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 № 2
от 12.02.2014 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, Общински съвет – Бобов дол прие
следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания.
2.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – и.д. кмет на Община
Бобов дол, относно: НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА
ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
3. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предоставяне на временен, безлихвен заем от бюджета на Община
Бобов дол, към сметка за „Средства от Европейския съюз” / „СЕС”/, за авансово
плащане по проекти, финансирани от Европейския съюз и администрирани от
Националния фонд.
4.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – и.д. кмет на Община
Бобов дол, относно: Инвестиционна програма в частта “Капиталови разходи” на
община Бобов дол за 2014г.
5.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – и.д. кмет на Община
Бобов дол, относно: Приемане на бюджета на Община Бобов дол за 2014година.
6.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 № 023002 с ЕКАТЕ 046824, местността „Айгонската
слива”, масив 23 в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “ХОСПИС
БОБОВ ДОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бобов дол,
ул.”Димитър Благоев” № 16.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата
за 2014 г. в община Бобов дол
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища - публична
общинска собственост, в
населените места от Община Бобов дол , за
индивидуално ползване от животновъди, отглеждащи пасищни животни и на
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лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Обявяване на имот № 000025, намиращ се в местността „Цаган” в
землището на гр. Бобов дол, за частна общинска собственост
11.Отчет за дейността на Общински съвет – Бобов дол и неговите комисии за
2013 година.
12. Разни.
По т.1 от дневният ред:
Питания
................................................................

По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – и.д. кмет на Община Бобов дол,
относно: НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА
ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА
СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от Закона
за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл.
11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№3
Общински съвет – Бобов дол приема Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Бобов дол, с която се отменя Наредбата за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол, приета с
Решение № 19, взето с Протокол № 1 от 26 януари 2004г.
/Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Бобов дол – приложение към протокола/.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на временен, безлихвен заем от бюджета на Община Бобов
дол, към сметка за „Средства от Европейския съюз” / „СЕС”/, за авансово
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плащане по проекти, финансирани от Европейския съюз и администрирани от
Националния фонд.
................................................................
На основание чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ и чл.21,ал.1, т.10от ЗМСМА и резултатите
от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11
бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№4
Общински съвет- Бобов дол, дава съгласие за отпускане на временен
безлихвен заем за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз в размер до 80 000лв.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – и.д. кмет на Община Бобов дол,
относно: Инвестиционна програма в частта “Капиталови разходи” на община
Бобов дол за 2014г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.6, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, от
ЗДБРБ за 2014 година ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№5
Общински съвет гр.Бобов дол приема капиталовите разходи, разпределени
по обекти, както следва:
Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Ремонт на общински път KNL1013 с. Долистово- с. Бабино -47 660лв.
2. Ремонт на общински път KNL1014 в обхвата на селата Коркина, Шатрово,
Паничарево – 47 660лв.
3. Ремонт на общински път KNL3011 от път ІІ-62/Кюстендил-Дупница/до с. БлатоЛоквата- махала Хановете – 37 965лв.
4. Ремонт на общински път KNL3160 /Блато-Мърводол/ - 7 0 15лв.( резерв)
Всичко 140 300лв.

ІІ.Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов
дол – 50 000лв.
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2. Изграждане на земноизкопна канавка от ЖП надлез с. Големо село /изхода към
гр. Дупница/ до коритото на река Бобов долска – 1 000лв.
3. Трасиране подравняване и насипване с трошен камък на улици: с о.т. 18-20-21 с.
Големо село; ул. с о.т. 54-63-64 с. Мало село – 5 000лв.
4. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки в: с. Бабино; с. Мали
Върбовник, ул. с о.т. 42-43-34; с. Мало село – канавка за отвеждане на
преливната вода от питеен резервоар и отводнителна канавка с водосток на
улица при о.т.55 – 4 500лв.
5. Ремонт на покрива на сградата на: кметство Мало село; кметство Долистово и
кметство Бабинска река- 5 500лв.
6. Почистване на речното корито в д. Долистово над гробищен парк – 3 000лв.
7. Възстановяване на тротоари около тротоарни кранове в с. Мламолово – 5 000лв.
8. Възстановяване на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 5 000лв.
9. Ремонт на покрива на читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 2 000лв.
10. Ремонт на осветлението на вътрешните помещения на ЦДГ „Миньор” и ОДЗ
„Дружба” – 2 000лв.
11. Направа на отводнителна канавка на ул. „Паисий” и ул. „Рила”- гр. Бобов дол –
1 500лв.
12. Изграждане на паркинг над ул. „27 – ми октомври” при „ЦРСИ”- гр. Бобов дол
– 3 000лв.
13. Изнасяне на ел. табла за улично осветление извън трафопостовете – 4 000лв.
14. Подмяна на улични осветителни с икономични такива – 7 000лв.
15. Обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол – 10 660лв.
16.Възстановяване на зона за отдих и чешма на кръстовището на ул. „Г.Димитров”,
ул. „Самуил”, Ул. „Ал. Димитров”- гр. Бобов дол, ремонт и отвеждане на високи,
подпочвени води, с цел предотвратяване овлажняването на стените на църковния
храм „ Св. Николай”, в кв. „Хр. Ботев”, гр. Бобов дол - 7 000 лв.
17.Възстановяване на отводнителна канавка и водосток между УПИ І-624 и УПИ ІІ641, кв. 39-гр. Бобов дол – 1500лв.
18. Възстановяване и ремонт на резервоар и каптиран извор в местността „Цаган”гр. Бобов дол – 3 000лв.
19. Изготвяне на оценка на съответствието, строителен надзор и геодезическо
заснемане на обект: „Изграждане на нов жп прелез на км9+000 в междугарието
Големо село –Бобов дол - 1 500лв.
20.Проектиране на подпорна стена на ул. «Алексии Янев»- гр. Бобов дол при УПИ
V-162 и УПИ ІV-172, кв.7 – 2 000лв.
21.Проектиране на подпорна стена на ул. «Ал. Стамболийски», кв. Христо Ботев»гр. Бобов дол – 1 500лв.
22.Изграждане на подпорна стена на ул. «Ал. Стамболийски», кв. «Христо Ботев»,
гр. Бобов дол – 10 000лв.
23.Възстановяване на автобусните спирки от населените места на Община Бобов
дол – 7 140лв. ( резерв).
Всичко 142 800 лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ = 283 100лв., в т.ч. 5% резерв
14 155лв., на основание чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г.
ІІІ. От собствени бюджетни средства – 125 000лв.
-

Съдове за събиране на ТБО /30 бобър и 100 мева/ - 20 000лв.
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-

Сметосъбирачка 1брой – Вариопреса 8м3
- 50 000лв.
Мотометачка 1 брой
- 30 000лв.
Разходи за изготвяне на инвестиционни проекти - 25 000лв.

ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2013година – 503 690лв., в т.ч.за:
1. Укрепване на свлачище на общински път ІV-602180 о.т.62-64- с. Мали
Върбовник – 261 973лв.
2. Аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. „Бор”, о.т. 73 до о.т. 72, с.
Мламолово. – 217 539лв.
3. 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. „Христо Ботев” и кметство Мало село.
– 2 880лв.
4. Авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път
KNL1016; стар №ІV62031/ІІ-62 Невестино-Дупница/ Долистово-НовоселянеКоркина, в Община Бобов дол – 3 800лв.
5. Авторски надзор на обект „”Реконструкция на водопроводна мрежа на с.
Мламолово” -3 000лв.
6. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
1 800лв.
7. Геодезическо заснемане за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол 500лв.
8. Проектиране на отклоненията на водопровод в кв. „Христо Ботев” – 4000лв.
9. Закупуване на компютри и хардуер – 8 198лв.
Общо капиталови разходи за 2014година 911 790лв
................................................................

По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – и.д. кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на бюджета на Община Бобов дол за 2014година.
................................................................

На основание чл.21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№6
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
направи предложение пред Министерството на финансите, за включване на
община Бобов дол в Програмата за структурния дефицит.
................................................................
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, ПМС№3 от 15
януари 2014г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014г. и резултатите от проведеното
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поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№7
1. Приема бюджета на Община Бобов дол за 2014година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 321 030лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 228 545лв.,
съгласно Приложение №2, в т.ч
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 150 703лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2013г. в размер на 77 842лв., съгласно Приложение №4
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 092 485лв., съгласно Приложение
№3, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 537 497лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 600 343лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 801 700лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 443 500лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 75 100лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 283
100лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 140 300лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 142 800лв.
1.1.2.5. Предоставен трансфери в размер на 80 038лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на -4 260 659лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на – 10 000лв.
1.1.2.8. Заеми от други банки в страната 3 804 117лв.
1.1.2.9. Преходен остатък от 2013г. в размер на 539 449лв., съгласно Приложение №4
1.2. По разходите в размер на 5 321 030лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 228 545лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 14 494лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства
от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 7 873лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 3 092 485лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 40 085лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 617 291лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2014г., съгласно Приложение №5, като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 283
100лв., съгласно Приложение №6
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба
на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №7
3. Утвърждава разходите за заплати през 2014г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8
4. Утвърждава разходите за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в размер на 35 000лв., в т.ч.
отпускане на средства за стимулиране на раждаемостта в Община Бобов дол, като се
отпуска сума за всяко живородено дете в размер на 300лв.
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4.2. Субсидията по бюджета на общината за Читалищна дейност в размер на 147 200лв.
за 23 субсидирани бройки, съгласно Приложение №12.
4.3. Субсидия за спортните клубове в размер на 10 000лв.
4.4. Субсидия за организации с нестопанска цел 7 000лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 1.5% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 2 500лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 500лв.
5.4. Разходи за осигуряване на работниците и служителите по трудово и служебно
правоотношение под формата на работно и/или униформено и представително облекло
в съответствие със спецификацията на извършваната дейност и на работното място
само при наличието на финансови средства.
6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатния
персонал на общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”,
съгласно Приложение №9
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение №10
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода (2013,
2014,2015 и 2016г.), съгласно макет за бюджетна прогноза за периода 2014-2016год. на
постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности.
9. Одобрява второстепенните разпоредители с бюджет, а именно:
9.1. СОУ „Христо Ботев”- гр. Бобов дол
9.2. ОУ”Никола Йонков Вапцаров”- гр. Бобов дол
9.3. ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”- гр. Бобов дол
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014
година в размер на 1 856 440лв.
10.2. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014г. се определят в
размерите на 4 121 355лв.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2014година в размер на 5%.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2014година в размер на 30%.
13. Определя размера на просрочените задължения от 2013година, който ще бъдат
разплатени от бюджета за 2014година в размер на 100 000лв., съгласно Приложение
№11 съгласно погасителен план.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2014 година в размер на 120 000лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2. 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. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
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16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителна записка към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейският съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет.
17.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по- късно от края на 2014година.
17.2. при предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и
на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни
дейности в размер на 95%
20. Задължава второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по
системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния
разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и
получените трансфери от други бюджети.
21. Приема за сведения Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
22. Общински съвет – Бобов дол залага допълнителни 25 000 лв. за разходи за
изготвяне на инвестиционни проекти, като завишава приходите в Местни дейности, в
§1303 „Данък върху превозните средства”, Приложение №3 и по разходите в Местни
дейности, в дейност 898 - „Други дейности по икономиката”, се добавя нов §5219
„Придобиване на други ДМА” – 25.000 лв..
23. По наложените промени в Единния бюджетен класификатор за 2014 год., §1040
„Данъци, мита и такси” отпада, а става §1901.
................................................................
По т.6 от дневният 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 № 023002 с ЕКАТЕ 046824, местността „Айгонската слива”, масив 23
в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол.
................................................................
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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, /обнародван в ДВ,
бр. 17/2009 г./, във връзка с Решение № ІІ -1 от Протокол № 6/ 11.06.2010 г. от
заседание на ОбЕСУТ, Решение № КЗЗ-20/31.10.2013 г. на Комисията за земеделските
земи и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№8
Общински съвет – Бобов дол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/–
план за застрояване /ПЗ/ за имот № 023002 с ЕКАТЕ 046824, местността
„Айгонската слива”, масив 23 в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол по
приложения проект.
Площ на имот № 023002 – 3705 кв. м.
Площ за промяна предназначението на земята – 3705 кв.м.
С плана за застрояване се определя застрояването на за поземлен имот
023002, със следните показатели:
* Устройствена зона – Жм
* Предназначение на имота – религиозни дейности – параклис
* Етажност / височина в м/ - 1 -3 (10)
* Градоустройствени параметри
Плътност на застрояване – 20-60%
К инт - 0.5 -1.2
Максимална озеленена площ – 40-60%
* Начин на застрояване
Свободно – е
На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица по смисъла на
мл.131 от ЗУТ, могат да обжалват настоящото решение в 30 – дневен срок
обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Бобов дол, до
Административен съд – Кюстендил.
................................................................

По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бобов дол, ул.”Димитър
Благоев” № 16.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 от Наредбата за условията
и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и
сдружения с нестопанска цел (приета с Решение № 116/27.08.2009 год. на Общински
съвет – Бобов дол) 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
№9
І. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на общината да проведе конкурс
за възлагане управлението на “ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр.Бобов дол, ул.”Димитър Благоев” № 16, чрез избор на
Управител на лечебното заведение при следните условия:
1. Срок на договора - 3 /три/ години.
2. Изисквания към кандидатите – до участие в конкурса се допускат лица,
които имат следната образователна и професионална квалификация:
2.1. Притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или
“магистър” по медицина или лица с образователно-квалификационна степен
“бакалавър” или “магистър” по социални дейности;
2.2. Имат най-малко една година трудов стаж по специалността;
2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления
от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи:
3.1. Заявление за участие в конкурс;
3.2. Професионална автобиография;
3.3.Документи,
удостоверяващи
придобита
образователноквалификационна степен (т.2.1.);
3.4. Свидетелство за съдимост – оригинал, със срок на валидност 6 месеца;
3.5.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит (т.2.2.);
3.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
3.7.Представяне от кандидата разработена Програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
ІІ. Място и срок за подаване на документите за участие – в сградата на
Общинската администрация на община Бобов дол, находяща се в гр.Бобов дол,
ул.”27-ми октомври” № 2, партерен етаж, Гише № 4 от 17.03.2014 г. до 17.00 часа
на 27.03.2014 г. Необходимите документи по т.3 се подават във външен
непрозрачен запечатан плик, лично от участниците или от упълномощени техни
представители на посочения адрес и се завеждат в специален регистър по реда на
тяхното постъпване. Разработена Програма за развитието на лечебното заведение
се представя в отделен непрозрачен запечатан плик и се поставя във външния
плик. За всяко подадено заявление в конкурса се издава удостоверение, в което се
посочва името на подателя, датата и часа на приемането му.
ІІІ. Етапи на конкурса:
1.Проверка на съответствие на представените документи в предварително
обявените изисквания;
2.Представяне от кандидата на разработена Програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
3.Събеседване.
ІV. Място и срок, в който може да се получи информация, относно
условията на конкурса – от 17.03.2014 г. до 27.03.2014 г. включително, от 10.00 часа
до 15.00 часа, в сградата на общинската администрация на община Бобов дол,
находяща се в гр.Бобов дол, ул.”27-ми октомври” № 2, етаж І, стая № 121, телефон
за контакт 0895656100 – Детелина Борисова, Зам.-кмет на община Бобов дол.
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V.Дата, час и място за провеждане на конкурса – конкурсът ще се проведе
от 11.00 часа на 28.03.2014 г. в сградата на общинската администрацияна община
Бобов дол, находяща се в гр.Бобов дол, ул.”27-ми октомври” № 2, етаж ІІ, в
заседателната зала на Общински съвет – Бобов дол.
VІ. Възлага на Председателя на комисията публикуването на настоящото
решение в местен всекидневник и на официалния сайт на община Бобов дол в
срок до 17.03.2014 г. включително.
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата за
2014 г. в община Бобов дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр. ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 10
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да изиска
от Общинска служба по земеделие да предостави списък на селскостопанските
пътища в общината по местности и номера на имотите по землища.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37о от
Закона за собствеността и ползване на земеделските земи дава съгласие за предоставяне
на мери и пасища – публична общинска собственост и по чл. 19 от ЗСПЗЗ за общо и
индивидуално ползване, както и списък на мери и пасища – публична общинска
собственост, както и предзначени за отдаване под наем на лица, които са поели
задължения да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние през 2014г. и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 11
На основание чл. 37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските
земи дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – публична общинска
собственост и по чл. 19 от ЗСПЗЗ за общо и индивидуално ползване, както и списък на
мери и пасища – публична общинска собственост, както и предзначени за отдаване под
наем на лица, които са поели задължения да ги подържат в добро земеделско и
екологично състояние през 2014г., както следва:
1. Общински съвет гр. Бобов дол,утвърждава Годишен план за паша за 2014 г. за
общо и индивидуално ползване на мери и пасища, както и списък на мери и пасища –
публична общинска собственост, предзначени за отдаване под наем на лица, които са
поели задължения да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние по чл.
19 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № № 1 , 2 и 3.
Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от
всички лица, притежаващи животни.
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Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под
наем само на земеделски стопани,отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са
поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
2. Общински съвет гр. Бобов дол ,определя следните задължения на общината и
ползвателите за поддържането на мерите и пасищата:
2.1.Задължения на общината:
- Да се предоставят на земеделските стопани или техните сдружения, регистрирани
като юридически лица, данни за парцелите на общинските мери и пасища
2.2.Задължения на ползвателите:
- Да не променят предназначението на мерите и пасищата.
- Да не използват мерите и псищата за неземеделски нужди.
- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни.
- Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
- Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и други
увреждания.
- Мерите и пасищата да се почистват от нежелана храстовидна растителност и да
се провежда борба с устойчиви растителни видове съгласно Национален стандарт 4.2.
- Задължително да се запазват съществуващите полски граници/синори/ съгласно
Национален стандарт 4.3.
- Задължително да се опазват площите в близост до гори от навлизането на
дървесна и храстовидна растителност в тях съгласно Национален стандарт 4.4.
- Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата.
- Забранява се наторяване с утайки от пречистването на отпадъчни води.
3. Условия за ползване на мерите и пасищата – общинска собственост и по чл. 19 от
ЗСПЗЗ:
3.1. Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата и за отдаване под наем
на лица, които са поели задължения да ги подържат в добро земеделско и екологично
състояни – общинска собственост и по чл. 19 от ЗСПЗЗ за 2014 г. се определя в размер
на 6.00 лв. на дка и се заплаща към датата на сключване на договора.
3.2. С ползвателите на мери и пасища за индивидуално ползване и за отдаване под
наем на лица, които са поели задължения да ги подържат в добро земеделско и
екологично състояни се сключват договори за наем за 2014 г., след провеждане на търг.
3.3. Мерите и пасищата, отдадени под наем за индивидуално ползване и за отдаване
под наем на лица, които са поели задължения да ги подържат в добро земеделско и
екологично състояни, не могат да се преотдават на трети лица.
4. Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да проведе
среща с директора на Областна служба по земеделие и да установят състоянието на
общинските селскостопански пътища.
................................................................

По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища - публична
общинска собственост, в
населените места от Община Бобов дол , за
индивидуално ползване от животновъди, отглеждащи пасищни животни и на
лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
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................................................................

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о и „п” ал.1 и ал.2 от
ЗСПЗЗ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 12
1. Общински съвет гр. Бобов дол, дава съгласие да се открие процедура за
провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване /съгласно т.16 от
Заповед № РД-09-116/21.02.2011 г. на Министърът на земеделието и храните), за
отдаване под наем на мери и пасища - публична общинска собственост, съгласно
списък на имоти /Приложение № 1 /, за индивидуално ползване от животновъди,
както и предзначени за отдаване под наем на лица, които са поели задължения да
ги подържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно списък на
имоти /Приложение № 3/, за срок до 5 календарни години, считано от 2014 год.
2. Кандидати за участие в търга за индивидуално ползване на имотите да
бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в
Системата за идентификация на животните.
3. Общински съвет гр. Бобов дол,определя начална тръжна цена на
годишният наем в размер на 6.00 лв. по т. 4.5 на Заповед № РД- 46-260/ 23.03.2012
год. Министъра на земеделието и храните и се заплаща към датата на сключване
на договора
3.1. Таксата за календарната 2014 година да се заплати при подписване на
договора, а за всяка следваща календарна година до 31 декември на предходната
календарна година.
................................................................
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Обявяване на имот № 000025, намиращ се в местността „Цаган” в
землището на гр. Бобов дол, за частна общинска собственост.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл. 6, ал.1 от Закона за общинската
собственост,чл.25, ал. 3, т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и във връзка с чл. 5 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 11 бр.ЗА и 1 бр. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 13
Общински съвет гр. Бобов дол, обявява поземлен имот № 000025 с площ
3.288 дка, намиращ се в местността”Цаган”, в землището на гр. Бобов дол, за
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частна общинска собственост, с начин на трайно ползване - изоставена нива по
картата на възстановената собственост в землището на гр. Бобов дол.
................................................................

По т.11 от дневният ред:
Отчет за дейността на Общински съвет – Бобов дол и неговите комисии за 2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 14
Общински съвет – Бобов дол приема отчет за дейността на Общински съвет –
Бобов дол и неговите комисии за 2013 година.
По т.12 от дневният ред:
Разни.
................................................................

Дата на публикуване – 20.02.2014 г., 11:00 ч.
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