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 № 14
от 27.12.2013 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:Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на
годишен размер на местните такси и цени на услуги и определяне на размера на
такса битови отпадъци за 2014 година.
3.Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 год.
4.Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 г. в частта
„Капиталови разходи”.
5.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 2014 г.
6.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.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14
8.Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Зам. – председател на
Обшински съвет - Бобов дол, относно:Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация и определяне на
размера
на паричното
възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Бобов дол.
9.Докладна записка от Росица Андреева Борисова и Юлиан Любчов Божанов –
общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация.
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10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бобов дол и
физическо лице, чрез продажба по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост по плана на гр. Бобов дол.
11. 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:Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен
размер на местните такси и цени на услуги и определяне на размера на такса
битови отпадъци за 2014 година.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, чл. 7, чл. 8, чл.62,
чл. 64, чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ, заповед № З-692/22.10.2013 г. на Кмета на Община
Бобов дол и утвърдена план – сметка на ОП”ЧОБ” за 2014г., и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.ЗА, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 184
Общински съвет Бобов дол определя размера на такса „битови отпадъци” за
2014 година и променя Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определянето на
годишния размер на местните такси и цени на услуги както следва:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.11 от НОАМТЦУ
РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА
1. ОбС Бобов дол определя основата за годишния размер на такса битови отпадъци за
2014 год. да бъде в промили върху:
- данъчната оценка на имота за жилищни и нежилищни имоти на физическите лица;
- данъчната оценка на имота за жилищни имоти на юридическите лица;
- по–високата стойност от отчетната стойност на активите или данъчната оценка на
имота за нежилищните имоти на юридическите лица .
2. ОбС Бобов дол одобрява План-сметка на Община Бобов дол за разходите по
дейностите: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
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Закона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване в Община Бобов дол за 2014 г., както следва:
Осигуряване на Събиране на БО и
съдове за
транспортирането
съхраняване на
им до депата или
БО други инсталации и
контейнери,
съоръжения за
кофи и други обезвреждането им;
инвестиции

лв./год.
100 000

лв./год.
246 720

Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
експлоатация,
закриване и
мониторинг на
депата за БО или
други инсталации
или съоръжения за
обезвреждане,
рециклиране и
оползотворяване на
БО, включително
отчисленията по чл.
60 и 64 от ЗУО

лв./год.
355 840

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

лв./год.
273 440

Общо

лв./год.
976 000

3. Определя населените места, с прилежащите им промишлени и стопански райони
извън регулация, в които ще се предоставят услугите съгласно Заповед №З692/22.10.2013 год. на Кмета на Община Бобов дол и ще се начислява такса „Битови
отпадъци” през 2014 г., както следва:
2.1.Град Бобов дол
2.2.Село Мламолово
2.3.Село Мало село
2.4.Село Големо село
2.5.Село Голем Върбовник
2.6.Село Мали Върбовник
2.7.Село Блато и Локвата
2.8.Село Паничарево
2.9.Село Шатрово
2.10. Село Новоселяне
2.11. Село Долистово
2.12. Село Бабинска река
2.13. Село Коркина
2.14. Село Горна Козница
2.15. Село Мала Фуча
2.16. Село Голема Фуча
2.17. Село Бабино
4. Определя размер на такса „Битови отпадъци” за 2014 г. за жилищни имоти по
населени места, както следва:
4.1. За гр.Бобов дол в размер на 4 /четири/ промила върху данъчната оценка на
имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................2,0
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промил
4.1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,5
промил
4.1.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................0,5
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 4 /четири/ промила, върху данъчната оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................2,0
промил
4.2.2.Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ...........................................................................1,5
промил
4.2.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................0,5
промил
5. Определя размер на такса „Битови отпадъци” за 2014 г., за нежилищни имоти,
собственост на физически лица, извършващи стопанска дейност, юридически лица и
еднолични търговци, в размер на 15 /петнадесет/ промила върху по–високата от
отчетната стойност на активите или данъчната оценка на имота за юридическите лица и
едноличните търговци и върху данъчната оценка на имота за физическите лица, както
следва:
Вид на услугата
Такса
5.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................. 4,5
промила
5.2 .Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения .......................................................................... 5,5
промила
5.3. Чистота на териториите за обществено ползване..................................... 5,0
промила
6. Определя честота на извозване на съдовете за отпадъци за 2014 г., както следва:
6.1. За гр. Бобов дол и прилежащите индустриални зони – четири пъти месечно.
6.2. За индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и “Енергоремонт Бобов дол” – четири
пъти месечно.
6.3. За селата Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали Върбовник,
Блато/Локвата, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово, Бабинска река,
Коркина, Горна Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино – четири пъти месечно
7. Определя отстъпка в размер на 5% от дължимия годишен размер на таксата,
на предплатилите дължимата такса за битови отпадъци, за цялата година, в срок до
30.04.2014 г.
................................................................

По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 год.
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................................................................
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 и 2 и чл.27, ал.1, т.1 и 2 от
ЗОБ, чл.25, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне и отчетане на
общинския бюджет, и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр. – ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов
дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 185
1. Общински съвет Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол за
2013г. от 5 241 263лв. в размер на 4 242 614лв., в т.ч. за делегирани дейности 2 397
707лв. и за местни дейности 1 844 907лв.
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 чл.27, ал.1, т.1 и 2 от ЗОБ.
3. На основание §37(1) от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г. при извършване на
промяната в бюджетните взаимоотношения на Община Бобов дол с ЦБ след
13.12.2013г., бюджета на Община Бобов дол да бъде коригиран и да се зачита за
актуализиран бюджет.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 г. в частта „Капиталови
разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.12, ал.3 и чл.14, ал.1
от ЗДБРБ за 2013година, и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр. – ПРОТИВ/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 186
Общински съвет Бобов дол актуализира капиталовите разходи, по обекти както следва:
І. Основен ремонт на общински пътища- 116 900лв., в т.ч.
1. Ремонт на Общински път KNL с. Мали Върбовник от о.т.64- с. Голем Върбовник –
13 222лв.
2. Ремонт на Общински път KNL 1016 вход с. Долистово- изход с. Долистово –
14 497лв.
3. Ремонт на Общински път KNL 1016 изход с. Новоселяне- Коркина до път KNL 1014
– 8 957лв.
4. Ремонт на път KNL1012 – с. Голема Фуча от о.т. 65-67-83-81-133-131-124-125-126 до
отклонение вилна зона 4000лм. – 15 346лв.
5. Ремонт на път KNL 1013 в участъка с. Бабинска река – с. Бабино 4000лм. – 14 200
6. Ремонт на път KNL1014 с. Коркина – с. Голем Върбовник -16 719лв.
7. Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобов дол – 33 959лв.
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ІІ. Други обекти – 119 800лв., в т.ч. за:
1. Изграждане на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо Ботев” –гр. Бобов
дол – 24 872лв.
2. Възстановяване на стълбите от ул.„Васил Коларов” до ул. „Комсомолска”, кв.
„Миньор”- гр. Бобов дол – 1 400лв.
3. Възстановяване на отводнителните канавки, алеи, стълбища и осветление в
местността „Св. Спас”- пешеходна зона свързваща кв. „Христо Ботев” и кв. „Миньор” –
2 400лв.
4. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки ул. с.о.т. 14-15-20 и 79-74-7371 в с. Големо село и ул. с.о.т. 43-41 и кръстовището на ул. с.о.т. 49-55 и ул.с.о.т.54-55 в
с. Мало село – 2 950лв.
5. Подмяна на улични осветителни тела 250W с енергоспестяващи 24W -50броя –
3 300лв.
6. Подмяна на живачни и натриеви лампи на улични осветителни тела 125 и 70W с
енергоспестяващи 24w – 200броя - 1 200лв.
7. Изготвяне на технически паспорт на Общински сгради- общинска администрация
Бобов дол, Културен дом, кв. „Миньор”, Читалище „Просвета” кв. „Хр. Ботев”,
Кметство с. Мало село – 11 400лв.
8. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградите на Общинска администрация Бобов дол, Културен дом, кв.
Миньор, Читалище „Просвета” кв.„Хр. Ботев”, Кметство с. Мало село – 3 600лв.
9. Подравняване – подготовка за парцелиране и отводняване на гробищен парк гр.
Бобов дол – 20 400лв.
10. Авторски надзор на обект – „Рехабилитация и реконструкция на Общински път
KNL 1016; стар №ІV.62031/ІІ-62 Невестино – Дупница/ - Долистово-НовоселянеКоркина, в община Бобов дол – 5 000лв.
11. Авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мламолово
– 3 000лв.
12. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
3 000лв.
13. Геодезическо заснемане за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол – 500лв..
14. Ремонт на съблекални на общински стадион „Николай Кръстев – Шулц”- гр. Бобов
дол – 4 356лв.
15. Проектиране на отводнителна канализация в село Големо село, улицата при
„Могилите” с. о.т. 81-82 и о.т. 86- 2 300лв.
16. Проектиране на отклоненията на водопровод в кв. „Христо Ботев” – 4 000лв.
17. Строителен надзор на обект подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо
Ботев” –гр. Бобов дол – 1 200лв.
18. Възстановяване на тротоарната настилка и отводнителни канавки на ул. „27 ми
Октомври” – 1 000лв.
19. Проектиране на ж.п. прелез с. Големо село – 999лв.
20. Ремонт на Детските градини – 1 323лв.
21. Техническо задание за разработване на общ устройствен план на Община Бобов дол
- 21 600лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ = 236 700лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства
1. По план сметката на ОП „ЧОБ” - 115 000лв., в т.ч. за :
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- Съдове за събиране на ТБО /50 бобър и 100 мева/ - 35 000лв.
- Сметосъбирачка 1брой – Вариопреса 8м3
- 50 000лв.
- Мотометачка 1 брой
- 26 100лв.
- Закупуване на 3броя газови уредби.
- 3 900лв.
2. По бюджета – 21 243лв.
1. Изграждане на Амфитеатър в градски парк- гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 6 587лв.
2. Подмяна на живачни и натриеви лампи на улични осветителни тела 125 и 70w
с енергоспестяващи – 1 009лв.
4. Придобиване на част от сградата, представляващи 3 помещения в сградата на
общинска Администрация гр. Бобов дол – 2 240
5.Компютърна конфигурация на ОУ „Н.Й. Вапцаров” – 8 778лв.
6.Компютърна конфигурация на СОУ „Хр. Ботев” – 2 000лв.
7. Телевизор Нео ОУ „Н.Й. Вапцаров” – 629лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2012година – 373 957лв., в т.ч.за:
1. Масивен ограничителен бордюр при УПИ -7473, кв.43 на ул. „Никола Вапцаров”
– с. Мламолово – 1 500лв.
2. Ремонт на улична мрежа на територията на община Бобов дол – 342лв.
3. Укрепване на свлачище на общински път ІV-602180 о.т.62-64- с. Мали
Върбовник – 261 973лв.
4. Изграждане на Амфитеатър в градски парк- гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 87 060лв.
5. Програмен продукт М Кат – 2 160лв.
6. Поставяне на билбордове по мярка 322 – 8 592лв.
7. Компютърна конфигурация – 9 222лв. (ОУ „Н.Й. Вапцаров”)
8. Придобиване на Лазерно многофункционално устройство - 780лв.
9. Преносим компютър TOSHIBA SATELLITE C 855-2G9 - 979лв.
10. Компютърна конфигурация – 536лв.
11. Компютърна конфигурация – 524лв.
12. Изработване на ПУП за паркинг и алей над ул. „Димитър Благоев” -289лв.
Общо капиталови разходи за 2013година 746 900лв.
................................................................
По т.5 от дневният 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 2014 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 и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 187
Общински съвет Бобов дол приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.
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/Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г. – приложение към протокола/
................................................................
По т.6 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.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15,
ал. 7 и ал.8, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол, и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 8 бр.ЗА, 4 бр. – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 188
Общински съвет, гр. Бобов дол, задължава Кмета на Община Бобов дол
да проведе публичен търг за отдаване под наем, на общински имот,
представляващ обект № 6 с площ 20.00 кв.м., открита площ за поставяне на
преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращ се в кв.33, по рег. план на гр. Бобов дол, при първоначална месечна
наемна цена 34.00.лв. без ДДС, за срок от 3 години.
................................................................
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по ОПАК,
съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на
човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14
................................................................
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 и 2
и чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация /обн.
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г./ , и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 189
1. Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства пред
Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, с
проектно предложение: „Компетентна и ефективна администрация в Община
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Бобов дол ”, за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет
2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
бюджетна
линия
BG051PO002/13/2.2-14
на
Оперативна
програма
„Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, в качеството й на кандидат по
процедурата;
2. Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
подготовката и реализирането на проект: Компетентна и ефективна
администрация в Община Бобов дол ”, за финансиране по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление
на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 на Оперативна програма
„Административен капацитет 2007 – 2013 г.”
3. Общински съвет Бобов дол декларира, че проектното предложение отговаря на
приоритетите за развитие на района от Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. на
Община Бобов дол.
................................................................
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Зам. – председател на Обшински съвет
- Бобов дол, относно:Промяна в Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация и определяне на размера на паричното възнаграждение на
Председателя на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.3, чл. 26, ал. 1 и чл.34, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.2 и чл.18,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 190
1.Общински съвет – Бобов дол отменя решение №14 от Протокол № 2 от
17.11.2011 год.
2. Общински съвет – Бобов дол прави промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация в чл. 18, ал. 2. Да се чете
Председателят на Общински съвет е с пълно работно време.
3.Общински съвет – Бобов дол определя размер на възнаграждението на
Председателя на Общински съвет – 90 на сто от възнаграждението на Кмета на
общината.
................................................................
По т.9 от дневният ред:
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Докладна записка от Росица Андреева Борисова и Юлиан Любчов Божанов – общински
съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
................................................................/не бе взето решение/
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бобов дол и физическо
лице, чрез продажба по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост по плана на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 27 ал. 1, т.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество, и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 1 бр. – ПРОТИВ и 2
бр. – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 191
1. Общински съвет – Бобов дол, одобрява пазарна оценка на общински
недвижим имот, представляващ 968/1928 кв. м. ид. ч. от урегулиран поземлен
имот VІ, кв. 48 с площ 1928 кв. м. по плана на гр. Бобов дол, актуван с акт №
1138/25.11.2013 г за частна общинска собственост, чиято стойност възлиза на
12 320.00 лв. без ДДС, определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол, разрешава прекратяване на съсобственост,
чрез продажба на идеалната част на община Бобов дол, представляваща 968/ 1928
кв.м, кв. м. ид. ч. от урегулиран поземлен имот VІ - отреден за обществено и
делово обслужване , в кв. 48 по плана на гр. Бобов дол, община Бобов дол на
Фирма «МАГ» ООД гр. Бобов дол, представлявано от Илин Росенов Карипов –
управител.
3. Общински съвет гр. Бобов дол задължава Кмета на Общината да издаде
заповед и сключи договор за продажба.
................................................................
По т.11 от дневният ред:
Разни.
................................................................

Дата на публикуване – 06.01.2014 г., 14:45 ч.
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