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 № 1
от 29.01.2016 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол

………………………………………..
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в
Община Бобов дол за периода 2015 – 2019 година.
3. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016 г.
4.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Инвестиционна програма в частта “Капиталови разходи” на община
Бобов дол за 2016 г.
5.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемането на Бюджета на Община Бобов дол за 2016 година.
6.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи №№ 169002 и 168011, м. ”Чорлея”, намиращи се в землището на
с. Долистово, общ. Бобов дол, засадени с трайни насаждения.
7.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ № 167008, м. ”Чорлея”, намиращ се в землището на с. Долистово,
общ. Бобов дол, засаден с трайни насаждения.
8.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи имоти: №№ 011007, м. ”Лъката”, с площ 0.441 дка, в землището
на с. Мало село, общ. Бобов дол и 006649, м. ”Св. Рангел”, с площ 1.978 дка, в
землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
9.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ общински имот, състоящ се от 26.00 кв. м., намиращ се в кв.50 по
кадастралния и регулационен план на гр. Бобов дол.
10.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писмо с вх. №08.00.294/ 16.12.2015 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
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възстановяване на собствеността в съществуващи /възстановими/ стари реални
граници.
11.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията, взети от Общински
съвет – Бобов дол, за периода 24 юни 2015 г. до 18 ноември 2015 г.
12.Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Приемане на Отчет за дейността на
Общински съвет — Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2015
година.
13.Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Допълване на Решение №27 от Протокол №3
от 28.12.2015 г. на Общински съвет - Бобов дол за създаване на Наблюдателна
комисия, във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържане под
стража към Общински съвет-Бобов дол.
14.Докладна записка от инж. Йорданка Емилова Рангелова – Общински съветник
от ПП БСП, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ).
15.Отчет за приходите и разходите на ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр.
Бобов дол за финансовата 2015 год.
16.Молби на граждани:
- Мария Георгиева Райкова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 67, ап.17;
- Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово, ул.„ Миньорска”, №7;
- Елеонора Илиева Тошева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1;
- Райчо Кирилов Тошев от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1;
- Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„Димитър Благоев”, бл.10,
ап.14;
- Борислав Колев Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9, ап.31;
- Васил Драгомиров Христов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 8, ап.5;
- Валентина Драгомирова Христакиева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87,
ап.31;
- Мария Афанасиевна Георгиева от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, ап.47;
- Димитър Стоименов Евтимов от с. Горна Козница, общ. Бобов дол.
17.Разни
- Писмо вх. № 94.Л.03/14.01.2016 год., от Любен Трайков Лазаров – Кмет на с.
Коркина.
По т.1 от дневния ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

………………………………………..
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община
Бобов дол за периода 2015 – 2019 година.
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8, § 37, ал.4 от ПЗР към ЗИД
на ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1
Общински съвет - Бобов дол приема Стратегия за управление на
общинската собственост в Община Бобов дол за периода 2015 -2019 година.
/ Стратегия за управление на общинската собственост в Община Бобов дол за
периода 2015 -2019 година – приложение към протокола/.

По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016 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 явно гласуване / гласували 13 общински
съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 2
Общински съвет - Бобов дол приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
/Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 г. – приложение към протокола/.
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Инвестиционна програма в частта “Капиталови разходи” на община Бобов дол за
2016 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, от ЗДБРБ за 2016
година и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински
съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 3
Общински съвет - Бобов дол приема капиталовите разходи, разпределени по
обекти, както следва:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Основен ремонт на общински път KNL1013/ път ІІІ -602 / Бобов дол – Коняво / Бабинска река – Долистово – път KNL 1016 / Долистово – Новоселяне 20 000лв.
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2. Основен ремонт на общински път KNL1015 / път KNL/ Голям Върбовник –
Мали Върбовник/ - път KNL 1014 – 20 000лв.
Общо 40 000лв.
ІІ.Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Изграждане на подпорна стена на ул. Алекси Янев- Ламели 1;2 – 36 000лв.
2. Изграждане на бетонова отводнителна канавка на ул. „Еделвайс” – от о.т. 94388-120 – 800.00лв.
3. Проектиране на ул. „Здравец” в частта от о.т. 23- о.т. 25 – 1 500лв.
4. Проектиране на подпорна стена на ул. „Васил Чучуков” – от о.т. 83 – о.т. 84 – 1
500лв.
5. Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Васил Чучуков” – от о.т. 83-о.т.84 –
5 500лв.
6. Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Осми март при УПИ ХІІ – 5000лв.
7. Основен ремонт на тротоари на ул.”Негулица” с о.т. 85-73-72 и о.т. 70-49-90 –
10 000лв.
8. Изграждане на алеи и изграждане на отводнителни канавки в гробищен парк гр.
Бобов дол – 10 000лв.
9. Проектиране на подпорна стена на ул. „Негулица” и ул. „Дунав” при УПИ ІХ 445, кв. 14 – 1 500лв.
10. Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Негулица” и ул. „Добрава” при УПИ
ІХ -445, кв.14 – 8 500лв.
11. Основен ремонт на бетонова настилка на ул. „Митко Палаузов” пряката на ул.
„Георги Димитров” – 2 000лв.
12. Изграждане на канализация за повърхностни води от ул. „Еделвайс” при ул.
„Цаган” – към Момина чешма – 3 000лв.
13. Основен ремонт на улица край река Бобовдолска в кв. Южен с полагане на
асфалтова настилка от о.т. 365-410 – 36 000лв.
14. Основен ремонт на отводнителни канавки в кв. Южен – 1 500лв.
15. Изграждане на уширения за обслужване на търговските обекти на ул. „Димитър
Благоев” от о.т. 241- 244 – 8 500лв.
16. Изграждане на подход от ул. „Димитър Благоев” до градски парк при о.т. 244
през УПИ VІІІ- зала за борба до УПИ Х, кв. 49 – 3 500лв.
17. Изграждане на паркинг на ул. „Свилен Русев” при бл.58 – 5 000лв.
18. Проектиране – корекция на коритото на река Бобовдолска, река Връчва и река
Гребикал – 9 000лв.
19. Изграждане на поливна система на стадион Николай Кръстев – 5 000лв.
20. Проектиране на център гр. Бобов дол – 9 000лв.
21. Основен ремонт на пешеходна връзка между квартал „Христо Ботев” и кв.
„Миньор” - 7 500лв.
22. Изграждане на алея за инвалиди и майки с колички в местността св. „Спас” –
2 500лв.
23. Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на младежки дом – Читалище
„Царичина” – 9 000лв.
24. Попълване на липсващите части / в рамките на 30 ХА/ от регулационния план
на кв. „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 20 000лв.
25. Изграждане на облицована канавка на улица с о.т. 53-56 към Белата скала – с.
Шатрово – 2 000лв.
26. Основен ремонт на улица с о.т. 115-116 чрез подравняване и насипване с трошен
камък – с. Шатрово – 1 500лв.
27. Основен ремонт на покрива и сградата на кметство – с. Паничарево – 2 000лв.
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28. Основен ремонт на навес в гробищен парк – с. Паничарево – 1 000лв.
29. Основен ремонт на път край ПИ №20 – ПИ №2 – с. Коркина – 1 000лв.
30. Основен ремонт и насипване на стръмен път от ПИ №173 до ПИ №193 – с.
Коркина – 1 000лв.
31. Изграждане на отводнителна канавка на път от ПИ №173 до ПИ№193 – с.
Коркина - 1 000лв.
32. Изграждане на отводнителна канавка при ПИ №41 за пресичане на
повърхностните води от земеделски имоти нахлуващи в урбанизираната
територия на махала Синокос – с. Коркина – 1 000лв.
33. Основен ремонт на подпорна стена на улица „старата Линия при УПИ V-47 и
VІ- 47, кв.3 по плана на с. Мламолово – 4 800лв.
34. Изработване на ПУП –ПЗ и ПУП –ПП за разширение на гробищен парк с.
Мламолово – 5 000лв.
35. Основен ремонт чрез обаластряване на улици с о.т. 4а-3; 4а-73;73-73;57-59 – с.
Мало село – 2 000лв.
36. Изграждане на улично осветление на улица с о.т. 20-18 – с. Големо село –
1 000лв.
37. Изграждане на отводнителна канавка за повърхностни води при автобусна
спирка при УПИ –І, кв. 15 с. Големо село – 500лв.
38. Основен ремонт на улица от о.т. 55-56-114-60 – с. Големо село 1 500лв.
39. основен ремонт на улица с о.т. 42-38 от главен път към казана – с. Голем
Върбовник – 2 000лв.
40. Основен ремонт на улица с о.т. 80-85 чрез насипване с трошен камък – с. Мали
Върбовник 1700лв.
41. Изграждане на отводнителна канавка в с. Локвата – път при стопански двор –
1 500лв.
42. Основен ремонт на сградата в гробищен парк „Друмо” – с. Горна Козница – 1
000лв.
43. Основен ремонт на покрива на Читалище „Александър Димитров” – с. Горна
Козница – 4 000лв.
44. Основен ремонт на пътя към гробищен парк – „Друмо”, чрез насипване с
трошен камък – с. Горна Козница – 1 000лв.
45. Основен ремонт на кът за отдих при автобусна спирка на с. Мала Фуча –
4 000лв.
46. Основен ремонт на улица с о.т. 101-117-25-23-28 чрез изкърпване на настилката
и насипване с трошен камък – с. Голема Фуча – 2 000лв.
47. Основен ремонт на улици с о.т. 77-78-84-87 чрез насипване с трошен камък – с.
Бабино – 2 000лв.
48. Основен ремонт чрез подравняване и насипване с инертни материал на улица с
о.т. 7-8-9 с. Долистово – 2 500лв.
49. Основен ремонт на улици с о.т. 29-30-21-34-33;10-11-12 чрез насипване с
трошен камък – с. Долистово – 1 500лв.
50. Основен ремонт на улица при ПИ №111 насипване с трошен камък – с.
Новоселяне – 1 000лв.
51. Основен ремонт на улица с о.т. 5-6-7-8 чрез насипване с трошен камък с.
Бабинска река – 1 000лв.
52. Основен ремонт на уличната мрежа на населените маста в Община Бобов дол,
чрез асфалтиране – 70 000лв.
Всичко 322 300лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ от ЗДБРБ за 2015г. е 362 300лв.
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ІІІ. Собствени бюджетни средства – 94 000лв.
1.1. ОП „ЧОБ”
1. Сметосъбирач – / вариопреса 8 м3/ - 43 000лв.
2.Багер – 32 000лв.
3. Съоръжения за компостиране на биоотпадъци /5бр./ - 7 500лв.
4. Съдове за събиране на ТБО /100 кофи Мева и 5 контейнера 4м3/, кошчета -50броя
– 11 500лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2015година – 69 365лв., в т.ч.за:
1. Основен ремонт на покрива на сградите на кметство Голем Върбовник;
Паничарево; с. Коркина; Мала Фуча; Голема Фуча; Бабино – 8 000лв.
2. Основен ремонт на покрива на Читалище «Александър Димитров» - с. Горна
Козница – 2 645лв.
3. Изработване на общ устройствен план на община Бобов дол – 35 000лв.
4. Изработване на общ устройствен план на община Бобов дол от МРРБ – 5 220лв.
5. Основен ремонт на кръстовището на ул. «Антим І» при о.т. 316 – 7 000лв.
6.Изработване на проект: «Реконструкция и рехабилитация на водопроводната
мрежа в с. Големо село» - 11 500лв.
Общо капиталови разходи за 2016година 525 665лв

………………………………………..
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемането на Бюджета на Община Бобов дол за 2016 година.

………………………………………..
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС№ 380/ 28.12.2015г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол, Заповед № З –
11/11.01.2016 г. на Кмета на Община Бобов дол и Протокол от 22.01.2016 г. за
разпределение на държавните субсидии за 2016 год. за народните читалища на
територията на Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 4
Общински съвет - Бобов дол приема Приложение № 7 за разпределение на
субсидията за 2016 година по читалища, както следва:

Приложение № 7
СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2016 година по читалища
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№ по

Наименование
на читалище

Местонахождение
(община, кметство)

Субсидирана
численост

2
Читалище
"Просвета -1903"
Читалище
"Миньор-2006"
Читалище
"Царичина 2008"
Читалище"Зора 2001"
Читалище
"Пробуда 1916"
Читалище
"Разметаница 1919"
Читалище "Ал.
Димитров -1899"
Читалище
"Христо Ботев
1927"
Читалище
"Просвета-1902"
Читалище "Нови
дни -1934"
Читалище
"Васил Левски
1932"
ВСИЧКО:

3

(субс. бр.)
4

ред
1
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10

11

гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
с. Мламолово
с. Мало село

Субсидия
за 2016 г.
7080
(лева)
5

7.5

53,100

7.5

53,100

2.5

17,700

2.0

14,160

2.0

14,160

1.0

7,080

0.7

4,956

0.7

4,956

0.7

4,956

0.7

4,956

с. Големо село
с. Горна Козница
с. Коркина
с. Шатрово
с. Долистово
с. Новоселяне
0.7
26.0

4,956
184080

………………………………………..
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС№ 380/ 28.12.2015г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 8 бр.ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 5
Общински съвет - Бобов дол приема Приложение № 10 - Средства за
провеждане на културни мероприятия през 2016 год. в Община Бобов дол, както
следва:
Приложение №10

СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 Г. В
Община Бобов дол
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1. Необходими средства за организиране и провеждане на традиционните събори
от Община Бобов дол.
- с. Мало село – 700.00лв.
- с. Долистово - 700.00лв.
-с. Мламолово - 700.00лв.
- с. Големо село – 700.00лв.
- с. Бабино – 700.00лв.
- с. Горна Козница – 300.00лв.
- с. Шатрово – 400.00лв.
- с. Голема фуча – 300.00лв.
- с. Коркина – 300.00лв.
- с. Мала фуча – 300.00лв.
- с. Голем Върбовник – 300.00лв.
- с. Малък Върбовник – 300.00лв.
- с. Паничарево – 300.00лв.
- с. Блато – 250.00лв.
- с. Новоселяне – 250.00лв.
- с. Бабинска река – 300.00лв.
Общо 6 800лв.
2. Необходими средства за провеждане на традиционните празници
22 000лв., в т.ч. за:
- Велик Богоявленски водосвет /Йордановден/ - 200.00лв.
- Банго Васил „Ромската нова година” – 600.00лв.
- „Посрещане на Баба Марта” – ритуал по закачване на мартеници – 100.00лв.
- Тържествено събрание – концерт, посветен на Трети март – национален празник на
Република България – 1000.00лв.
- Международен ден на жената – 300.00лв.
- Тържествено честване на 8-ми април Международен ден на ромите – 300.00лв.
- „Ден на спорта” – крос и спортни игри – 500.00лв.
- Празничен концерт за 24-ти май „Ден на славянската писменост и на българската
просвета и култура” – 1000.00лв.
- Традиционен събор с курбан за Възнесение Господне /Спасовден/ - 1 000.00лв.
- Детско шоу по повод Международния ден на Детето – 500.00лв.
- Заря проверка в чест на Деня на Ботев и на загиналите за свободата на Родината ,
Празник на кв. „Христо Ботев” – 2 500.00лв.
- Празник на гр. Бобов дол – 10 000.00лв.
- Тържествено посрещане на Новата 2017г. /заря/ - 1 000лв.
- Други традиционни „Бобовдолски културни празници” – 3 000.00лв.

………………………………………..
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС№ 380/ 28.12.2015г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 10 бр.ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 6
1. Приема бюджета на Община Бобов дол в размер на 5 722 472лв. за 2016 година,
както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 722 472лв., съгласно Приложение № 4в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 582 025лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 496 905лв.
1.1.1.2. Финансиране 83 677лв., съгласно Приложение №5
1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на 95 120лв., съгласно Приложение
№3
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 130 447лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 538 698.лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 051 141лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 590 500лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 508 900лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 81 600лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
362 300лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 130 000лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 0.00лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на / - 1 016 000лв./
1.1.2.8. Възстановени трансфери за ЦБ / - 18 772лв./
1.2.2.9. Депозити с средства по сметки 492 580лв.
1.2. По разходите в размер на 3 130 447лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 5 и Приложение №6
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 592 025лв, в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 13 623лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 83 677лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 3 130 447лв., в т.ч. за резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 100 826лв.
2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 525 665лв
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
362 300лв.
2.2. Приема разчета на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления
от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №17
3. Утвърждава разходите за заплати през 2016г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация”, съгласно Приложение №13
3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., съгласно Приложение
№14
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за :
4.1. Членски внос за :
- НСОРБ – 1 560лв.
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- ВИК асоциация – 2000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 50 000лв., в т.ч. за
4.2.1.Отпускане на средства за стимулиране на раждаемостта в община Бобов дол със
сума за всяко живородено дете в размер на 300лв.
4.2.2. За извършване на социални погребални услуги в размер на 1 000лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. ФК”МИНЬОР 2014”АД– 12 000лв.,
4.3.2. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪРІ” ЕООД- 7 200 лв.
4.4. Средства за Културните празници на Община Бобов дол в размер на 28 800лв.,
съгласно Приложение №10
4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия
по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1 и т.4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО - 1,5% на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по
трудово правоотношение.
5.2. Разходи за представителни цели в размер на 7 000лв.
5.3. Разходи за осъществяване на функциите на органите на изпълнителната власт на
кметовете на кметства и кметските наместници в общ размер на 1 600лв. разпределени
съгласно Приложение №9
6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатният персонал на
общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, съгласно
Приложение №15
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз
в размер на 306 200лв., съгласно Приложение №16
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г., по приходите, помощите,
даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №8
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община
Бобов дол, съгласно Приложение №11
10.Определя максималният размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 286 467лв.
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в размер на
117 620лв.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016
г. в размер на 404 087лв.
11. Приема за сведение информация, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси по прогнози на дружествата за 2016г., 2017г. и 2018г., съгласно
Приложение №18
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходите, които могат да бъдат
поети през 2016 г. в размер на 1 578 698лв.
13. Определя максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2016 година в размер на 263 116лв.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 100 000 лв., съгласно Приложение №1
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2016г. в размер на 200 000лв.
16. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
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бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по- ниска степен.
17.2. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.3. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях
17.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от ЕС по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и
на МФ.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания
по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и
други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет.
18.1. За всички отделни случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по- късно от края на 2016г.
18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
18.3. При предоставянето на средствата за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето
им по решение на общинския съвет.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условия че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за
изпълнение на общинския план за развитие.
19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение №12

………………………………………..
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По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи №№ 169002 и 168011, м. ”Чорлея”, намиращи се в землището на
с. Долистово, общ. Бобов дол, засадени с трайни насаждения.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 , чл. 24д., ал.1, т.1 от
ЗСПЗЗ, във връзка с чл.31, ал.3 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 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 7
1. Общински съвет – Бобов дол в изпълнение на своите правомощия
разрешава да се извърши продажбата на общинския недвижим имот,
представляващ имот № 169002, с площ от 23.300 дка., местност „Чорлея”, в
землището на с.Долистово, актуван с АЧОС №213/08.05.2001 год., и одобрява
пазарната оценка, определена на база изготвена от лицензиран оценител, която
възлиза на стойност 24 920 /двадесет и четири хиляди деветстотин и двадесет/ лв.,
без ДДС или 29 904 /двадесет и девет хиляди деветстотин и четири/ лв. с ДДС
2. Общински съвет – Бобов дол в изпълнение на своите правомощия,
разрешава да се извърши продажбата на общинския недвижим имот,
представляващ имот № 168011, с площ от 26.989 дка., местност „Чорлея”, в
землището на с.Долистово, актуван с АЧОС №216/09.05.2001 год., и одобрява
пазарната оценка, определена на база изготвена от лицензиран оценител, която
възлиза на стойност 28 870 /двадесет и осем хиляди осемстотин и седемдесет /лв.,
без ДДС или 34 644 /тридесет и четири хиляди шестотин четиридесет и четири/ лв.
с ДДС.
3. Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на община Бобов дол да
сключи договори за продажба на горецитираните имоти с Владимир Георгиев
Язовалийски, като при сключването на договора се има предвид разпоредбата на
чл.24д, ал.2 от ЗСПЗЗ, че в срок 20 години от придобиване правото на собственост
върху земеделските земи от общинския поземлен фонд, засадени с трайни
насаждения, не може да се извършва промяна на начина им на трайно ползване,
както и промяна на предназначението им за неземеделски нужди.

………………………………………..
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ № 167008, м. ”Чорлея”, намиращ се в землището на с. Долистово,
общ. Бобов дол, засаден с трайни насаждения.

………………………………………..

12

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2, чл.24д., ал.1, т.1 от
ЗСПЗЗ, във връзка с чл.31, ал.3 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 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 8
1. Общински съвет – Бобов дол, в изпълнение на своите правомощия,
разрешава да се извърши продажбата
на общинския недвижим имот,
представляващ, имот № 167008, с площ от 28.721 дка., местност „Чорлея”,
намиращ се в землището на с. Долистово, общ. Бобов дол, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 215 /09.05.2001 год. и одобрява пазарната оценка,
определена на база изготвена от лицензиран оценител, която възлиза на стойност
30 330 /тридесет хиляди триста и тридесет/лв., без ДДС или 36 390 /тридесет и шест
хиляди триста и деветдесет/ лв. с ДДС.
2. Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на община Бобов дол да
сключи договори за продажба на описаният в т.1 имот с Красимир Данчов
Игнатов, като при сключването на договора се има предвид разпоредбата на
чл.24д, ал.2 от ЗСПЗЗ, че в срок 20 години от придобиване правото на собственост
върху земеделските земи от общинския поземлен фонд, засадени с трайни
насаждения, не може да се извършва промяна на начина им на трайно ползване,
както и промяна на предназначението им за неземеделски нужди.

………………………………………..
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи имоти: №№ 011007, м. ”Лъката”, с площ 0.441 дка, в землището
на с. Мало село, общ. Бобов дол и 006649, м. ”Св. Рангел”, с площ 1.978 дка, в
землището на гр. Бобов дол, общ. 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 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 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 9
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинските
недвижими имоти, както следва:
№
по
ред
1

Населено
място
гр. Бобов
дол

Имот
№
006649

Местност

Площ
дка

”Св. Рангел”

1.978

Пазарна
оценка лв.
без ДДС
2 740

Акт за
ЧОС
№ / год.
1394/17.11.2015 г.

13

2

с. Мало село

011007

”Лъката”

0.441

580

1393/17.11.2015 г.

определени на база изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов
дол да организира и проведе публични търгове за продажба на описаните в т.1
имоти, при начална тръжна цена в размер на гореописаната таблица, без ДДС и
сключи договор за продажба на имотите.

………………………………………..
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
общински имот, състоящ се от 26.00 кв. м., намиращ се в кв.50 по кадастралния и
регулационен план на гр. 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
разпореждане с общинското имущество в община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 10
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, с площ от 26.00 кв. м., намиращ се в кадастралния и
регулационен план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 1401/ 22.12.2015 год., определена на база изготвена от
лицензиран оценител, която възлиза на стойност 370 /триста и седемдесет/ лв., без
ДДС.
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 370 лв., по кадастралния и рег. план на гр.
Бобов дол и сключи договор за продажба на имота.

………………………………………..
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо с вх. №08.00.294/ 16.12.2015 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 /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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 11
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
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Имот № 007107, съгласно приложена скица. № Ф00566/04.01.2015 год. с
площ 1.200 дка, м. „Лаката ”, образуван от имот № 007079, общинска собственост с
площ 4.751 дка, в землището на с.Мали Върбовник, общ. Бобов дол на наследници
на Георги Стойнев Милованов.

………………………………………..
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 12
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 015223, съгласно приложена скица. № Ф00558/04.01.2015 год. с
площ 2.500 дка, м. „Змиярнико”, образуван от имот № 015122, общинска
собственост с площ 3.818 дка, в землището на с.Мали Върбовник, общ. Бобов дол
на наследници на Георги Стойнев Милованов.

………………………………………..
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 13
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008157, съгласно приложена скица. № Ф00561/04.01.2015 год. с
площ 0.220 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 008086, общинска
собственост с площ 1.220 дка, в землището на с.Мали Върбовник , общ. Бобов дол
на наследници на Георги Стойнев Милованов.

………………………………………..
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 14
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008158, съгласно приложена скица. № Ф00562/04.01.2015 год. с
площ 0.550 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 008101, общинска
собственост с площ 6.999 дка, в землището на с.Мали Върбовник, общ. Бобов дол
на наследници на Георги Стойнев Милованов.

………………………………………..
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 15
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008125, съгласно приложена скица № Ф00560/04.01.2015 год. с
площ 1.000 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 008086, общинска
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собственост с площ 1.220 дка, в землището на с.Мали Върбовник , общ. Бобов дол
на наследници на Георги Стойнев Милованов

………………………………………..
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 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 16
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008041, съгласно приложена скица № Ф00560/04.01.2015 год. с
площ 1.394 дка, м. „Широки дол”, общинска собственост в землището на с.Мали
Върбовник , общ. Бобов дол на наследници на Георги Стойнев Милованов.

………………………………………..
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията, взети от Общински
съвет – Бобов дол, за периода 24 юни 2015 г. до 18 ноември 2015 г.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, § 27, във връзка с чл. 121, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 3 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 17
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнение на решенията,
взети от Общински съвет – Бобов дол, за периода 24 юни 2015 г. до 18 ноември
2015 г.
По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет —
Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2015 година.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 18
Общински съвет – Бобов дол приема Отчет за дейността на Общински
съвет — Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2015 година.

………………………………………..
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По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Допълване на Решение № 27 от Протокол № 3 от
28.12.2015 г. на Общински съвет - Бобов дол за създаване на Наблюдателна
комисия, във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържане под
стража към Общински съвет-Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 19
Общински съвет - Бобов дол допълва Решение №27 от Протокол №3 от
28.12.2015 г. на Общински съвет - Бобов дол, както следва: добавя за член на
комисията Георги Райков Георгиев - представител на затвора, гр. Бобов дол.
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Йорданка Емилова Рангелова – Общински съветник от ПП
БСП, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1
от Устава на НСОРБ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 20
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на общинския съвет Красимир
Георгиев Чаврагански - Председател на Общински съвет - Бобов дол.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание
на Общото събрание, той ще бъде заместван от Елеонора Георгиева Христова Зам.-председател на Общински съвет - Бобов дол.

………………………………………..
По т.15 от дневния ред:
Отчет за приходите и разходите на ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр. Бобов дол
за финансовата 2015 год.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 4 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 21
Общински съвет – Бобов дол не приема Отчета за приходите и разходите на
ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр. Бобов дол за финансовата 2015 год.
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По т.16 от дневния ред:
Молби на граждани:
- Мария Георгиева Райкова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 67, ап.17;
- Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово, ул.„ Миньорска”, №7;
- Елеонора Илиева Тошева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1;
- Райчо Кирилов Тошев от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1;
- Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„Димитър Благоев”, бл.10,
ап.14;
- Борислав Колев Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9, ап.31;
- Васил Драгомиров Христов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 8, ап.5;
- Валентина Драгомирова Христакиева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87,
ап.31;
- Мария Афанасиевна Георгиева от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, ап.47;
- Димитър Стоименов Евтимов от с. Горна Козница, общ. Бобов дол.

- Мария Георгиева Райкова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 67, ап.17;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 22
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Мария Георгиева Райкова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 67, ап.17, в размер на
100/ сто / лв.

………………………………………..
- Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово, ул.„ Миньорска”, №7;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 23
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово, ул.„ Миньорска”, №7, в размер на
500/петстотин/ лв.

………………………………………..
- Елеонора Илиева Тошева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 24
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Елеонора Илиева Тошева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1, в размер
на 100/сто/ лв.

………………………………………..
- Райчо Кирилов Тошев от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 25
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Райчо
Кирилов Тошев от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, ап.1, в размер на 100 /сто
/ лв.

………………………………………..
- Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„Димитър Благоев”,
бл.10, ап.14;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 26
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„Димитър Благоев”, бл.10, ап.14,
в размер на 100 /сто / лв.

………………………………………..
- Борислав Колев Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9,
ап.31;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 27
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Борислав Колев Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9, ап.31.

………………………………………..
- Васил Драгомиров Христов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 8,
ап.5;

………………………………………..
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 28
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Васил Драгомиров Христов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 8, ап.5.

………………………………………..
- Валентина Драгомирова Христакиева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”,
бл. 87, ап.31;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 29
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Валентина Драгомирова Христакиева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 87,
ап.31.

………………………………………..
- Мария Афанасиевна Георгиева от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66,
ап.47;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 30
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Мария Афанасиевна Георгиева от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, ап.47.

………………………………………..
- Димитър Стоименов Евтимов от с. Горна Козница, общ. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 31
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Димитър Стоименов Евтимов от с. Горна Козница, общ. Бобов дол, в размер на
100/сто/ лв.

………………………………………..
По т.17 от дневния ред:
Разни
- Писмо вх. № 94.Л.03/14.01.2016 год., от Любен Трайков Лазаров – Кмет на
с. Коркина.
………………………………………../Не беше взето решение/

.........................................................................................
Дата на публикуване – 08.02.2016 г., 10.40 ч.
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