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 18.11.2015 год. от извънредно 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.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник
2.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Необходимост от промени в представителите на
публичната квота в „Местна инициативна група Разметаница” (МИГ
„Разметаница).
3.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на позиция и мандат на представител на
община Бобов дол за участие в редовно заседание на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”
ЕООД, гр. Кюстендил
4.Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански –
Председател на Общински съвет - Бобов дол, относно: Попълване състава
на постоянните комисии към Общински съвет – Бобов дол.
По т.1 от дневния ред:
Полагане на клетва от новоизбран общински съветник
………………………………………..
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Необходимост от промени в представителите на публичната
квота в „Местна инициативна група Разметаница” (МИГ
„Разметаница).
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 5
1.В изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 6 от Устава на „Местна
инициативна група Разметаница” (МИГ „Разметаница”) и с оглед
правомощията си, Общинският съвет - Бобов дол определя за
представители на Община Бобов дол в дейността на Общото събрание,
както и на Управителния съвет на МИГ „Разметаница” следните
лица:
1.1. Кмет на община Бобов дол
1.2. Председател Общински съвет Бобов дол
1.3. инж. Илиян Ерменчов Илиев - Общински съветник
2.Общинският съвет – Бобов дол потвърждава даденото с
Решение № 58 от 13.05.2015 г. съгласие за разширяване на територията
на МИГ „Разметаница”, по преценка на органите на Сдружението, с
цел развитие и финансиране по Програмата за развитие на селските
райони през програмен период 2014-2020 г.
………………………………………..
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на позиция и мандат на представител на община
Бобов дол за участие в редовно заседание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД,
гр. Кюстендил
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от
Закона за водите и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 6
1.Общински съвет - Бобов дол дава мандат на Кмета на община Бобов
дол – адв. Елза Величкова, представител съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за
водите на Общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил да гласува
както следва по предложения дневен ред:
По т.2 от дневния ред: Приемане на проект на бюджет за 2016 г. на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил – „ЗА”
2.Общински съвет - Бобов дол определя Председателя на Общински
съвет Бобов дол - г-н Красимир Чаврагански за представител на община
Бобов дол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, в случай на
невъзможност на Кмета на общината да участва лично в Общото събрание
на Асоциацията, съобразно гласуваните позиции по предложения дневен
ред.
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Попълване състава на
постоянните комисии към Общински съвет – Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.46 и чл.47 , ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които
12 бр.-ЗА/, Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 7
1.Общински съвет – Бобов дол определя броя на състава на
постоянните комисии към ОбС да се състои от пет члена.
2.Общински съвет – Бобов дол попълва състава на постоянните
комисии, както следва:
ПК по икономическа дейност и европейска политика
Председател: Красимир Георгиев Чаврагански
Зам.-председател: Десислава Емилова Александрова
Членове: инж. Йорданка Емилова Рангелова
Константин Тянков Динев
Юлиан Василев Йорданов

ПК по устройство и развитие на територията и общинска
собственост
Председател: инж.Илиян Ерменчов Илиев
Зам.-председател: : инж. Йорданка Емилова Рангелова
Членове: инж. Мая Георгиева Спасова
Денислав Викторов Димитров
Юлиан Василев Йорданов
ПК по образование, култура, религия, младежта и спорта
Председател: Елеонора Георгиева Христова
Зам.-председател: Константин Тянков Динев
Членове: Десислава Емилова Александрова
Ангел Петров Дивячки
Денислав Викторов Димитров
ПК по местно самоуправление, социални дейности
здравеопазване
Председател: Д-р Катя Илиева Георгиева - Цветанова
Зам.-председател: Антоанета Горанова Плачкова
Членове: инж.Илиян Ерменчов Илиев
Елеонора Георгиева Христова
Д-р Борис Йорданов Дашков
ПК по земеделие, горско, водно стопанство и екология
Председател: инж. Мая Георгиева Спасова
Зам.-председател: Красимир Георгиев Чаврагански
Членове: Д-р Катя Илиева Георгиева - Цветанова
Ангел Петров Дивячки
Денислав Викторов Димитров
ПК по конфликт на интереси
Председател: инж.Илиян Ерменчов Илиев
Зам.-председател: Елеонора Георгиева Христова
Членове: Д-р Борис Йорданов Дашков
Юлиан Василев Йорданов
Константин Тянков Динев
………………………………………..
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