046020, четвърта категория, местност „ Друмишница” с
площ 0.513 дка., в землището на с. Коркина.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 000215, шеста категория, местност „ Ибраимица” с площ
1.839 дка., в землището на с. Мламолово. .
12.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІ - 97 , кв.11 с площ 557 кв.м. по плана на с. Мали
Върбовник, община Бобов дол.
13.Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев – Председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Правно обслужване на Общински съвет – Бобов дол.
14.Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
15.Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – общински съветник от
Общински съвет – Бобов дол, относно: Промяна в паричното възнаграждение на
Заместник-председателя на Общински съвет – Бобов дол.
16.Писмо от Председателя на Общински координационен съвет на СБУ към
КНСБ, гр.Бобов дол.
17.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Участие на Община Бобов дол в процедура за кандидатстване по
схема BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", приоритетна ос 5 на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси" с проектно предложение „Разкриване
и функциониране на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за
лица с психични разстройства” с капацитет 12 лица в село Мламолово”.
18.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 051014, седма категория, местност „Черемидарница” с
площ 2.348 дка., в землището на с. Бабино.
19. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 011021, шеста категория, местност „Реката” с площ 0.450
дка., в землището на с. Мало село.
20.Разни:
- Заявление от Миглена Симеонова Кочева от с.Бабино, община Бобов дол.
- Молба от Снежана Димитрова Стефанова от гр. Бобов дол, ул.”Негулица”, № 9.
По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2012 год. в частта
„Капиталови разходи”, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.12, ал.3 и ал.4 от
ЗДБРБ за 2012 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 173
Общински съвет - Бобов дол актуализира капиталовите разходи, разпределени
по обекти, както следва:
Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1.Основен ремонт на общински път KNL 1014 участък- център село Голем
Върбовник до път 3011/II -62 (Кюстендил-Дупница), Блато – 13 428,62 лв.
2.Основен ремонт на общински път KNL 3011 участък от
кръстовището с път КNL 1014 до път II -62 (Кюстендил-Дупница)-10 524,00 лв.
Всичко: 23 952,62 лв.
II. Други обекти.
1.Изграждане на дренаж над Център за рехабилитация и интеграция и
възстановяване стълбището от ул. „27-ми октомври” до входа на Център за
рехабилитация – 15 000 лв.
2.Възстановяване на алеи, стълбища, зони за игра и отдих в междублоковото
пространство на бл.87, 86, 54, 55 и 56 – 4 000 лв.
3.Подмяна на 100 бр., 250W улични осветителни тела с енергоспестяващи 24W в
село Мала Фуча, село Горна Козница и село Коркина – 4 999,62 лв.
4.Проектиране и авторски надзор на подпорни стени на ул. „Никола Вапцаров”,
село Мламолово – 1 500 лв.
5.Изграждане на подпорни стени на ул. „Никола Вапцаров”, село Мламолово при
УПИ II, кв.51 и УПИ XI-465, кв.41 – 37 470,96 лв.
6.Строителен надзор на подпорна стена на ул. „Никола Вапцаров”, село
Мламолово, при УПИ II, кв. 51 и УПИ XI-465, кв.41 – 100,00 лв.
7.Проектиране и авторски надзор на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”, гр.
Бобов дол – 1 000 лв.
8.Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобов дол -73 776,80 лв.
9.Масивен ограничителен бордюр при УПИ-7473, кв.43 на ул. „Никола Вапцаров”,
село Мламолово – 1 500 лв.
Всичко: 139 347,38 лв.
Общо финансирани с целева субсидия за капиталови разходи (I + II): 163 300 лв.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Наредба за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол.
................................................................
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 174
1.Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на докладна записка
от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд в Община Бобов дол, за следващото заседание.
2.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол и
Председателя на Общински съвет – Бобов дол да проведат среща с представители
на земеделските производители от Община Бобов дол и членовете на постоянната
комисия по земеделие, горско, водно стопанство и екология.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Промяна в Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за
развитие на община Бобов дол 2007/2013 год.
- Промяна в Специфична цел № 3 „Доизграждане и развитие на ВиК
системи ”, Мярка № 3 „Изграждане на пречиствателни съоръжения”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.24, т.1 от Закона за регионалното
развитие и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 175
Общински съвет – Бобов дол допълва Приоритет № II „Доизграждане и
развитие на инфраструктурата и създаване на качествена жизнена среда”,
Специфична цел № 3; допълва наименованието на Мярка 3, както
следва:„Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения – ПСПВ и
ПСОВ” и създава точка 2 към Мярка 3 „Строителство на :
- ПСПВ – 10 000 000 лв. без ДДС;
- ПСОВ - 7 000 000 лв. без ДДС.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна на Приложение № 1 от Структура на Общинска администрация
– Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.29а от ЗМСМА и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 176
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1. Общински съвет - Бобов дол одобрява Структура на Общинска
администрация – Бобов дол, като променя Приложение № 1, считано от 01.12.2012
год. – „звеното по чл.29а от ЗМСМА да не бъде на подчинение на Секретар на
общината, а на пряко подчинение на Кмета на Община Бобов дол”.
2. Общински съвет - Бобов дол одобрява в звеното по чл.29а от ЗМСМА да
бъдат назначени:
- Мая Кирилова Дюлгерова, на длъжност „асистент, кореспонденция”;
- Диана Богданова Георгиева, на длъжност „технически сътрудник”.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с №№ 92.00.208; 212/ 23.10.2012 год. и 92.00.219/ 05.11. 2012 год. от
ОбС Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е
издадено решение от Общинска служба по земеделие - гр. Бобов дол, за признаване
на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 177
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 030134, съгласно приложена скица № Ф00340/ 27.09.2012 год. с площ 1.987 дка ,
м. „Орловица”, образуван от имот № 030123 – общинска собственост с площ 1.987
дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на Методи Стоичков Георгиев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 178
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 030135, съгласно приложена скица № Ф00341/ 27.09.2012 год. с площ 2.339 дка
,м. „Орловица”, образуван от имот № 030129 – общинска собственост с площ 7.136
дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на Методи Стоичков Георгиев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 179
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 046084, съгласно приложена скица № Ф00361/10.10.2012 год. с площ 0. 759 дка
,м. „Геризо”, образуван от имот № 046049 – общинска собственост с площ 2.543
дка, в землището на с. Блато,общ. Бобов дол на Методи Стоичков Георгиев.
................................................................
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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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 180
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 030136, съгласно приложена скица № Ф00343/27.09.2012 год. с площ 0.705 дка ,м.
„Сръпецо”, образуван от имот № 030129 – общинска собственост с площ 7.136
дка, в землището на с. Блато, общ.Бобов дол на Методи Стоичков Георгиев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 181
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 046085, съгласно приложена скица № Ф00345/27.09.2012 год. с площ 0.310 дка ,м.
„Барата”, образуван от имот № 046049 – общинска собственост с площ 2.543 дка, в
землището на с. Блато, общ. Бобов дол на Методи Стоичков Георгиев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 182
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 046086, съгласно приложена скица № Ф00344/27.09.2012 год.с площ 0.760 дка ,м.
„Барата”, образуван от имот № 046049 – общинска собственост с площ 2.543 дка, в
землището на с. Блато, общ. Бобов дол на Методи Стоичков Георгиев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 183
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 051009, съгласно приложена скица № Ф00300/18.09.2012 год. с площ 10.000 дка
,м. „Бабинска Кория”, образуван от имот № 051008 – общинска собственост с
площ 13.397 дка, в землището на с. Бабинска река, общ. Бобов дол на наследници
на Христо Васев Бачев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 184
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 000261, съгласно приложена скица № Ф01179/22.10.2012 год. с площ 1.002 дка
,м. „Говедарнико”, образуван от имот № 000173 – общинска собственост с площ
9.508 дка, в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на наследници 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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 185
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделски имот
№ 000262, съгласно приложена скица № Ф01180/22.10.2012 год. с площ 5.004 дка ,м.
„Говедарнико”, образуван от имот № 000173 – общинска собственост с площ 9.508
дка, в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на наследници на Идаки Зарев
Джельов.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост на Община Бобов дол за 2012 год.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и чл.23, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобов дол и резултатите
от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12
бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 186
Общински съвет - Бобов дол приема предложената Актуализация на
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска
собственост на община Бобов дол както следва:
1. Общинските имоти посочени в Раздел ІV т. Г: Водоем в с. Мламолово;
Водоем в с. Локвата; Водоем в с. Шатрово и Язовир в с. Коркина да бъдат
прехвърлени в т. А за отдаване под наем.
2. Към т. А - Раздел ІV да бъдат включени допълнително общинските
поземлени имоти намиращи се в землището на :с. Големо село; с. Мало село ; с.
Мламолово и с.Блато.
...............................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 015111, четвърта категория, местност „ Мазгов рид” с
площ 0.860 дка., в землището на с. Мали Върбовник.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
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разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 187
1.Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ, имот № 015118, четвърта категория, местност
„Мазгов рид” с площ 0.860 дка., в землището на с. Мали Върбовник, актуван с
АЧОС № 785/20.06.2011 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 560 лв., в землището на с. Мали Върбовник и
сключи договор за продажба на имота.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 000147, пета категория, местност „ Дражев дол” с площ
1.973 дка., в землището на с. Коркина.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 188
1.Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ, имот № 000147, пета категория, местност
„Дражев дол” с площ 1.973 дка., в размер на 1180/ хиляда сто и осемдесет / лв. без
ДДС, в землището на с. Коркина, актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 1033/31.10.2012 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 1180 лв., в землището на с. Коркина и сключи
договор за продажба на имота.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 046020, четвърта категория, местност „ Друмишница” с
площ 0.513 дка., в землището на с. Коркина.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
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разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 189
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ, имот № 046020, четвърта категория, местност
„Друмишница” с площ 0.513 дка., в размер на 250/ двеста и педесет / лв. без ДДС,
в землището на с. Коркина, актуван с Акт за частна общинска собственост №
1032/31.10.2012 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 250 лв., в землището на с. Коркина и сключи
договор за продажба на имота.
................................................................
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 000215, шеста категория, местност „ Ибраимица” с площ
1.839 дка., в землището на с. Мламолово.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 190
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския недвижим
имот, представляващ, имот № 000215, шеста категория, местност „Ибраимица” с
площ 1.839 дка., в размер на 930/ деветстотин и тридесет / лв. без ДДС, в
землището на с. Мламолово, актуван с Акт за частна общинска собственост №
782/16.06.2011 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 930 лв., в землището на с. Мламолово и сключи
договор за продажба на имота.
................................................................
По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІ - 97 , кв.11 с площ 557 кв.м. по плана на с. Мали
Върбовник, община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
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разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 191
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ УПИ УПИ VІІ - 97 , кв.11 с площ 557 кв.м. по
плана на с. Мали Върбовник, община Бобов дол.в размер на размер на 2 600 лв.
/две хиляди и шесттотин / лв. без ДДС, по регулационния план на с. Мали
Върбовник, община Бобов дол, 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 2 600 лв ., по плана на с. Мали Върбовник и
сключи договор за продажба на имота.
...............................................................
По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев – Председател на Общински съвет –
Бобов дол, относно: Правно обслужване на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 192
1.Общински съвет – Бобов дол упълномощава председателя си да предложи
на Кмета на Община Бобов дол лице, с което да се сключи договор за оказване на
правна помощ и съдействие на Общински съвет - Бобов дол.
2. Общински съвет - Бобов дол определя възнаграждение на лицето, с което
ще се сключи договор за правна помощ в размер на 400.00 /четиристотин/ лева
месечно без ДДС. Средствата за възнаграждението по договора да се изплащат от
предвидения бюджет за дейността на Общински съвет -Бобов дол за 2013 година.
3. Общински съвет – Бобов дол утвърждава договор за правна помощ, като
допълва чл.5, с нови т.11 и т.12, както следва:
т.11 Да присъства на всички заседания на постоянните комисии, както и на
всички заседания на Общински съвет – Бобов дол.
т.12 Да дава окончателно становище по изготвянето на протоколите от
заседанията на Общински съвет – Бобов дол.
4. Задължава кмета на общината да сключи договор с лицето, предложено
от Председателя на ОбС.
................................................................
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 193
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на докладна записка от
Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на Общински съвет – Бобов
дол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за
следващото заседание на Общинския съвет.
................................................................
По т.15 от дневния ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – общински съветник от Общински
съвет – Бобов дол, относно: Промяна в паричното възнаграждение на Заместникпредседателя на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 10 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 194
Общински съвет – Бобов дол увеличава с 10 % досегашното
възнаграждение на Заместник-председателя на Общински съвет – Бобов дол,
считано от 01.12.2012 год.
................................................................
По т.16 от дневния ред:
Писмо от Председателя на Общински координационен съвет на СБУ към КНСБ,
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 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 195
Общински съвет – Бобов дол препоръчва на вносителя, господин Рангел
Стоянов - Председател на Общински координационен съвет на СБУ към КНСБ,
гр.Бобов дол да постави проблемите в писмото пред Кмета на Община Бобов дол,
инж.Кирил Станчев.
По т.17 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 схема
BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", приоритетна ос 5 на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси" с проектно предложение „Разкриване
и функциониране на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за
лица с психични разстройства” с капацитет 12 лица в село Мламолово”.
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................................................................
На основание чл.17, т.7 и чл.21, ал.1, 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 чл.36, ал.2, т.7 буква „а” от Правилник за прилагане на закона за
социално подпомагане /Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. изм. ДВ. бр.63 от
16 Август 2011 г./ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 196
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да разкрие
социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични
разстройства” с капацитет 12 лица в село Мламолово, съответстваща на
идентифицираните, в резултат от изпълнението на дейностите по операция
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище” конкретни територии и видове социални услуги за лицата
от целевата група.
2.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да се предостави част от
общински имот публична собственост / Акт за общинска собственост
№106/16.06.1998 г./: Детска градина- източно крило с площ от 350 кв. м., построена
1985 г., представляваща масивна едноетажна сграда и дворно място,
съставляващо пар. V с площ 4300 кв. м. с местонахождение село Мламолово,
община Бобов дол, пар. V, кв.27, граница на имота: улица, дере, пар-Х-350 и пар.
ІV-333, кв.27, за целите на проекта и за период от 5 години за разкриване и
функциониране на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за
лица с психични разстройства” с капацитет 12 лица.
3.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства с проектно предложение: „Разкриване и функциониране на
социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични
разстройства” с капацитет 12 лица в село Мламолово” по схема BG051PO0015.2.13 „Живот в общността", приоритетна ос 5 „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2:
„Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на
неговите последици” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г.
4.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 „Разкриване и
функциониране на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за
лица с психични разстройства” с капацитет 12 лица в село Мламолово”.
5.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
осигури временна наличност на средства за извършване на допустимите разходи
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за реализиране на проекта, преди възстановяването им по схема BG051PO0015.2.13 „Живот в общността", приоритетна ос 5 „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2:
„Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на
неговите последици” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г.
................................................................
По т.18 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 051014, седма категория, местност „Черемидарница” с
площ 2.348 дка., в землището на с. Бабино.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 197
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ имот № 051014, седма категория, местност
„Черемидарница” с площ 2.348 дка., в размер на 1170/ хиляда сто и седемдесет /
лв. без ДДС, в землището на с. Бабино, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 1035/31.10.2012 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 1170 лв., в землището на с. Бабино и сключи
договор за продажба на имота.
................................................................
По т.19 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 011021, шеста категория, местност „Реката” с площ 0.450
дка., в землището на с. Мало село.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 198
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ имот № 011021, шеста категория, местност
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„Реката” с площ 0.450 дка., в размер на 245/ двеста четиридесет и пет / лв. без ДДС,
в землището на с. Мало село, актуван с Акт за частна общинска собственост №
1034/31.10.2012 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 245 лв., в землището на с. Мало село и сключи
договор за продажба на имота.
................................................................
По т.20 от дневния ред:
Разни:
- Заявление от Миглена Симеонова Кочева от с.Бабино, община Бобов дол.
- Молба от Снежана Димитрова Стефанова от гр. Бобов дол, ул.”Негулица”,
№ 9.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 199
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Миглена Симеонова Кочева от с.Бабино, община Бобов дол, в размер на 300
/триста/ лева.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 200
Общински съвет – Бобов дол не разглежда молбата от Снежана Димитрова
Стефанова от гр. Бобов дол, ул.”Негулица”, № 9, и задължава Кмета на общината
да изиска необходимите документи за отпускане на парична помощ.
................................................................

Дата на публикуване – 14.12.2012 г., 09:15 ч.
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