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 № 3
от 27.02.2014 год. от извънредно 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.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Представяне на бюджетната прогноза на Община Бобов дол за
периода 2015 – 2017 г.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Огнян Кирилов Зарев – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ за 2014
година.
4. Състоянието на здравеопазването в Община Бобов дол.
5. Разни.
По т.1 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Представяне на бюджетната прогноза на Община Бобов дол за периода
2015 – 2017 г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси, в изпълнение на т.2.1.5 от РМС № 57 от 2014 г. и в съответствие с указанията
на БЮ№2/10.02.2014 г. на Министерството на финансите и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 15
Общински съвет - Бобов дол одобрява бюджетната прогноза за периода
2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
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................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл 1, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с
приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 16
Общински съвет - Бобов дол променя Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Бобов дол както следва:
І. Чл. 18. (1) Освобождават се от данък:
1. общините, за имотите - публична общинска собственост;
2. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е
предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
3. читалищата;
4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават
дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст,
регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
6.сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и
научна дейност;
7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с
поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с
поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната;
8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за
обществени нужди;
9. сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
10. музеите, галериите, библиотеките;
11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на
обществения транспорт;
12. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до
завършването и предаването им в експлоатация;
13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и
които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът
върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата,
общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те
участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
14. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили
сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в
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експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и
наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
15.сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005
г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени
в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и
наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(2) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 е при условие, че имотите не се
ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
(4) За имотите по ал. 1, т. 17, правото на собственост върху които е възстановено
преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за
имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок
започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.
(5) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за
съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.
ІІ. Чл. 51. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW
включително,
снабдени
с
действащи
катализаторни
устройства и
несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро
6" и "EEV", определеният данък за съответната година се заплаща с намаление
от 40 на сто .
(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща
с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто
намаление, от определения данък.
(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро
4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5",
"Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения данък.
(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се
субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, при
условие че не се използват за други цели.
(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.
ІІІ. Промените влизат в сила от 01.01.2014 г.
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................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Огнян Кирилов Зарев – Председател на Общински съвет Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ за 2014 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
РЕШЕНИЕ
№ 17
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 10.04.2014 година.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Състоянието на здравеопазването в 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 9 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 18
1. Да не се деактува имот, публична общинска собственост, представляващ
УПИ III /урегулиран поземлен имот трети/, кв.50/ квартал петдесет/ по плана на
гр.Бобов дол, състоящ се от 10 266 кв.м., ведно с изградената в имота масивна
триетажна сграда – Работническа болница, със застроена площ от 960 кв.м., както
и едноетажна сграда, със застроена площ от 199 кв.м. и масивна сграда – гаражи,
при съседи на имота: от север – улица; от изток – хлебозавод; от юг – спортен
терен и парк.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол,
Председателят и Заместник-председателят на Общински съвет – Бобов дол да
проведат среща с окръжния съдия, водещ търговски дела в Кюстендилски
окръжен съд за дружествата, влезли в неплатежоспособност, съответно и в
несъстоятелност и среща със синдика на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕАД за
изясняване на състоянието на дружеството.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Разни
................................................................

Дата на публикуване – 07.02.2014 г., 10:45 ч.
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