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 № 2
от 27.02.2013 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община
Бобов дол за 2012 година.
3.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Отчета на Община Бобов дол за 2012 г. в частта „Капиталови
разходи”.
4.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Утвърждаване на списък на длъжности и лица, работещи в детски
заведения и училища, имащи право на транспортни разходи.
5.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Приемане отчета за състоянието на общинските дългове за 2012г.
6. Докладна записка от Юлиан Любчов Божанов – общински съветник от
ПП”ГЕРБ” - Бобов дол, относно: Освобождаване на училищата на територията на
Община Бобов дол от такса за битови отпадъци.
7.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Бюджета на Община Бобов дол за 2013 г. в частта „Капиталови
разходи”.
8.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Приемане на бюджета на Община Бобов дол за 2013 година.
9. Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
10. Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Предложение с вх. №08.00.22/25.01.2013 г. от Председателя на ОбСБобов дол – инж. Огнян Зарев.
11.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Промяна на Приложение № 1 от Структура на Общинска
администрация – Бобов дол.
12.Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев – 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.

13. Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за трансгранично сътрудничество между
България и Бивша
Югославска Република Македония Инструмент за предприсъединителна помощ
(Програмата), покана за подаване на предложения 2007CB16IPO007-2012-3,
Приоритетна ос 2: «Подобряване качеството на живота», Ключова сфера на
интервенция 2.1: „Използване на природните ресурси” с проектно предложение
«Адаптация към климатичните промени в общините Бобов дол и Радовиш».
14. Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Приемане на Общинска програма за развитие на физическото
възпитание и спорта в община Бобов дол 2013 – 2016 год.
15.Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов
дол относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност
през 2013 година в община Бобов дол.
16.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – Председател на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на Община Бобов дол, относно: Годишен отчет за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните на територията на Община Бобов дол през 2012
год.
17.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Предложение за изменение на Подробен устройствен
план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот VІ, кв. 48 и
улица с осови точки 239-241 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед
1232/11.03.1975г. и изменение със Заповед № 34/10.03.1997г. на Кмета на Община
Бобов дол.
18.Молби на граждани:
- Людмила Василева Каргова от гр.Бобов дол, ул.”Иван Вазов”, бл.50,
ап.13, вх.”А”, ет.5;
- Атанаска Благоева Тодорова от с.Мало село, Община Бобов дол;
- Кирил Славчев Иванов, Мария Николова Иванова и Николай Кирилов
Иванов от с.Мламолово, ул.”Горещица” № 56.
- Христина Аврамова Христова от гр.Бобов дол, ул.”Дружба”, бл.68,
вх.”Б”, ап.26.
19.Разни

По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................
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
№8
Общински съвет – Бобов дол да изготви протестна декларация срещу
необоснованите изявления на МИЕ и ДКЕВР, относно цената на тока
произвеждана от ТЕЦ „Бобов дол” и провеждащата се злонамерена кампания

срещу нашата централа, до Народното събрание, Президента на Република
България, ДКЕВР и средствата за масова информация.
................................................................
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
№9
Общински съвет – Бобов дол избира комисия, в състав:
1.инж.Атанас Пандев Каптиев
2.Валери Тимотеев Радлев
3.Юлиан Любчов Божанов, която да изработи протестна декларация срещу
необоснованите изявления на МИЕ и ДКЕВР, относно цената на тока
произвеждана от ТЕЦ „Бобов дол” и провеждащата се злонамерена кампания
срещу нашата централа, до Народното събрание, Президента на Република
България, ДКЕВР и средствата за масова информация.
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община
Бобов дол за 2012 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
№ 10
Общински съвет – Бобов дол да проведе извънредно заседание за приемане
на протестна декларация срещу необоснованите изявления на МИЕ и ДКЕВР,
относно цената на тока произвеждана от ТЕЦ „Бобов дол” и провеждащата се
злонамерена кампания срещу нашата централа, до Народното събрание,
Президента на Република България, ДКЕВР и средствата за масова информация.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30,ал.1 от ЗОБ и чл.28, чл.42 и чл.43
от Наредба за условията и реда за съставяне , изпълнение и отчитане на общинския
бюджет и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА /, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 11
Общински съвет - Бобов дол приема отчета за изпълнението на бюджета за
2012година, както следва:
1. Уточнения годишен план на бюджета за 2012година по приходи и разходи
по функции,както следва:
1.1. По приходи
5 163 832лв. /разпределени по параграфи/
1.2. По разходи 5 163 832лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи/
2. Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012година, както
следва:
2.1. По приходи 4 906 986лв. / разпределени по параграфи/
2.2.По разходи 4 906 986лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи/
3. Окончателния годишен план и отчет за изпълнението на ИБСФ за
2012година.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Отчета на Община Бобов дол за 2012 г. в частта „Капиталови разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30,ал.1 от ЗОБ и чл.28 от Наредба за
условията и реда за съставяне , изпълнение и отчитане на общинския бюджет и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА /, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 12
Общински съвет - Бобов дол приема отчета за 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
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.

Голем

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 73 773 лв.
Всичко: 137 844 лв.
Общо финансирани с целева субсидия за капиталови разходи (I + II): 161 797 лв.
Финансирани със собствени бюджетни средства:
I. Придобиване на активи.
1.Компютърна конфигурация – 2 142 лв.
2.Парно в административна сграда на ОП ”ЧОБ” – 5 433 лв.
Всичко: 7 575 лв.

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 – 633 253 лв.
Всичко: 633 253 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 СОУ „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 750
лв.
3.Придобиване на компютри и хардуер – „Други дейности по вътрешна сигурност” –
3 153 лв.
Всичко: 13 471 лв.

Преходен остатък за капиталови разходи от 2011 г:
I.Основен ремонт на ДМА.

1. Възстановяване на околоблоково пространство, стълби, алеи и зони за отдих в
междублоково пространство на бл. 85, 86 на ул. «Иван Вазов» - 904 лв.
2. Укрепване на мост на път KNL 1016 при км.0+296 - 38 053лв.
Всичко: 38 957 лв.
Общо капиталови разходи за 2012 г.: 855 053 лв.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол
относно: Утвърждаване на списък на длъжности и лица, работещи в детски
заведения и училища, имащи право на транспортни разходи.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА , 3 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 13
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол и
Председателя на Общински съвет – Бобов дол да направят аргументирано
предложение пред Министерство на образованието и Националното сдружение на
общините в Република България, конкурсите за назначаване на директорите на
общинските училища на територията на общината да бъдат организирани и
провеждани от Кмета на съответната община.
................................................................

На основание чл.27, ал.2 и чл.62, ал.1 от Постановление № 1 / 09.01.2013 г. за
изпълнението на Държавния бюджет на РБългария за 2013 г. и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 14
1.Общински съвет - Бобов дол утвърждава списък на длъжности и лица,
работещи в детски заведения и училища, имащи право на компенсиране на част
от транспортни разходи както следва:
№ Длъжност
Брой
1
Директор
2
2
Начален учител
9
3
Възпитател
8
4
Учител по Български език и литература
2
5
Учител по Физика
1
6
Учител по История
2
7
Учител по ИКТ
3
8
Учител по Изобразително изкуство и ДТИ
1
9
Учител по Математика
3

10
11
12
13

Учител по Физ.възпитание и спорт
Учител по Английски език
Учител по Биология
Детски учител
Всичко пътуващи

1
1
1
12
46

2.Общински съвет - Бобов дол определя до 100% от цените на
абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт за
компенсиране на транспортните разходи за 2013 г. на пътуващите учители от
училищата и детските градини на територията на община Бобов дол от
местоживеенето им до местоработата и обратно въз основа на документи,
удостоверяващи извършването им .
3. Общински съвет - Бобов дол определя до 85% от средствата за
автомобилния транспорт, за компенсиране на част от транспортните разходи за
2013 г. на пътуващите учители от училищата и детските градини на територията
на община Бобов дол от местоживеенето им до местоработата и обратно, въз
основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и
абонаментни карти).
................................................................

По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Приемане отчета за състоянието на общинските дългове за 2012г.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 ал.1 и ал.2 от ЗОД, чл.49, ал.1 от
Наредбата на Общинския съвет за условията и реда за състявяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
РЕШЕНИЕ
№ 15
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за състоянието на общинските
дългове за 2012година. /съгласно Приложение№13 и Приложение №13.1/
................................................................

По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от Юлиан Любчов Божанов – общински съветник от ПП”ГЕРБ” –
Бобов дол, относно: Освобождаване на училищата на територията на Община
Бобов дол от такса за битови отпадъци.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 3 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 16
Общински съвет – Бобов дол не разглежда докладната записка поради
закъснелия срок за подаване на промяната в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бобов
дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги.

................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Бюджета на Община Бобов дол за 2013 г. в частта „Капиталови
разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.6, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от
ЗДБРБ за 2013 година , Постановление №1 от 09.01.2013 година за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2013 година и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 17
Общински съвет - 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 KNL с. Мали Върбовник от о.т.64- с. Голем Върбовник –
39 800лв.
2. Ремонт на Общински път KNL 1016 вход с. Долистово- изход с. Долистово – 5 000лв.
3. Ремонт на Общински път KNL 1016 изход с. Новоселяне- Коркина до път KNL 1014
– 12 000лв.
4. Ремонт на път KNL1012 – с. Голема Фуча от о.т. 65-67-83-81-133-131-124-125-126 до
отклонение вилна зона 4000лм. – 28 700лв.
5. Почистване и рязане на храсти на път KNL с. Голема Фуча 1000лм. -1.5лм. – 1 500лв.
6. Почистване на банкети на път KNL 1012 - 500лм. – 2.1лв/лм. – 1 100лв.
7. Почистване и рязане на храсти на път KNL1013 в участъка- с. Бабинска река –
с.Бабино 4000лм.- 5 800лв.
8. Почистване на банкети на път KNL 1013 - 4000лм. – 8 400лв.
9.Почистване на банкети и канавки на път KNL 1014 с. Коркина-с. Голем Върбовник –
14 600лв.
Всичко 116 900лв.
ІІ.Други обекти.

1. Изграждане на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо Ботев” –гр.
Бобов дол – 25 500лв.
2. Възстановяване на стълбите от ул. „Васил Коларов” до ул. „Комсомолска”, кв.
Миньор- гр. Бобов дол – 1 400лв.
3. Възстановяване на отводнителните канавки, алеи, стълбища и осветление в
местността „Св. Спас”- пешеходна зона свързваща кв. Христо Ботев и кв. Миньо –
2 400лв.
4. Проектиране отводняване на кръстовището на ул. с.о.т. 49-55 и ул. с.о.т.54-55 в с.
Мало село – 300лв.
5. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки ул. с.о.т. 14-15-20 и 79-74-7371 в с. Големо село и ул. с.о.т. 43-41 и кръстовището на ул. с.о.т. 49-55 и ул.с.о.т.54-55 в
с. Мало село – 3 100лв.
6. Подмяна на улични осветителни тела 250W с енергоспестяващи 24W -50броя –
3 300лв.
7. Подмяна на живачни и натриеви лампи на улични осветителни тела 125 и 70W с
енергоспестяващи 24w – 200броя 1 200лв.
8. Изготвяне на технически паспорт на Общински сгради- Общинска
администрация Бобов дол, Културен дом, кв. Миньор, Читалище „Просвета”кв.
„Хр. Ботев”, Кметство с. Мало село – 11 500лв.
9. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградите на Общинска администрация Бобов дол, Културен дом,
кв. Миньор, Читалище „Просвета”кв. „Хр. Ботев”, Кметство с. Мало село –
3 500лв.
10. Подравняване – подготовка за парцелиране и отводняване на гробищен парк
гр. Бобов дол – 46 000лв.
11. Авторски надзор на обект – „Рехабилитация и реконструкция на Общински път
KNL 1016; стар №І.V 62031/ІІ-62 Невестино – Дупница/ - Долистово-НовоселянеКоркина, в община Бобов дол – 5 000лв.
12. Авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мламолово
– 3 000лв.
13. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
3 000лв.
14. Възстановяване на подпорна стена и отводнителни канавки при бл.39, бл.6, бл.7 –
1 100лв.
15. Изработване на ПУП за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол – 500лв.
16. Изработване на ПУП за паркинг и алей над ул. Димитър Благоев” – 500лв.
17. Ремонт на съблекални на общински стадион „Николай Кръстев – Шулц” –
гр.Бобов дол – 2 500 лв.
18. Проектиране на отводнителна канализация в село Големо село, улицата при
„Могилите” с о.т.81 - 82 и о.т.82 - о.т.86 – 2 000 лв.
19. Проектиране на отклоненията на водопровод в кв.”Христо Ботев” – 4 000 лв.
Всичко 119 800 лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ = 236 700лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства – 115 000лв.
- Съдове за събиране на ТБО /50 бобър и 100 мева/ - 35 000лв.
- Сметосъбирачка 1брой – Вариопреса 8м3
- 50 000лв.
- Мотометачка 1 брой
- 30 000лв.

ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2012година – 373 956.56лв., в т.ч.за:
1. Масивен ограничителен бордюр при УПИ -7473, кв.43 на ул. Никола Вапцаров”
– с. Мламолово – 1 500лв.
2. Ремонт на улична мрежа на територията на община Бобов дол – 4.00лв.
3. Укрепване на свлачище на общински път ІV-602180 о.т.62-64- с. Мали
Върбовник – 261 973лв.
4. Изграждане на Амфитеатър в градски парк- гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 87 060лв.
5. Програмен продукт М Кат – 2 961лв.
6. Поставяне на билбордове по мярка 321 – 11 237лв.
7. Компютърна конфигурация – 9 222лв.( ОУ” Н. Й. Вапцаров”)
Общо капиталови разходи за 2013година 725 657лв
................................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Приемане на бюджета на Община Бобов дол за 2013 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.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД, чл.10, ал.1 от
ЗДБРБ за 2013 година и ПМС №1 от 9.01.2013 година за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2013 година и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 9 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 18
1. Общински съвет - Бобов дол приема бюджета на Община Бобов дол за
2013година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 241 263лв./Приложение №1, в т.ч.
1.1. Приходи за Делегирани от държавата дейности 2 133 117лв.
/Приложение №2/
1.1.1. приходи от държавен трансфер 2 073 542лв.
1.1.2. трансфери м/у бюджетни сметки 4 900лв.
1.1.3. друго финансиране -1 103лв.
1.1.4. депозити и средства по сметки 55 778лв.
1.2. Приходи за Местни дейности в размер на 3 108 146лв. /Приложение №3/
1.2.1. имуществени данъци 780 684лв.
1.2.2.неданъчни приходи 847 479лв.
1.2.3.обща изравнителна субсидия 430 400лв.
1.2.4.зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 75 100лв.
1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи 236 700лв.
1.2.6. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 341 567лв.
1.2.7. временни безлихвени заеми -20 000лв.
1.2.8. операции с финансови активи и пасиви и заеми от банки 159 816лв.

1.2.9. друго финансиране -1 897лв.
1.2.10. депозити и средства по сметки 258 297лв.
2. По разходите в размер на 5 241 263лв. разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, в т.ч.
2.1. За делегирани от държавата дейности 2 133 117лв. /Приложение№2/
2.2. За местни дейности 3 108 146лв. /Приложение №3/, в т.ч. за
2.2.1. Дофинансиране 4 796лв./Приложение №3/
3.1 Инвестиционна програма в размер на 725 657лв., в т.ч. 236 700лв.
целева субсидия за капиталови разходи /Приложение №4/
3.2. Приема разшифровка на капиталовите разходи, финансирани
от приходи по § 40-00 Постъпление от продажба на общински
нефинансови активи. /Приложение №8/
4. Приема план-график за обслужване на просрочените задължения за
2013година в размер на 135 000лв. /Приложение №12/
5. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата в
местни дейности /Приложение №5/
6. Определя числеността на персонала в общинска администрация 56броя
със средства за заплати и осигуровки в размер на 487 500лв. за сметка на
трансфера по единния разходен стандарт и дофинансиране в размер на 4 796лв.
7. Субсидията по бюджета на общината за Читалищна дейност е в размер на
137 962 лв. за 22 броя численост на персонала. /Приложение №7/
8. Приема следните лимити за разходи:
8.1. Представителни разходи на Кмета на общината 2 500лв. и на
председателя на Общински съвет в размер на 2 500лв.
8.2. Утвърждава списък на длъжности и лица, работещи в детски заведения
и училища имащи право на компенсиране на част от транспортните разходи по
Приложение №6.а и справка за част от необходимите средства за превозни разходи
Приложение №6.
8.2.1. Общински съвет гр. Бобов дол определя до 100% от цените на
абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт за
компенсиране на транспортните разходи за 2013г. на пътуващите учители от
училищата и детските градини на територията на пътуващите учители от
училищата и детските градини на територията на Община Бобов дол от
местоживеенето им до местоработата им и обратно въз основа на документи
удостоверяващи извършването им.
8.2.2. Общински съвет гр. Бобов дол определя до 85% ( в рамките на
получени средства от Министерството на Финансите) от средствата на
автомобилния транспорт за компенсиране на част от транспортните разходи за
2013г. в рамките на целевата субсидия за пътуващите учители от училищата и
детските градини на територията на Община Бобов дол от местоживеенето им до
местоработата им и обратно въз основа на документи удостоверяващи
извършването им./ фактури, билети, абонаментни карти/.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити както
следва:
9.1. СОУ “ Христо Ботев”- гр. Бобов дол
9.2.ОУ “Никола Йонко Вапцаров”- гр. Бобов дол
9.3. ОП”Чистота,озеленяване и благоустройство”- гр. Бобов дол
10. Утвърждава приходите и разходите на бюджетните сметки на
второстепенните разпоредители както следва:
- СОУ “ Христо Ботев”- гр. Бобов дол по Приложение №14

- ОУ “Никола Йонко Вапцаров”- гр. Бобов дол по Приложение №14
11. Утвърждава приходите разходите и числеността на щатния и
извънщатен персонал на ОП”ЧОБ”- Бобов дол по Приложение №9, справка за
размера на таксата за битови отпадъци, опредена въз основа на план-сметка
Приложение
№15
и
самата
план
–сметката
на
ОП”ЧОБ”,
за
дийността”Сметосъбиране и сметоизвозване” на територията на Община Бобов
дол и за поддържане на чистотата на населените места за 2013г. за определяне на
такса за битови отпадъци съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ.
12. За традиционни местни празници в размер на 28 600лв.
13. Приема план сметките на Извънбюджетните сметки и фондове съгласно:
Приложение №10,№10.1, №10.2
14. Определя годишния размер на плащанията по общинските дългове
съгласно Приложение №13, №13.1
15. Разпределя преходният остатък от 2012год. съгласно Приложение №11,
който е в размер на 412 367лв., в т.ч. за Държавни дейности 54 676лв. и Местни
дейности 357 691лв.
16.Възлага на Кмета на общината:
16.1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет в размер на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с
волята на дарителя, донора.
16.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за
вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани
просрочени задължения в размер над 50% спрямо общинските приходи, както и за
просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и
ликвидиране.
16.3. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за
заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата
дейности.
16.4. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да
изменя общия и размер в частта за местните дейности.
16.5. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
16.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за съфинансиране на общински програми и проекти.
16.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината.
17. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на
местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013год.
дава право на кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и
фондове на общината.
18. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните
сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от
временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки
до възстановяването им от Управляващия орган.
19. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се
осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

 Разходите за делегирани от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
 Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
трудови разходи;за покриване на просрочените задължения от минали
години в размера определен по т.4; за разходи по проекти финансирани със
средства от ЕС, за разходи свързан с дейности, за които се събират такси; за
хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия,
отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
20. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити работещи по системата на делегирани
бюджети, да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление
на общинска собственост, като следът и спазват законовите нормативни основи.
21. Да организира или спира финансиране на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните
правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
22. 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.
23.Общински съвет – Бобов дол отпуска средства за стимулиране на
раждаемостта в Община Бобов дол за всяко живородено дете сума в размер на 300
лв., съгласно утвърдените критерии от ОбС за 2012 г. и 2013 г., за чието
изпълнение ще са необходими 20 000 лева, които са планирани в приходите,в
имуществени данъци, а се отчитат като разход в Местни дейности, Дейност 122,
Общинска администрация, § 4200.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 19
При актуализация на бюджет 2013 на полугодието да се включи и разгледа
въпроса за представително и работно облекло на ОбА и звената към нея по
предложението на постоянната комисия по образование, култура, религия,
младежта и спорта.
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 20
Общински съвет - Бобов дол определя максимална цена, в размер на 0,80
лв.за километър пробег за дневна, и 0,85 лв. за нощна тарифа.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Предложение с вх. №08.00.22/25.01.2013 г. от Председателя на ОбС-Бобов
дол – инж. Огнян Зарев.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл.29а от ЗМСМА и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 21
Във връзка с приетата нова структура с Решение № 176 от Протокол № 14
от 05.12.2012 г. от заседание на Общински съвет – Бобов дол в следния смисъл – в
звено „Общински съвет” да се запазят длъжностите „Асистент, кореспонденция” и
„Технически сътрудник”, а длъжността „Шофьор, куриер” да бъде премахната,
като трудовото правоотношение с лицето заемащо длъжността, да бъде
прекратено на основание чл.328, ал.1, т. 2, предложение второ от КТ (поради
съкращение в щата).
................................................................

По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Промяна на Приложение № 1 от Структура на Общинска администрация
– Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 22
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява премахването на длъжността
Старши експерт „Местни данъци и такси” в отдел „Бюджет, финанси,
счетоводство, местни данъци и такси” от щатното разписание на Общинска
администрация.
2. Общински съвет - Бобов дол одобрява Структура на Общинска
администрация – Бобов дол, съгласно Приложение № 1, считано от 01.02.2013 год.
3. Общински съвет - Бобов дол одобрява общата численост на персонала в
Общинска администрация Бобов дол, съгласно Приложение № 1 т.І, в т. ч. 56 бр. –

делегирани от държавата дейности „Общинска администрация” и 17 бр. –
„Местни дейности”, считано от 01.02.2013 г.
................................................................
По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев – 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.3 от ЗМСМА, чл. 5, 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 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 23
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:
Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.17 (1) Председателят на общинския съвет:
13.организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по
населени места – отпада.
Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.24 (6) /нова/ За участието на общинските съветници в комисии по провеждане
на търгове и други, извън постоянните комисии, получават възнаграждения в размер на
20.00 лв.
Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.29, ал.2, вместо „постоянната комисия по образование, спорт, култура,
религия и конфликт на интереси”, да се чете „постоянна комисия по конфликт на
интереси”.
Глава седма
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.52(3) / било/ три дни преди заседанието председателят на комисията информира
обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред,
датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за
това места в общината или на официалната Интернет страницата на общината.

Чл.52 (3) /става/ преди заседанието председателят на комисията информира
обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен
ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително
определените за това места в общината или на официалната Интернет страницата на
общината.
Глава осма
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.66(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети
становища на комисиите на общинския съвет – отпада.
Глава девета
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И
ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.110, ал.1, вместо думата „неговите заместници”, да се чете „неговият
заместник”.
Глава единадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.133, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, числеността на
служителите в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА се променя от три на два броя;
Отпада буква „в” в чл.133, ал.3 /длъжността”Шофьор/ от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация. Поради тази причина отпада и длъжностната му
характеристика към Приложение №1 от същия Правилник.
................................................................
По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за трансгранично сътрудничество между
България и Бивша
Югославска Република Македония Инструмент за предприсъединителна помощ
(Програмата), покана за подаване на предложения 2007CB16IPO007-2012-3,
Приоритетна ос 2: «Подобряване качеството на живота», Ключова сфера на
интервенция 2.1: „Използване на природните ресурси” с проектно предложение
«Адаптация към климатичните промени в общините Бобов дол и Радовиш».
................................................................
На основание чл.20, във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 и 2
и чл.21, ал.1, т.15 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация, /обн.
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г./ и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 24
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства с
проектно предложение «Адаптация към климатичните промени в общините

Бобов дол и Радовиш», като Водеща организация в партньорство с Община
Радовиш - Бивша Югославска република Македония, по покана за подаване на
предложения
2007CB16IPO007-2012-3, Приоритетна ос 2: «Подобряване
качеството на живота», Ключова сфера на интервенция 2.1: „Използване на
природните ресурси” по Програмата;
2. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
подпише споразумение и/или декларация за партньорство с община Радовиш,
Бивша Югославска Република Македония , в качеството си на Водеща
органиция за проектно предложение «Адаптация към климатичните промени в
общините Бобов дол и Радовиш», по покана за подаване на 2007CB16IPO0072012-3, Приоритетна ос 2: «Подобряване качеството на живота», Ключова сфера
на интервенция 2.1: „Използване на природните ресурси” по Програмата;
3. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
подготовката и реализирането на проект: «Адаптация към климатичните
промени в общините Бобов дол и Радовиш», като водеща организация в
партньорство с Община Радовиш Бивша Югославска Република Македония,
по покана за подаване на предложения 2007CB16IPO007-2012-3, Приоритетна
ос 2: «Подобряване качеството на живота», Ключова сфера на интервенция 2.1:
„Използване на природните ресурси” по Програмата;
4. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да осигури
временна наличност на средства за извършване на допустимите разходи за
реализиране на проект: «Адаптация към климатичните промени в общините
Бобов дол и Радовиш», като водеща организация в партньорство с Община
Радовиш, Бивша Югославска Република Македония по покана за подаване на
предложения 2007CB16IPO007-2012-3, Приоритетна ос 2: «Подобряване
качеството на живота», Ключова сфера на интервенция 2.1: „Използване на
природните ресурси” по Програмата;
5. Общински съвет - Бобов дол декларира, че няма да променя характера на
собствеността върху обектите на интервенция и че придобитите активи ще
бъдат предоставени за свободно ползване съгласно целите на проект:
«Адаптация към климатичните промени в общините Бобов дол и Радовиш»,
като
водеща организация в партньорство с Община Радовиш Бивша
Югославска Република Македония, по покана за подаване на предложения
2007CB16IPO007-2012-3 , Приоритетна ос 2: «Подобряване качеството на
живота», Ключова сфера на интервенция 2.1: „Използване на природните
ресурси” по Програмата, за период от 5 /пет/ години след приключването на
дейностите по проекта;
6. Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение отговаря на
приоритетите за развитие на района от Общинския план за развитие 2007 - 2013
г. на Община Бобов дол.
................................................................
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Приемане на Общинска програма за развитие на физическото
възпитание и спорта в община Бобов дол 2013 – 2016 год.
................................................................

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.59, ал.4 от ЗФВС и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 25
Общински съвет – Бобов дол приема Общинската програма за развитие на
физическото възпитание и спорта в община Бобов дол 2013 – 2016 година.
................................................................

По т.15 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Атанасов Станчев - Кмет на община Бобов дол
относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност
през 2013 година в община Бобов дол.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища /ЗНЧ/ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 26
Общински съвет - Бобов дол приема годишна програма за развитие на
читалищната дейност през 2013 година в община Бобов дол.
................................................................
По т.16 от дневния ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – Председател на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на Община Бобов дол, относно: Годишен отчет за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните на територията на Община Бобов дол през 2012
год.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и резултатите
от проведеното явно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 27
Общински съвет – Бобов дол приема годишен отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на Община Бобов дол през 2012 год.

По т.17 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План
за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот VІ, кв. 48 и улица с осови точки
239-241 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г. и
изменение със Заповед № 34/10.03.1997г. на Кмета на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.134, ал.1, т.1, т.2 от Закона за устройство на територията, решение
№ ІІ-1 от Протокол № 16/14.12.2013г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10
общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 28
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си да бъде изготвен проект
за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за
урегулиран поземлен имот VІ, кв. 48 и улица с осови точки 239-241 по плана на гр.
Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г. и изменение със Заповед №
34/10.03.1997г. на Кмета на Община Бобов дол.
2.Бъдещият купувач задължително да си поеме разходите по изграждането
и асфалтирането на улицата.
................................................................
По т.18 от дневния ред:
Молби на граждани:
- Людмила Василева Каргова от гр.Бобов дол, ул.”Иван Вазов”, бл.50,
ап.13, вх.”А”, ет.5;
- Атанаска Благоева Тодорова от с.Мало село, Община Бобов дол;
- Кирил Славчев Иванов, Мария Николова Иванова и Николай Кирилов
Иванов от с.Мламолово, ул.”Горещица” № 56.
................................................................
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
№ 29
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 49/Протокол № 3 от
15.12.2011 год.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 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
№ 30
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Людмила Василева Каргова от гр.Бобов дол, ул.”Иван Вазов”, бл.50, ап.13,
вх.”А”, ет.5, в размер на 500 / петстотин/ лева.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 31
Общински съвет – Бобов дол не отпуска пари за покриване на пътни
разходи на Атанаска Благоева Тодорова от с.Мало село, Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 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
№ 32
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Кирил Славчев Иванов, Мария Николова Иванова и Николай Кирилов Иванов от
с.Мламолово, ул.”Горещица” № 56.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 33
Общински съвет – Бобов дол задължава председателя на постоянната
комисия по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване да
изготви докладна записка, относно приемане на критерии за разглеждане на
молби от граждани за отпускане на еднократни парични помощи.
По т.19 от дневния ред:
Разни
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