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 29.02.2016 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. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Заповед № РД-30-41/15.02.2016 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 6 в частта му по отношение
на т. 18, т. 18.1, т. 18.2, т. 18.3 и т. 18.4 от Протокол № 1/29.01.2016 год. на
Общински съвет – Бобов дол.
3.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на временни, безлихвени заеми от бюджета на Община
Бобов дол, към сметки за «Средства от Европейския съюз»/ СЕС/, за авансово
плащане по проекти, финансирани от Европейския съюз , администрирани от
Национален фонд и Трансгранично сътрудничество.
4.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Представяне на „Бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”.
5.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет 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 2015 година.
6.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Бобов
дол.
7.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 Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил
8.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за
общински обект, представляващ павилион – Универсал, състоящ се от 99.00 кв.м.,
намиращ се в УПИ І – общ. пазар, кв.49 по рег. план на гр. Бобов дол.
9.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 7, с площ 20.00 кв. м., за поставяне на преместваем обект

за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в кв. 33 по
плана на гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
10. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на мерите , пасищата и ливадите от Общинския
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на животновъдни обекти с
пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегралната
информационна система на БАБХ за стопанската 2016 / 2017 год. в община Бобов
дол.
11. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на спортен обект – публична общинска
собственост по реда на ЗФВС.
12.Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ
за 2016 година.
13.Докладна записка от инж. Илиян Ерменчов Илиев – общински съветник от
ПП БДЦ, относно: Избор на представител на Общински съвет – Бобов дол, който да
стане член на Областния съвет за развитие, съгласно чл. 62, ал. 3 от Правилника
за приложение на Закона за регионалното развитие.
14. Молби на граждани:
- Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 42, ап. 3;
- Стефан Станимиров Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл. 54, ет. 7 ап. 25;
- Йордан Петров Костадинов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 10, вх.
Б, ап. 14;
- Ани Димитрова Методиева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 9, ап.
11;
- Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 7, вх. Б, ап.
15;
- Борислав Кирилов Николов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 3, вх. Б,
ап. 14;
- Красимира Андонова Игнатова от с. Долистово, Община Бобов дол;
- Таня Николова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, вх. А, ап. 3;
- Камелия Методиева Груйчева от гр.Бобов дол, ул.„Георги Димитров”, бл. 72,
вх. Б, ап. 30;
15.Отчет за дейността на Районно управление, гр. Бобов дол през 2015г.
16.Отчет за приходите и разходите на ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр.
Бобов дол за финансовата 2015 год.
17.Разни:
- Жалба от вх. № Ж-04/15.02.2016г. от Негрита и Йордан Андонови от с.
Коркина, общ. Бобов дол;
- Жалба от вх. № Ж-05/15.02.2016г. от Юлия Стефанова Александрова от с.
Коркина, общ. Бобов дол.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Заповед № РД-30-41/15.02.2016 год. на Областния управител на Област Кюстендил
за ново обсъждане и отмяна на Решение № 6 в частта му по отношение на т. 18, т.
18.1, т. 18.2, т. 18.3 и т. 18.4 от Протокол № 1/29.01.2016 год. на Общински съвет –
Бобов дол.

………………………………………..
Във връзка със Заповед № РД-30-41/15.02.2016 год. на Областния управител на
Област Кюстендил и чл. 45, ал. 9 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
№ 32
1.Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 6 в частта му по отношение
на т. 18, т. 18.1, т. 18.2, т. 18.3 и т. 18.4 от Протокол № 1/29.01.2016 год., както следва:
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.

………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на временни, безлихвени заеми от бюджета на Община Бобов дол,
към сметки за «Средства от Европейския съюз»/ СЕС/, за авансово плащане по
проекти, финансирани от Европейския съюз , администрирани от Национален
фонд и Трансгранично сътрудничество.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.5 и чл.126 от ЗПФ 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
№ 33
1. Общински съвет- Бобов дол, дава съгласие за отпускане на безлихвен заем
за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз, при следните основни параметри:
1.1. Максимален размер - 100 000лв.
1.2. Валута – лева.
1.3. Срок на погасяване - до края на бюджетната 2016година.
1.4. Средствата се отпускат за следните програми:
1.4.1. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП БългарияМакедония по проекти:

- «Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния
регион»- приоритетна ос 1 «Околна среда», специфична цел 1.2
«Предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от
човека бедствия на трансгранично ниво»;
- «Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион
чрез устойчиво използване на културното наследство»- приоритетна ос 2
«Туризъм», специфична цел 2.1 «Подобряване на туристическия потенциал на
региона чрез инициативи за сътрудничество с цел по- добро съхраняване и
устойчиво използване на природното и културното наследство».
1.4.2. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП България –
Сърбия
- «Стимулиране на спортната активност сред младежите в общините Бобов дол
и Майданпек”- приоритетна ос 2 „Младежи4, специфична цел 2.1 „Умения и
предприемачество”.
1.4.3. Оперативна програма за развитие на човешките ресурси по проекти:
- Проект по процедура BG05M90P001-2-002 „Независим живот”- проект по
договор „Живот в достойна среда” BG05M90P001-2-002-0162-С001;
- Проект” Нови възможности за грижа”- договор 2014BG05M90P001-2-2015.001С0001.

………………………………………..
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Представяне на „Бюджетната прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности”.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.82, ал.2 и ал.3, чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси, в изпълнение на т.2.1.5 от РМС№56/28.01.2016г. и
съгласно указания на БЮ№1/10.02.2016г. на Министерството на финансите и чл.17,
ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставянето, обсъждането, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Бобов дол 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
№ 34
Общински съвет - Бобов дол одобрява бюджетната прогноза за периода
2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет 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 2015 година.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 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
№ 35
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 2015 г.
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 36
Общински съвет – Бобов дол приема План за противодействие на тероризма
в община Бобов дол.
По т.7 от дневният 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 Общото събрание на Асоциация 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
№ 37
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
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”
ЕООД, гр. Кюстендил да гласува както следва по предложения дневен ред:
1.1. По т.2 от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за 2016 г. –
„ЗА”;
1.2. По т.3 от дневния ред: Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за 2015 г – „ЗА”;
1.3. По т.4 от дневния ред: Приемане на годишен финансов отчет /ГФО/ на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за 2015 г – „ЗА”;

1.4. По т.5 от дневния ред: Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за
2015 г- „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 Асоциация 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.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за общински
обект, представляващ павилион – Универсал, състоящ се от 99.00 кв.м., намиращ
се в УПИ І – общ. пазар, кв.49 по рег. план на гр. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15,
ал. 7, 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 12 общински съветници, от които 12 бр.- ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 38
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот,
представляващ павилион – Универсал, състоящ се от 99.00 кв.м., намиращ се в
УПИ І – общински пазар, кв.49 по рег. план на гр. Бобов дол, при начална тръжна
месечна наемна цена в размер на 277.20 лв. без ДДС, за срок от 3 /три/ год.

………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, представляващ обект
№ 7, с площ 20.00 кв. м., за поставяне на преместваем обект за търговска дейност
и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в кв. 33 по плана на гр. Бобов
дол, за срок от 3 години.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15,
ал.7 и ал.8, 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 12 общински съветници, от които 12 бр.- ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 39
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект № 7, с площ 20.00 кв.м. открита площ, за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в кв.33 по рег.
план на гр. Бобов дол, при първоначална месечна наемна цена 34.00 лв. без ДДС,
за срок от 3 години.

………………………………………..

По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на мерите , пасищата и ливадите от Общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система
на БАБХ за стопанската 2016 / 2017 год. в община Бобов дол

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37и, ал.З и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи 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
№ 40
1. Общински съвет - Бобов дол , определя пасищата, мерите и ливадите за
индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Бобов дол,
съгласно Приложение № 3 и 4, неразделна част от настоящото решение.
2. Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие да се предоставят за
индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 година, земеделски земи - с начин на
трайно ползване „пасища, мери и ливади“ (Приложение №4), съдържащ размера и
местоположението им в землищата на населените места и приема Годишен план за
паша (Приложение №1).
3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са наети за индивидуално ползване, се
определят за общо ползване (Приложение №3), като се ползват безвъзмездно от
всички лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната практика на
жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно
животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на
едно или повече колективни стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ.
4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се
отдават под наем при условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ за
срок от 5 стопански години на собствениците на животновъдни обекти в съответното
землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища,
мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория.
5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в
Приложение №4, да бъдат разпределени между животновъдите в срок до 01 май 2016
г., от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Бобов дол.
6. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване
условията на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ, като отчита наличието на притежавани или
ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади и да състави
протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите
площи, в срок до 1 май 2016 год..
7. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище комисията да
извърши допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до

достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в
Приложение №4 пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
8.Въз основа на протокола на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след
заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от лицензиран оценител,
както следва:
8.1 За пасища и мери:
За поземлени имоти от ІІІ, ІV и V категории – 8 лв. на декар;
За поземлени имоти от VІ, VІІ и VІІІ категории – 7 лв. на декар;
За поземлени имоти от ІХ и Х категории – 6 лв. на декар.
8.2 За ливади:
За поземлени имоти от ІІІ, ІV и V категории – 9 лв. на декар;
За поземлени имоти от VІ, VІІ и VІІІ категории – 8 лв. на декар;
За поземлени имоти от ІХ и Х категории – 7 лв. на декар.
8.3 Кметът на общината да сключи договори за наем със срок на действие – 5 /пет/
стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г.
9. Общински съвет – Бобов дол приема Правила за ползване на общинските
мери и пасища на територията на общината, съгласно Приложение №2.
10. Общински съвет – Бобов дол, определя задълженията на общината и
ползвателите за поддържане на мерите и пасищата, както следва:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
1. Община Бобов дол предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни
животни земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване
пасища, мери и ливади, включени във физически блокове в състоянието, в което се
намират, като осигурява безпрепятственото им използване.
2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за
директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане
на земеделските стопани, базирани на площ.
3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните
селища на Община Бобов дол се задължават да следят за изпълнението на Правилата за
ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При
констатирани нарушения да уведомяват Общината.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
1. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по
предназначение, а именно:
- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да
се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба е плевели;
- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни;
- Ливадите се използват за косене;
2. Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015 г. на
Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и
екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро
земеделско състояние на земята“;
3. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови,
строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;
5. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска
лагеруване на домашни животни в пасищата;
6. Да не допускат използване на общинските пасища и мери, както и на местата
за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени

мерките по държавната профилактични програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болестите по животните
7. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;
8. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища,
мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните
органи;
9. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;
10. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени
препарати за обезпаразитяване и наторяване;
11. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите,
както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;
12. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;
13. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.
На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, за защита интересите на
животновъдите на територията на общината и с оглед своевременно сключване на
договори за наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, в
предвидените от ЗСПЗЗ срокове допуска предварително изпълнение на решенията.

………………………………………..
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на спортен обект – публична общинска собственост
по реда на ЗФВС.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.50а, ал.1 от Закона за физическото
възпитание и спорта и чл.77 от Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта 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
№ 41
1.Общински съвет – Бобов дол приема изготвената оценка от лицензиран
оценител с месечна наемна цена в размер на 49.00 /четиридесет и девет/ лв. без
ДДС на имот, представляващ масивна сграда /2МС със застроена площ 783 кв.
м./, с основно предназначение – Зала за борба, построена в УПИ VIII, кв. 49 по
плана на гр. Бобов дол.
2. Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
сключи договор за отдаване под наем на спортния обект – Зала по борба чрез
пряко договаряне по реда на чл. 77 от Правилника за прилагане на закона за
физическото възпитание и спорта за срок от 1 /една/ година при наемна цена 49.00
/четиридесет и девет/ лв. без ДДС, със Спортен клуб по борба ,,СПАРТАК –
ДУПНИЦА” гр. Дупница, с адрес на управление: гр. Дупница, ул. ,,Бачо Киро”
бл.6, ет.5, ап.14.

………………………………………..
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ за 2016
година.

………………………………………..

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.15 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.14 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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 42
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
преведе членския внос на Национална асоциация на председателите на Общински
съвети в Република България на стойност 260 лева, в срок до 17.03.2016 година.

………………………………………..
По т.13 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Илиян Ерменчов Илиев – общински съветник от ПП БДЦ,
относно: Избор на представител на Общински съвет – Бобов дол, който да стане
член на Областния съвет за развитие, съгласно чл. 62, ал. 3 от Правилника за
приложение на Закона за регионалното развитие.

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 43
1. Общински съвет – Бобов дол отменя решение № 17 от Протокол №
1/10.02.2015 г.
2.Общински съвет – Бобов дол избира за представител в Областния съвет
за развитие Председателят на Общински съвет- Бобов дол, Красимир Георгиев
Чаврагански.
3.При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител в
Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от г-жа Елеонора Георгиева
Христова, Заместник – председател на Общински съвет – Бобов дол.
По т.14 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 42, ап. 3;
- Стефан Станимиров Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл. 54, ет. 7 ап. 25;
- Йордан Петров Костадинов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 10, вх.
Б, ап. 14;
- Ани Димитрова Методиева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 9, ап.
11;
- Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 7, вх. Б, ап.
15;
- Борислав Кирилов Николов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 3, вх. Б,
ап. 14;
- Красимира Андонова Игнатова от с. Долистово, Община Бобов дол;
- Таня Николова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, вх. А, ап. 3;

- Камелия Методиева Груйчева от гр.Бобов дол, ул.„Георги Димитров”, бл. 72,
вх. Б, ап. 30;
- Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 42, ап.
3;

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 44
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 42, ап. 3, в
размер на 100 /сто / лв.

………………………………………..
- Стефан Станимиров Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл. 54, ет. 7
ап. 25;

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 45
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Стефан Станимиров Иванов от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл. 54, ет. 7 ап. 25, в
размер на 100 /сто / лв.

………………………………………..
- Йордан Петров Костадинов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.
10, вх. Б, ап. 14;

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 46
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Йордан Петров Костадинов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 10, вх. Б,
ап. 14, в размер на 100 /сто / лв.

………………………………………..
- Ани Димитрова Методиева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 9,
ап. 11;

………………………………………..
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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 47
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Ани
Димитрова Методиева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 9, ап. 11, в
размер на 300 /триста/ лв.

………………………………………..
- Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 7, вх.
Б, ап. 15;

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 48
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 7, вх. Б, ап. 15.
- Борислав Кирилов Николов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 3,
вх. Б, ап. 14;

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 49
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Борислав Кирилов Николов от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл. 3, вх. Б, ап.
14, в размер на 100 /сто / лв.

………………………………………..
-

Красимира Андонова Игнатова от с. Долистово, Община Бобов дол;

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 50
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Красимира Андонова Игнатова от с. Долистово, Община Бобов дол, в размер на
200 /двеста / лв.

………………………………………..
- Таня Николова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, вх. А,
ап. 3;

………………………………………..
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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 51
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Таня
Николова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 85, вх. А, ап. 3, в размер
на 100 /сто / лв.

………………………………………..
-

Камелия Методиева Груйчева от гр.Бобов дол, ул.„Георги Димитров”,
бл. 72, вх. Б, ап. 30;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поиоменно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 52
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Камелия Методиева Груйчева от гр.Бобов дол, ул.„Георги Димитров”, бл. 72, вх.
Б, ап. 30, в размер на 500/петстотин / лв.

………………………………………..
По т.15 от дневният ред:
Отчет за дейността на Районно управление, гр. Бобов дол през 2015г.

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 53
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за дейността на Районно
управление, гр. Бобов дол през 2015 г.
По т.16 от дневният ред:
Отчет за приходите и разходите на ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр. Бобов дол
за финансовата 2015 год.
………………………………………../Не беше взето решение/
По т.17 от дневният ред:
Разни:
- Жалба от вх. № Ж-04/15.02.2016г. от Негрита и Йордан Андонови от с.
Коркина, общ. Бобов дол;
- Жалба от вх. № Ж-05/15.02.2016г. от Юлия Стефанова Александрова от с.
Коркина, общ. Бобов дол.

………………………………………..
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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 54
Общински съвет – Бобов дол не разгледа жалби от Негрита и Йордан
Андонови от с. Коркина, община Бобов дол и от Юлия Стефанова Александрова
от с. Коркина, община Бобов дол, поради отсъствие на господин Любен Лазаров –
Кмет на село Коркина, Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 55
Общински съвет – Бобов дол променя състава на ПК по земеделие, горско,
водно стопанство и екология, като на мястото на Красимир Георгиев Чаврагански
– Заместник-председател, влиза инж. Илиян Ерменчов Илиев и ПК по местно
самоуправление, социални дейности и здравеопазване, като на мястото на инж.
Илиян Ерменчов Илиев, влиза Красимир Георгиев Чаврагански - член.

………………………………………..

Дата на публикуване – 10.03.2016 г., 12.00 ч.

