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 № 15
от 27.12.2012 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.Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2012 год.
2.Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2012 г. в частта
„Капиталови разходи”.
3. Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: ПЛАН – СМЕТКА НА ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр.
Бобов дол за дейността „Сметосъбиране и сметоизвозване” на територията на
община Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на водоем с. Мламолово,
разположен в поземлен имот 000078, с площ на имота 4.670 дка., находящ се в
землището на с. Мламолово, общ. Бобов дол.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на водоем с.Локвата,
разположен в поземлен имот 000003, с площ на имота 5.141 дка., находящ се в
землището на с. Локвата, общ. Бобов дол.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на язовир с. Коркина,
разположен в поземлен имот 000122, с площ на имота 5.798 дка., находящ се в
землището на с. Коркина, общ. Бобов дол.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на водоем с. Шатрово,
разположен в поземлен имот 000078, с площ на имота 46.197 дка., находящ се в
землището на с. Шатрово, общ. Бобов дол.
8. 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.
9.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване
/ПУП-ПЗ/ на вятърен парк „Орисол-4”, извън границите на
населените места в землищата на с. Мламолово и гр. Бобов дол.
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10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на
Политическа партия „НДСВ”.
11.Писмо, вх.№ 92.00.229/26.11.2012 г., от „Спешъл Олимпикс България”,
относно: Приемане на Декларация за достъпа до спорт в община Бобов дол.
12. Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/– план за
застрояване /ПЗ/ за имот № 009078 /образуван от имот № 009070/, местността
„Даутица” масив № 9 и имот № 216123 образуван от имоти №№ 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, местността „Кочене” масив № 216 в землището на гр. Бобов дол.
По т.1 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.
................................................................
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 Наредба за условията и реда за съставяне , изпълнение и
отчитане на общинския бюджет и чл.12, ал.3 и чл.14, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г.и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 10 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 201
1. Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол
за 2012 г. от 6 411 016 лв. в размер на 5 148 223 лв., в т.ч. за делегирани дейности –
2 279 365 лв. и за местни дейности 2 868 858 лв., от които за дофинансиране - 9 964
лв.
2.Общински съвет - Бобов дол упълномощава кмета на общината 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 &39, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. при извършване на
промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ след 17.12.2012 г. ,
бюджета на Община Бобов дол да бъде коригиран и да се зачита за актуализиран
бюджет.
4. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол и
Председателя на Общински съвет – Бобов дол да направят предложение пред
народните представители от Кюстендилска област, които да внесат
искане/предложение/ пред Министерство на земеделието и храните и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изменение на
Приложение № 2, към чл.3, ал.1 от Наредба № 14 от 01.04.2003 год.
................................................................
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 г. в частта „Капиталови
разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.12, ал.3 и ал.4 и чл.14,
ал.1 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
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РЕШЕНИЕ
№ 202
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 – 13 429 лв.
2.Основен ремонт на общински път KNL 3011 участък от
кръстовището с път КNL 1014 до път II -62 (Кюстендил-Дупница)-10 524 лв.
Всичко: 23 953 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 – 5 000 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 – 37 471 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 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 лв.
9.Масивен ограничителен бордюр при УПИ-7473, кв.43 на ул. „Никола Вапцаров”,
село Мламолово – 1 500 лв.
Всичко: 139 347 лв.
Общо финансирани с целева субсидия за капиталови разходи (I + II): 163 300 лв.
Финансирани със собствени бюджетни средства:
I. Придобиване на активи.
1.Компютърна конфигурация – 2 142 лв.
2.Парно в административна сграда на ОП ”ЧОБ” – 5 353 лв.
Всичко: 7 495 лв.
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Финансирани със средства от Европейски програми и фондове:
I. Придобиване на активи.
1.Изграждане на Амфитеатър в градски парк – гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 640 187 лв.
Всичко: 640 187 лв.
Финансирани със средства от делегирани бюджети:
I.Основен ремонт на ДМА.
1.Основен ремонт на покривна конструкция на ниското тяло, ремонт на улуци и
водосточни тръби на ОУ «Н. Йонков Вапцаров» - гр. Бобов дол – 8 468 лв.
II.Придобиване на активи.
1.Интерактивна дъска на СОУ „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 1 100 лв.
2.Придобиване на компютри и хардуер на ОУ «Н. Йонков Вапцаров» - гр. Бобов
дол – 15 500 лв.
3.Придобиване на компютри и хардуер на СОУ „Христо Ботев” – гр. Бобов дол –
750 лв.
4.Придобиване на компютри и хардуер – „Други дейности по отбраната” – 3 947
лв.
Всичко: 29 765 лв.
Преходен остатък за капиталови разходи от 2011 г:
I.Основен ремонт на ДМА.
1. Укрепване на свлачище на общински път IV-602180 о.т. 62-64 – с. Мали
Върбовник – 261 973 лв.
2. Възстановяване на околоблоково пространство, стълби, алеи и зони за отдих в
междублоково пространство на бл. 85, 86 на ул. «Иван Вазов» - 904 лв.
Всичко: 262 877 лв.
Общо капиталови разходи за 2012 г.: 1 103 624 лв.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
ПЛАН – СМЕТКА НА ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр. Бобов
дол за дейността „Сметосъбиране и сметоизвозване” на територията на община
Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 203
Общински съвет –Бобов дол одобрява ПЛАН-СМЕТКАТА 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 2013година, съгласно приложение №1.
................................................................
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По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на водоем с. Мламолово,
разположен в поземлен имот 000078, с площ на имота 4.670 дка., находящ се в
землището на с. Мламолово, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 и ал.8, чл. 8, ал.1 и ал.4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл.16, ал.1, чл.62, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Бобов дол, приета от Общински съвет - Бобов дол, с Решение № 139/Протокол
№12/11.11.2008г., променена с Решение № 178/Протокол № 15/18.12.2008г., променена
с Решение № 132/Протокол № 10/27.09.2010 год., променена с Решение № 49/Протокол
№ 3/22.02.2011 г.; променена с Решение № 147/Протокол №. 11/21.09.2011 г ,
променена с Решение № 18/Протокол № 2/15.02.2012 г. и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 204
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява годишната наемна цена, определена
на база изготвена наемна цена от лицензиран оценител, която възлиза в размер на
1 100 лв. без ДДС, за обект – водоем с. Мламолово, разположен в поземлен имот
000078, с площ на имота 4.670 дка., находящ се в землището на с.Мламолово, общ.
Бобов дол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 630/14.10.2009
год.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на описания в т. 1 имот,
при начална тръжна цена на годишния наем в размер на 1 100 лв., в землището на
с. Мламолово и сключи договор за наем на имота за срок от 10 год.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на водоем с.Локвата, разположен
в поземлен имот 000003, с площ на имота 5.141 дка., находящ се в землището на с.
Локвата, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 и ал.8, чл. 8, ал.1 и ал.4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл.16, ал.1, чл.62, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Бобов дол, приета от Общински съвет - Бобов дол, с Решение №139/Протокол
№12/11.11.2008г., променена с Решение № 178/Протокол № 15/18.12.2008г., променена
с Решение № 132/Протокол № 10/27.09.2010 год., променена с Решение № 49/Протокол
№ 3/22.02.2011 г.; променена с Решение № 147/Протокол №. 11/21.09.2011 г ,
променена с Решение № 18/Протокол № 2/15.02.2012 г. и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 205
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява годишната наемна цена определена
на база изготвена наемна цена от лицензиран оценител, която възлиза в размер на
1 200 лв. без ДДС, за обект – водоем с. Локвата, разположен в поземлен имот №
000003, местност „Гърлото” в землището на с. Локвата, с площ 5. 141 дка, общ.
Бобов дол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 629/ 13.10.2009
год.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол
да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на описания в т. 1
имот, при начална тръжна цена на годишния наем в размер на 1 200 лв. в
землището на с. Локвата и сключи договор за наем на имота за срок от 10 год.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на язовир с. Коркина, разположен
в поземлен имот 000122, с площ на имота 5.798 дка., находящ се в землището на с.
Коркина, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 и ал.8, чл. 8, ал.1 и ал.4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл.16, ал.1, чл.62, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Бобов дол, приета от Общински съвет - Бобов дол, с Решение №139/Протокол
№12/11.11.2008г., променена с Решение № 178/Протокол № 15/18.12.2008г., променена
с Решение № 132/Протокол № 10/27.09.2010 год., променена с Решение № 49/Протокол
№ 3/22.02.2011 г.; променена с Решение № 147/Протокол №. 11/21.09.2011 г.
,променена с Решение № 18/Протокол № 2/15.02.2012 г. и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 206
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява годишната наемна цена определена
на база изготвена наемна цена от лицензиран оценител, която възлиза в размер на
1 200 лв. без ДДС, за обект – Язовир с. Коркина, разположен в поземлен имот №
000122, местност „Сенокос” в землището на с. Коркина, с площ 5.798 дка, общ.
Бобов дол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 344/14.04.2009 год.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол
да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на описания в т. 1
имот, при начална тръжна цена на годишния наем в размер на 1 200 лв. в
землището на с. Коркина и сключи договор за наем на имота за срок от 10 год.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на водоем с. Шатрово, разположен
в поземлен имот 000078, с площ на имота 46.197 дка., находящ се в землището на с.
Шатрово, общ. Бобов дол.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.14, ал.7 и ал.8, чл. 8, ал.1 и ал.4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл.16, ал.1, чл.62, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Бобов дол, приета от Общински съвет - Бобов дол, с Решение №139/Протокол
№12/11.11.2008г., променена с Решение № 178/Протокол № 15/18.12.2008г., променена
с Решение № 132/Протокол № 10/27.09.2010 год., променена с Решение № 49/Протокол
№ 3/22.02.2011 г.; променена с Решение № 147/Протокол №. 11/21.09.2011 г.,
променена с Решение № 18/Протокол № 2/15.02.2012 г. и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 207
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява годишната наемна цена определена
на база изготвена наемна цена от лицензиран оценител, която възлиза в размер на
3 800 лв. без ДДС, за обект – водоем с. Шатрово, разположен в поземлен имот
000078, с площ на имота 46.197 дка., находящ се в землището на с. Шатрово, общ.
Бобов дол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 154/ 02.09.1999
год.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на описания в т. 1 имот,
при начална тръжна цена на годишния наем в размер на 3 800 лв. в землището на
с. Шатрово и сключи договор за наем на имота за срок от 10 год.
................................................................
По т.8 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.
...............................................................
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ, чл.46 и
чл.47, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 208
1.Общински съвет – Бобов дол
прави промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, както следва:
В Чл.47, ал.1 Броят на постоянните комисии към Общински съвет – Бобов
дол се променя от 5 на 6.
От Постоянната комисия по чл.47, ал.1, т.3 да се обособят две постоянни
комисии:
- Постоянна комисия по образование, култура, религия, младежта и
спорта;
- Постоянна комисия по конфликт на интереси.
Чл.47, ал.1 придобива следния вид:
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Постоянните комисии на Общинския съвет са:
1.ПК по икономическа дейност и европейска политика;
2.ПК по устройство и развитие на територията и общинска собственост;
3. Постоянна комисия по образование, култура, религия, младежта и
спорта;
4.Постоянна комисия по конфликт на интереси;
5.ПК по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване;
6.ПК по земеделие, горско, водно стопанство и екология.
Чл.49, ал.1 придобива следния вид:
Всеки общински съветник да участва в състава на не повече от четири
постоянни комисии.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т. 1от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 1
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 209
Общински съвет – Бобов дол създава постоянна комисия по конфликт на
интереси, както следва:
Председател: адв. Елза Величкова
Заместник-председател: Валери Радлев
Членове: Росица Борисова
Емил Емилов
инж.Илиян Илиев
................................................................
На основание чл.21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 210
Общински съвет – Бобов дол създава постоянна комисия по образование,
култура, религия, младежта и спорта, както следва:
Председател: Росица Борисова
Заместник-председател: Ангел Дивячки
Членове: Елеонора Христова
инж.Атанас Каптиев
инж.Илиян Илиев
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУППЗ/ на вятърен парк „Орисол-4”, извън границите на населените места в
землищата на с. Мламолово и гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21 ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията и резултатите от
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проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 211
Общински съвет - Бобов дол не одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на вятърен парк „Орисол-4”, извън
границите на населените места в землищата на с. Мламолово и гр. Бобов дол.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на
Политическа партия „НДСВ”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и ал.2 и чл.32, ал.1 от ЗПП;
чл. 14, ал. 4 от ЗОС и чл. 17, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 7 бр.ЗА, 6 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 212
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем имот
частна общинска собственост представляващ – помещение, с площ от 113 кв.м.,
намиращо се в гр. Бобов дол жилищен блок № 18 като клуб на ПП „НДСВ” Бобов
дол , с месечна наемна цена в размер на 34,43 лв. без ДДС.
2. Общински съвет - Бобов дол определя срок на договора - до изтичане
мандата на 41- во Народно събрание.
3. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на общината да сключи
договор за наем с ПП „НДСВ”, с председател Христина Христова.
................................................................
По т.11 от дневния ред:
Писмо, вх.№ 92.00.229/26.11.2012 г., от „Спешъл Олимпикс България”, относно:
Приемане на Декларация за достъпа до спорт в община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 213
Общински съвет – Бобов дол приема Декларация за достъпа до спорт в
община Бобов дол, със следния текст:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за
ДОСТЪПА ДО СПОРТ

В община Бобов дол
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Следвайки духа и принципите на Хартата на Международния олимпийски комитет
Основавайки се на Европейската харта Спорт за всички,
Подкрепяме мисията на Спешъл Олимпикс
за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения
чрез разширяване достъпа до спорт

По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/– план за застрояване
/ПЗ/ за имот № 009078 /образуван от имот № 009070/, местността „Даутица” масив
№ 9 и имот № 216123 образуван от имоти №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
местността „Кочене” масив № 216 в землището на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21 ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 214
1.Общински съвет - Бобов дол, одобрява проект за Подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 009078 /образуван от имот № 009070/,
местността „Даутица” масив № 9 и имот № 216123 образуван от имоти №№ 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, местността „Кочене” масив № 216 в землището на гр.
Бобов дол.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол, след
влизане в сила на ПУП – ПЗ да предприеме действия за откриване на процедура
по чл. 21, ал. 1 от ЗОС за принудително отчуждаване на имоти за задоволяване на
общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, във връзка с
чл. 205, т. 3 от ЗУТ за следните имоти: 216037, 216038, 216039, 216040, 216041,
216043, 216043, 216044, 216046 масив № 216, местност „Кочене”, гр. Бобов дол.
................................................................
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