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 28.12.2015 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.Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Избор на Заместник - председател на
Общински съвет - Бобов дол.
3.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2015 г.
4.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2015г.
5.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2016
година.
6.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на
територията на Община Бобов дол.
7.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изменение и допълнение на чл.28, ал.7 от Наредба за реда и условията
за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол, приета
с Решение № 100 по Протокол № 9 от 11.09.2014 г. на ОбС Бобов дол.
8.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне размера на основните месечни възнаграждения на Кмета
на Община Бобов дол и кметовете на кметства в Община Бобов дол в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала
от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
9.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр. Бобов дол.
10.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници.

11.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Одобряване на списък на спортните обекти и съоръжения –
общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем.
12.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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 съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ,

покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 2:
«Туризъм», Специфична Цел 2.1:„Повишаване на туристическия потенциал на региона
чрез инициативи за сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво използване на
природното и културното наследство“ с проектно предложение „Повишаване на
туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез устойчиво използване
на културното наследство”, „Raising the tourism potential of the cross-border region through
sustainable use of the cultural heritage“ Acronym: HeritCult

13.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за трансгранично сътрудничество- Интерег между България и Сърбия
съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за подаване на
предложения №:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2: «Младежи», Специфична
Цел 2.1: „Умения и предприемачество“ с проектно предложение „Стимулиране на
спортната активност сред младежите в общините Бобов дол и Майданпек”,„Stimulating
sports activity among youth in Municipality of Bobov dol and Municipality of Majdanpek“.
Acronym: YouthSport

14.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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 съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за
подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 1: «Околна среда»,
Специфична Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на последиците от природни и
причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“ с проектно предложение
„Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”, „Common
action for flood prevention in cross-border region“ Acronym: FloodPrev

15.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План
за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 130019 с начин на трайно ползване-нива,
местност „Бяла земя” в землището на с. Горна Козница с ЕКАТТЕ 16242, община
Бобов дол, област Кюстендил.
16.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 030002 с начин на трайно ползваненива, местност „Сухите ливади” в землището на с. Паничарево с ЕКАТТЕ 55364,
община Бобов дол, област Кюстендил.
17.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/План за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти 019017; 019016; 018057; 000025;

019039 с начин на трайно ползване-ниви, местност „Цаган” в землището на
гр.Бобов дол.
18.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 172006 в местност „На егреко” в
землището на с.Шатрово.
19.Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Създаване на Наблюдателна комисия, във
връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража към
Общински съвет-Бобов дол.
20. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писмо вх. № 04.00.106/24.11.2015 г. от Министерство на финансите за
определяне броя на кметски наместници на територията на община Бобов дол.
21. Молби на граждани:
- Йордан Петров Костадинов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.10,
вх.Б, ап.14;
- Асен Иванов Крумов от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”, бл.53, ап.4;

- Илчо Петров Илиев от с. Мламолово, ул. „Горещица”, № 20;
- Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, община Бобов дол;
- Румен Стефанов Идакиев от гр.Бобов дол, ул.„ Свилен Русев”, бл.37, вх.А,
ап.11;
- Христина Аврамова Христова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 68, вх. Б,
ап.26;
- Миглена Боянова Говедарова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, вх. А,
ап.59;
- Симеон Тодоров Конзоров от гр.Бобов дол, ул.„27-ми Октомври”, бл.13, вх.Б,
ап.21;
- Мария Методиева Филибева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 43, ет.
1, ап.2;
- Венцислав Маринов Велев от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 153;
- Емилия Николова Йорданова от с.Мламолово, ул.”Горещица” № 4.
22.Разни.
По т.1 от дневния ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

………………………………………..
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Избор на Заместник - председател на Общински съвет Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 и чл.10 от
Правилника за организацията и дейността Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация 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
№ 8
3а провеждането на тайно гласуване по чл.9 и чл.10 от Правилника за
организацията и дейността Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет - Бобов дол
утвърждава комисия за провеждане на таен избор за зам.-председател на ОбС Бобов дол, която комисия да утвърди образец на бюлетина и плик, подпечатан с
печата на общината. Комисията е в състав:
Председател: инж. Илиян Ерменчов Илиев – общински съветник от
ПП БДЦ
Членове: 1. Десислава Емилова Александрова – общински съветник
от ПП ГЕРБ
2. инж.Йорданка Емилова Рангелова – общински съветник
от ПП БСП

………………………………………..
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 и чл.12, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация и резултатите от проведеното тайно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 9
Общински съвет - Бобов дол избира от своя състав за Заместник председател на Общинския съвет Елеонора Георгиева Христова, общински
съвет от ПП БСП.
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи” на
Община Бобов дол за 2015 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, от ЗДБРБ за 2015
година 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
№ 10
Общински съвет - Бобов дол приема актуализация на инвестиционната програма
в частта за Капиталовите разходи за 2015г., разпределени по обекти, както следва:

I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Ремонт на общински път KNL1016 в границите на с. Долистово и от изход с.
Новоселяне до път KNL1014/ Коркина – Шатрово/ - 45 943лв.
2. Ремонт на общински път KNL1012 / път ІІІ -602- Бабино – Голема Фуча – път
ІІІ-623/ - 40 373лв.
3. Ремонт на общински път KNL3160 от път KNL3011 – Граница с Община Невестино –
25 000лв.
4. Ремонт на път KNL 1013 в границите на с. Бабинска река – 10 000лв.
5. Ремонт на път KNL 1014 /Коркина –Шатрово/ в участъка – урбанизирана територия
на с. Коркина до изхода на с. Коркина към с. Шатрово, с о.т. 11-77-78-91-94-105-106107-132-145 – 25 984лв.
Всичко 147 300лв.

ІІ.Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов
дол – 23 600лв.
2. Изграждане на земноизкопна канавка в село Бабинска река – 700лв.
3. Изграждане на земноизкопна канавка в село Мламолово при улица с о.т. 43-1817-16 – 1 500лв.
4. Бетониране, обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол и
гр. Бобов дол- 21 000лв.,в това число :
4.1. За гр. Бобов дол
4.1.1. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на ул. „Добрава”, кв.
Христо Ботев”- 5 720лв.
4.1.2. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на улица от о.т. 365 до
о.т. 413 край Река Бобовдолска в обхвата на бл.72, кв. Христо Ботев”, гр. Бобов дол
– 1 880лв.
4.1.3. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Кирил Стаменов” – 4 000лв.
4.2. За с. Мламолово
4.2.1. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Малина” – 4 000лв
4.2.2. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Калина” – 2 000лв.
4.2.3. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Рудината” о.т.18-17-16- 1 800лв.
4.2.4. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Спартак” – 1 000лв.

4.3. За с. Мало село
4.3.1. Основен ремонт – обаластряване на ул. с ос. т. от 33 до о.т. 53 – 600лв.
5. Основен ремонт на стълби, алеи, ограничителни бордюри и тротоари на
територията на кв. „Миньор”- гр. Бобов дол – 5 000лв., в т.ч.
5.1. За стълби и подходи между бл.22,бл.33 и бл.15, ул. „27- ми Октомври”, кв.
Миньор”-гр. Бобов дол – 1 500лв.
5.2. За стълби и подходи между бл.14,бл.13 и бл. 25, ул. „27- ми Октомври”, кв.
Миньор”-гр. Бобов дол – 1 500лв.
5.3. Застълби и подходи между бл.26 и бл.20 ул. „ Васил Коларов” и от ул. „Иван
Вазов към ул. „Светлин Русев”, кв. Миньор”-гр. Бобов дол – 2 000лв.

6. Основен ремонт на покриви на сградите на кметство Г. Върбовник, Паничарево,
Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Бабино, Мламолово, Читалище „Царичина 2008”-гр. Бобов дол и Читалище „Ал. Димитров”- с. Горна Козница – 13 800лв.
7. Основен ремонт и подмяна на уличното осветление на ул. „Г.Димитров” и ул.
„Негулица”, включително подмяната на уличните осветителни тела – комплект
на ул. „27- ми Октомври” – 14 500лв.
8. Изграждане на предпазна ограда при Читалище „Просвета”, кв. „Христо Ботев”гр. Бобов дол – 2 800лв.
9. Основен ремонт на канализация за повърхностни води на ул. „Еделвайс”,
направа на отводнителна канавка и заустването и в дере „Цаган”- ул. „Васил
Демиревски”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов дол – 2 800лв.
10. Изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол – 35 000лв.
11. Попълване на липсващите части/ в рамките на 30 ХА/ от регулационния план на
кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол – 23 000лв.
12. Изграждането на масивен ограничителен бордюр на ул. „Георги Димитров”
№138 УПИ-ІІ-86, кв.3 при кв. „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 3 000лв.
13. Изграждане на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 800лв.
14. Основен ремонт и възстановяване на отводнителна канавка за повърхностни
води в село Долистово – 500лв.
15. Основен ремонт и обаластряване на ул. „Цаган”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов
дол – 500лв.
16. Основен ремонт и оформяне на подход на ул. с о.т. 6-8 село Бабино към път ІІІ602 – 2 000лв.
17. Основен ремонт на паркинг и подходи над Блокове №41, 30,31, 11 и 9, в кв.
„Миньор”, гр. Бобов дол – 2 000лв.
18. Основен ремонт и възстановяване на стълбите от ул. „Ал. Стамболийски”, кв.
„Христо Ботев”, гр. Бобов дол към местността „Св. Спас”- градски парк Бобов
дол – 500лв.
19. Изработване на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната
мрежа на кв. „Миньор”, гр. Бобов дол - 5 000лв
Всичко 158 000лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ от ЗДБРБ за 2015г. е 305 300лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства за Второстепените разпоредители – 60 000лв.
1.1. ОП „ЧОБ”
1. Сметосъбирач – Контейнеровоз 4м3 /рециклирана/ - 40 000лв.
2. Машини и съоръжения за поддържане на зелените площи – 10 000лв.
3. Съоръжения за компостиране на биоотпадъци /5бр./ - 7 500лв.
1.2. СОУ „Христо Ботев” – 2 500лв.
1. Закупуването на компютри и хардуер – 2 500лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2014година –
1 116 445лв.лв., в т.ч.за:
1.Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол
– 23 795лв.

2. Ремонт на покрива на читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 2 000лв.
3. Проектиране на подпорна стена на ул. «Алексии Янев»- гр. Бобов дол при УПИ
V-162 и УПИ ІV-172, кв.7 – 3 000лв.
4. Възстановяване на автобусните спирки от населените места на ул. «Г.
Димитров»- гр. Бобов дол и селата Мламолово, Мало село и Големо село в
Община Бобов дол – 9 953лв.
5. Възстановяване и Укрепване на мост на улица с о.т. 73-о.т.82, с. Долистово –
216 139лв.
6. Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището на с.
Мламолово – 859 638лв.
7. Придобиване на компютърни конфигурации – три броя 1 920лв.
V. Собствени бюджетни средства в размер на 123 962 за следните обекти:
1. Основен ремонт на улица «Иван Вазов», ул. «Антим І», и ул. с ос.т. 365 край р.
Бобовдолска до ос.т. 413 в обхвата на бл.72 в гр. Бобов дол – 55 000лв.
2. Асфалтиране на ул. «Никола Йонков Вапцаров» - с. Мламолово – 20 000лв.
3.Изработване на технически проект за пречиствателна станция за питейни води на
община Бобов дол -200л/секунда – 15 000лв.
4. Основен ремонт на котелните съоръжения при ОДЗ «Дружба»- гр. Бобов дол –
13 500лв.
5. Автобус «Форд Транзит Т350» - 19 600лв.
6. Видеонаблюдение – 4 камери - 862лв.
VІ. Капиталови разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България в
размер на 3 883 576лв., по следните обекти:
1. По мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по проект
„Доизграждане /рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол”, сума в размер на 1 078 272лв., в т.ч.за:
- ул. „Митко Палаузов” – гр. Бобов дол – 75 566лв.
- ул. „Цар Симеон”- гр. Бобов дол – 269 671лв.
- ул. „Ал. Стамболийски”- гр. Бобов дол – 25 478лв.
- Градски парк – гр. Бобов дол – 707 557лв.
2. По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016;
стар №ІV-62013/ ІІ-62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в
община Бобов дол, за участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с.
Новоселяне /км9+138,38/ и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и от държавния бюджет на Република България сума в размер на
2 805 304лв., в т.ч., за:
- Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар №ІV-62013/ ІІ62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в община Бобов дол, за
участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с. Новоселяне /км9+138,38/ 1 945 253лв.
- Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово – 860 051лв.
Общо капиталови разходи за 2015 година 5 489 283лв.

………………………………………..

По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2015г.

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 11
Да се покани председателя на ФК”Миньор”, гр.Бобов дол, който да даде
отчет, къде е разходена субсидията, предоставена от Община Бобов дол, в размер
на 7.200 лв., в срок до 20.01.2016 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ,
чл.35, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на 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
№ 12
Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол за
2015 г. от 6 470 676 лв., в размер на 6 945 489лв.,/ съгласно Приложение №1/, в т.ч.
за делегирани дейности 2 753 999лв., / съгласно Приложение №2/ и за местни
дейности 4 191 490лв., / съгласно Приложение №3/.

………………………………………..
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2016
година.

……………………………………….
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.66, ал1 от ЗМДТ,
чл.15, т.14 от Правилника за дейността на ОП ”ЧОБ” и „Наредба за определяне на
местни такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община
Бобов дол, съгласувана план- сметка на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”
и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е

№ 13
Общински съвет – Бобов дол одобрява План-сметка на Община Бобов дол
за разходите по дейностите осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци контейнери, кофи и техника, събиране на битови отпадъци и
транспортирането им до депата или инсталации и съоръжения за обезвреждането
им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци, почистване на уличните платна,
площадите, алеите парковите и други територии от населените места
предназначени
за обществено ползване в Община Бобов дол за 2016 г,
Приложение № 1.

По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
на Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 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
№ 14
Общински съвет - Бобов дол приема следните изменения и допълнения към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и
права на територията на Община Бобов дол, както следва:
Чл. 19 В Община Бобов дол количеството на битовите отпадъци за всяко данъчно задължено
лице не може да бъде установено, което налага определянето на размера на таксата за битови
отпадъци да се направи пропорционално върху основата, определена от Общински съвет –
Бобов дол.
Чл. 20 Основата, която Общински съвет – Бобов дол определя за изчисляване на размера на
таксата за битови отпадъци в Община Бобов дол, е както следва:
Ал. 1 За изчисляване на услугите на ТБО, „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и „Обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ основата е разгъната площ на имотите, в
това число за празни парцели – разгъната площ на земята, за сгради – разгънатата площ на
сградата /обекта/ и за застроени парцели – разгъната площ на земята плюс разгънатата площ на
застроените в нея сграда/сгради, съгласно Приложение № 9 към Наредбата.
Ал. 2 За изчисляване на услугата „Чистотата на териториите за обществено ползване”
основата е промили, за жилищни имоти промили върху данъчната оценка на имота, а за

нежилищни имоти в промили върху по–високата от отчетната стойност на активите или
данъчната оценка на имота за юридическите лица и едноличните търговци и върху данъчната
оценка на имота за физическите лица, съгласно приложение № 9 към Наредбата.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 20 от НОАМТЦУ
РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2016 ГОДИНА
1. ОбС Бобов дол определя основата за годишния размер на такса битови отпадъци за 2016 год.
да се изчислява за услугите „Сметосъбиране и Сметоизвозване“ и „Обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения„ на основата на разгънатата площ на недвижимите
имоти, находящи се и декларирани на територията на Община Бобов дол, а за услугата
„Чистота на териториите за обществено ползване“ основата е промили.
2. ОбС Бобов дол одобрява План-сметка на Община Бобов дол за разходите по дейностите:
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците и почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване в Община Бобов дол за 2016 г., както следва:
Наименование на услугата / дейността

Необходими средства в лева

Сметосъбиране и сметоизвозване

317 667

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа 272 650
или други съоръжения
Чистота на териториите за обществено 396 391
ползване
Общо

986 708

3. Определя населените места, с прилежащите им промишлени и стопански райони извън
регулация, в които ще се предоставят услугите съгласно Заповед № З-667/27.10.2015 год. на
Кмета на Община Бобов дол и ще се начислява такса „Битови отпадъци” през 2016 г., както
следва:
2.1.Град Бобов дол
2.2.Село Мламолово

2.3.Село Мало село
2.4.Село Големо село
2.5.Село Голем Върбовник
2.6.Село Мали Върбовник
2.7.Село Блато и Локвата
2.8.Село Паничарево
2.9.Село Шатрово
2.10. Село Новоселяне
2.11. Село Долистово
2.12. Село Бабинска река
2.13. Село Коркина
2.14. Село Горна Козница
2.15. Село Мала Фуча
2.16. Село Голема Фуча
2.17. Село Бабино
4. Определя размер на такса „Битови отпадъци” за 2016 г. за жилищни имоти собственост на
физически лица, юридически лица и еднолични търговци за всички населени места на
територията на Община Бобов дол, както следва:
№

Разгъната площ

смет. и сметоизв.

депонир.
и чистота на тер. за
държ. отчисл. ОП

сумата е в лв.
сумата е в лв.
1

С обща разгъната площ до 100
кв.м.

13

11

2 промила върху
данъчната оценка на
имота

2

От 101 кв.м. до 500 кв.м.

17

15

2 промила върху
данъчната оценка на
имота

3

От 501 кв. м. до 1000 кв. м.

20

18

2промила върху
данъчната оценка на
имота

4

От 1001 кв. м. до 3000 кв. м.

25

22

2 промила върху
данъчната оценка на
имота

5

Над 3001 кв. м.

30

25

2 промила върху
данъчната оценка на
имота

5. Определя размер на такса „Битови отпадъци” за 2016 г., за нежилищни имоти, собственост на
физически лица, извършващи стопанска дейност, юридически лица и еднолични търговци, за
всички населени места на територията на Община Бобов дол, както следва:
№

Разгъната площ

смет. и сметоизв.

депонир.
и чистота на тер. за ОП
държ. отчисл.

сумата е в лв.

сумата е в лв.

1

С обща разгъната площ до
100 кв.м.

150

100

8 промила върху по–високата
от отчетната стойност на
активите или данъчната оценка
на имота за юридическите лица
и едноличните търговци и
върху данъчната оценка на
имота за физическите лица

2

От 101 кв.м. до 500 кв.м.

300

250

8 промила върху по–високата
от отчетната стойност на
активите или данъчната оценка
на имота за юридическите лица
и едноличните търговци и
върху данъчната оценка на
имота за физическите лица

3

От 501 кв. м. до 1000 кв. м.

500

450

8 промила върху по–високата
от отчетната стойност на
активите или данъчната оценка
на имота за юридическите лица
и едноличните търговци и
върху данъчната оценка на
имота за физическите лица

4

От 1001 кв. м. до 3000 кв.
м.

1000

930

8 промила върху по–високата
от отчетната стойност на
активите или данъчната оценка
на имота за юридическите лица
и едноличните търговци и
върху данъчната оценка на
имота за физическите лица

5

Над 3001 кв. м.

1470

1270

8 промила върху по–високата
от отчетната стойност на
активите или данъчната оценка
на имота за юридическите лица
и едноличните търговци и
върху данъчната оценка на
имота за физическите лица

6. Определя честота на извозване на съдовете за отпадъци за 2016 г., както следва:
6.1. За гр. Бобов дол и прилежащите индустриални зони – четири пъти месечно.

6.2. За индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и “Енергоремонт Бобов дол” – четири пъти
месечно.
6.3. За селата Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали Върбовник,
Блато/Локвата, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово, Бабинска река, Коркина, Горна
Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино – четири пъти месечно.

Приложение № 1 към чл.28, ал.1, т.8 от НОАМТЦУ
8.За ползване на тротоари, площади и улични платна и други терени за търговска дейност
на открито:
На месец през летен период -от 01.05 до 31.10:
- 3,00 лв.кв.м. - за І –ва и ІІ – ра зони;
-

2,0 лв.кв.м. - за ІІІ –та и ІV – та зони;
На месец през зимен период -от 01.11 до 30.04:

-

2,00 лв.кв.м. - за І –ва и ІІ – ра зони

-

1,00 лв.кв.м. - за ІІІ –та и ІV – та зони

Приложение № 2 към чл.30 от НОАМТЦУ
РАЗМЕР НА ТАКСА ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат
месечни такси в размери, както следва:
1.За детски ясли и целодневни детски градини,както следва:
1.1.За яслени групи и целодневни групи към детски градини
- Месечна такса – 40.00 лв.
1.2. За целодневни подготвителни групи към детски градини на 5 и 6 годишните деца, за
услугите, извън обхвата на предучилищната подготовка на децата за училище:
-Месечна такса – 32.00 лв. за времето от 15 септември до 30 май;
-Месечна такса – 40.00 лв., за останалия период от годината.

………………………………………..
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Изменение и допълнение на чл.28, ал.7 от Наредба за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол, приета с
Решение № 100 по Протокол № 9 от 11.09.2014 г. на ОбС Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26,
ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно
процесуалния кодекс 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
№ 15
1.Общински съвет - Бобов дол допълва чл.28, ал.7 от Наредбата за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол,
приета с с Решение № 100 по Протокол № 9 от 11.09.2014 г. на ОбС Бобов дол, както
следва:

Чл.28, ал.7 се допълва и придобива следното съдържание:
(7) Таксата за заета площ за обекти по чл. 21, ал. 2, т. 1 се заплаща за периода от 1
май до 31 октомври на съответната година.
НОВ. 7.1. Когато използваната за изнесени маси пред заведенията площ е
заградена посредством найлонови или друг вид заграждения, с цел ползването й
през зимния сезон, таксата се заплаща целогодишно. Периода на ползване се
определя при подаване на заявлението, Приложение № 2 от Наредбата за реда и
условията за осъществяване на търговска дейност на територията на Община
Бобов дол.
При установено нарушение се прилагат разпоредбите на чл.32 и чл.33 от
Наредбата.
2.Общински съвет Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да обяви
Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на
община Бобов дол в официалния сайт на общината, в 7-дневен срок от приемането й.

………………………………………..
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне размера на основните месечни възнаграждения на Кмета на
Община Бобов дол и кметовете на кметства в Община Бобов дол в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала
от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.4 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация (приет с Решение № 98 от Протокол № 7 от 24.06.2010
г., последно променен с Решение № 163 от Протокол № 12/02.12.2014 г.), в
съответствие с Приложение № 5 към чл.2, т.4 от Постановление № 67 от 14 април 2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обнародван ДВ, бр.32 от
27.04.2010 г., последни изменения ДВ, бр.8 от 28.01.2014 г.) и Приложение № 1 към
чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
(обнародван ДВ, бр.49 от 29.06.2012 г., последни изменения ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г.)
и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 9 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 16
I. Общински съвет – Бобов дол, считано от 10.11.2015 г., отменя Решение №
57 от Протокол № 5 от 23.04.2014 г. от заседание на Общински съвет – Бобов дол.
II. Общински съвет – Бобов дол, считано от 10.11.2015 г., определя размера на
основните месечни възнаграждения на Кмета на община Бобов дол и на кметовете на
кметства: с. Мламолово, с. Големо село, с. Мало село, с. Голем Върбовник, с.
Долистово, с. Мала Фуча, с. Бабино, с. Коркина в община Бобов дол, както следва:
1.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на Община Бобов дол в
размер на 2200,00 (две хиляди и двеста) лева;

2.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Мламолово в
размер на 800,00 (осемстотин) лева;
3.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Големо село в
размер на 650,00 (шестстотин и петдесет) лева;
4.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Мало село в
размер на 500,00 (петстотин) лева;

5.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Долистово в
размер на 500,00 (петстотин) лева;
6. Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Бабино в
размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева;
7.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Голем
Върбовник в размер на 520,00 (петстотин и двадесет) лева;
8.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Мала Фуча в
размер на 450,00 (четиристотин и петдесет);
9.Определя основното месечно възнаграждение на Кмета на село Коркина в
размер на 420,00 (четиристотин и двадесет) лева .
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Чистота, озеленяване и благоустройство”, гр. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 17
1.Общински съвет – Бобов дол отменя Правилник за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”,
гр. Бобов дол, приет с Решение №172 от Протокол №13/20.11.2013 г. на ОбС –
Бобов дол.
2.Общински съвет – Бобов дол приема Правилник за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”,
гр. Бобов дол, съгласно Приложение №1 и утвърждава Договор за управление на
ОП „ЧОБ” Бобов дол.
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.2 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

№ 18
Общински съвет - Бобов дол запазва сега действащите цени за
таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бобов дол:
*Максимални цени за километър пробег, както следва:
- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.80 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.85 лв.
- Първоначално повикване-0.20 лв.
- Цена за престой - 0.20 лв. за минута.
*Минимални цени за километър пробег, както следва:

- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.50 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.60 лв.
- Първоначално повикване - 0.10 лв.
- Цена за престой - 0.10 лв. за минута.
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска
собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.49, ал.1 от
ЗФВС и чл.71 от ППЗФВС 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
№ 19
1. Одобрява Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска
собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем.
2. При пряко отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения – публична
общинска собственост по реда на чл.77 от ППЗФВС, наемната цена да бъде
определена от независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност
по Закона за независимите оценители.
3. При липса на основания за пряко отдаване под наем по реда на чл.77 от
ППЗФВС, условията и редът за отдаване под наем на спортни обекти и
съоръжения – публична общинска собственост чрез конкурс по реда на чл.78 и сл.
от ППЗФВС ще се определят с последващо решение на Общински съвет град
Бобов дол.
4. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.
По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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 съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за
подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 2: «Туризъм»,
Специфична Цел 2.1:„Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез
инициативи за сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво използване на
природното и културното наследство“ с проектно предложение „Повишаване на
туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез устойчиво използване
на културното наследство”, „Raising the tourism potential of the cross-border region through
sustainable use of the cultural heritage“ Acronym: HeritCult

………………………………………..
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 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.53 от 27.06.2014 г./ 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
№ 20
1. Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства с
проектно предложение „Повишаване на туристическата привлекателност на
трансграничния регион чрез устойчиво използване на културното наследство”, „Raising
the tourism potential of the cross-border region through sustainable use of the cultural
heritage“ Acronym: HeritCult, като Водеща организация в партньорство с Община
Чешиново-Облешево, Източен регион, Македония, по покана за подаване на
предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 2: «Туризъм», Специфична
Цел 2.1: „Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за
сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и
културното наследство“ по Програмата;
2. Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да подпише
споразумение и декларация за партньорство с община Чешиново-Облешево, Източен
регион, Бивша Югославска Република Македония , в качеството си на Водеща
органиция за проектно предложение „Повишаване на туристическата привлекателност
на трансграничния регион чрез устойчиво използване на културното наследство”,
„Raising the tourism potential of the cross-border region through sustainable use of the
cultural heritage“ Acronym: HeritCult,
по покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 2: «Туризъм», Специфична Цел 2.1:
„Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за
сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и
културното наследство“ 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: „Повишаване на туристическата привлекателност на
трансграничния регион чрез устойчиво използване на културното наследство”, „Raising
the tourism potential of the cross-border region through sustainable use of the cultural
heritage“ Acronym: HeritCult, като водеща организация в партньорство с Община
Чешиново-Облешево, Източен регион, Македония, по покана за подаване на
предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 2: «Туризъм», Специфична
Цел 2.1: „Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за
сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и
културното наследство“ 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:
„Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез
устойчиво използване на културното наследство”, „Raising the tourism potential of the
cross-border region through sustainable use of the cultural heritage“ Acronym: HeritCult,
като водеща организация в партньорство с Община Чешиново-Облешево, Източен
регион, Македония, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-20151, Приоритетна ос 2: «Туризъм», Специфична Цел 2.1: „Повишаване на туристическия
потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество с цел по-добро съхранение и
устойчиво използване на природното и културното наследство“ по Програмата;
5. Общински съвет Бобов дол декларира, че няма да променя характера на собствеността
върху обектите на интервенция по проект: „Повишаване на туристическата
привлекателност на трансграничния регион чрез устойчиво използване на културното
наследство”, „Raising the tourism potential of the cross-border region through sustainable use
of the cultural heritage“ Acronym: HeritCult, като водеща организация в партньорство с
Община Чешиново-Облешево, Източен регион, Македония, по покана за подаване на
предложения№:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 2: «Туризъм», Специфична
Цел 2.1: „Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за
сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и
културното наследство“
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 2014 - 2020 г. на
Община Бобов дол.

………………………………………..
По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по Програма за
трансгранично сътрудничество- Интерег между България и Сърбия съфинансирана от
Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2: «Младежи», Специфична Цел 2.1:
„Умения и предприемачество“ с проектно предложение „Стимулиране на спортната
активност сред младежите в общините Бобов дол и Майданпек”,„Stimulating sports activity
among youth in Municipality of Bobov dol and Municipality of Majdanpek“.
Acronym:
YouthSport
………………………………………..

На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 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.53 от 27.06.2014 г./ 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
№ 21
1.Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства с
проектно предложение „Стимулиране на спортната активност сред младежите в общините
Бобов дол и Майданпек”, /„Stimulating sports activity among youth in Municipality of Bobov dol
and Municipality of Majdanpek“. Acronym: YouthSport, като Водеща организация в партньорство
с Община Майданпек, Борски регион, Сърбия, по покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2: «Младежи», Специфична Цел 2.1: „Умения и
предприемачество“ по Програмата;
2.Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да подпише

споразумение за партньорство с Община Майданпек, Борски регион, Сърбия, в качеството си
на Водещ партньор за проектно предложение предложение „Стимулиране на спортната
активност сред младежите в общините Бобов дол и Майданпек”, /„Stimulating sports activity
among youth in Municipality of Bobov dol and Municipality of Majdanpek“. Acronym: YouthSport,
по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2:
«Младежи», Специфична Цел 2.1: „Умения и предприемачество“ 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: предложение „Стимулиране на спортната активност сред младежите в общините
Бобов дол и Майданпек”, /„Stimulating sports activity among youth in Municipality of Bobov dol
and Municipality of Majdanpek“. Acronym: YouthSport, като Водеща организация в партньорство
с Община Майданпек, Борски регион, Сърбия, по покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2: «Младежи», Специфична Цел 2.1: „Умения и
предприемачество“ 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: „Стимулиране на спортната активност сред младежите в общините Бобов дол и
Майданпек”, /„Stimulating sports activity among youth in Municipality of Bobov dol and
Municipality of Majdanpek“. Acronym: YouthSport, като Водеща организация в партньорство с
Община Майданпек, Борски регион, Сърбия, по покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2: «Младежи», Специфична Цел 2.1: „Умения и
предприемачество“ по Програмата;
5.Общински съвет Бобов дол декларира, че няма да променя характера на собствеността
върху обектите на интервенция по проект „Стимулиране на спортната активност сред
младежите в общините Бобов дол и Майданпек”, /„Stimulating sports activity among youth in
Municipality of Bobov dol and Municipality of Majdanpek“. Acronym: YouthSport, като Водеща
организация в партньорство с Община Майданпек, Борски регион, Сърбия, по покана за
подаване на предложения№:2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритетна ос 2: «Околна среда»,
Специфична Цел 2.1: „Умения и предприемачество“ 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 2014 - 2020 г. на Община
Бобов дол.

………………………………………..
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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 съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за
подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 1: «Околна среда»,
Специфична Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на последиците от природни и
причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“ с проектно предложение
„Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”, „Common
action for flood prevention in cross-border region“ Acronym: FloodPrev

………………………………………..
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 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.53 от 27.06.2014 г./ 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
№ 22
1.Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства с
проектно предложение „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния
регион”, „Common action for flood prevention in cross-border region“ Acronym: FloodPrev, като
партньорска организация в партньорство с Община Ранковце, Североизточен регион,
Македония, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна
ос 1: «Околна среда», Специфична Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“ по Програмата;
2.Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да подпише
споразумение и декларация за партньорство с община Ранковце, Североизточен регион, Бивша
Югославска Република Македония , в качеството си на Партньор за проектно предложение
„Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”, „Common action
for flood prevention in cross-border region“ Acronym: FloodPrev , по покана за подаване на
предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 1: «Околна среда», Специфична
Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от човека
бедствия на трансгранично ниво“ 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: „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”,
„Common action for flood prevention in cross-border region“ Acronym: FloodPrev, като
партньорска организация в партньорство с Община Ранковце, Североизточен регион,
Македония, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна
ос 1: «Околна среда», Специфична Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“ 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: „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”,
„Common action for flood prevention in cross-border region“ Acronym: FloodPrev , като
партньорска организация в партньорство с Община Ранковце, Североизточен регион,
Македония, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна
ос 1: «Околна среда», Специфична Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“ по Програмата;
5.Общински съвет Бобов дол декларира, че няма да променя характера на собствеността
върху обектите на интервенция по проект: „Съвместни действия за превенция на наводненията
в трансграничния регион”, „Common action for flood prevention in cross-border region“ Acronym:
FloodPrev, като партньорска организация в партньорство с Община Ранковце, Североизточен
регион, Македония, по покана за подаване на предложения№:2014TC16I5CB006-2015-1,
Приоритетна ос 1: «Околна среда», Специфична Цел 1.2:„Предотвратяване и намаляване на
последиците от природни и причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“ 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 2014 - 2020 г. на Община
Бобов дол.

………………………………………..
По т.15 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за
застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 130019 с начин на трайно ползване-нива,

местност „Бяла земя” в землището на с. Горна Козница с ЕКАТТЕ 16242, община
Бобов дол, област Кюстендил.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124 „б”,
ал.1 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл. 59, ал.1 от ЗУТ (с промяна предназначението на
земята) 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
№ 23
1.На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал.1 от ЗУТ
Общински съвет - Бобов дол, разрешава да се изработи Подробен устройствен
план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 130019 с начин на трайно
ползване-нива, местност „Бяла земя” в землището на с. Горна Козница с ЕКАТТЕ
16242, община Бобов дол, област Кюстендил, във връзка с процедурата за промяна
на предназначението на земеделска земя в предимно производствена зона – Пп за
изграждането на навес за складиране и сортиране на плодовете и зеленчуците и
хладилни камери за тяхното продължително съхраняване.
2.На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124„б”, ал.1 от ЗУТ и във
връзка с чл.124„а”, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Бобов дол, одобрява задание по
чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот 130019, землище с.
Горна Козница.
3. Общински съвет – гр. Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол
да извърши последващите, съгласно Закона действия.
На основание чл. 124„б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
По т.16 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за
застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 030002 с начин на трайно ползване-нива,
местност „Сухите ливади” в землището на с. Паничарево с ЕКАТТЕ 55364,
община Бобов дол, област Кюстендил.

………………………………………..
На основание гореизложеното, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1 от
ЗУТ, чл. 124 „б”, ал.1 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл. 59, ал.1 от ЗУТ (с промяна
предназначението на земята) 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
№ 24
1.На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал.1 от ЗУТ
Общински съвет - Бобов дол, разрешава да се изработи Подробен устройствен
план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 030002 с начин на трайно
ползване-нива, местност „Сухите ливади” в землището на с.Паничарево с
ЕКАТТЕ 55364, община Бобов дол, област Кюстендил, във връзка с процедурата
за промяна на предназначението на земеделска земя в предимно производствена
зона – Пп – за изграждането на обект автосервиз за всички видове коли и
селскоктопанска техника.

2.На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124„б”, ал.1 от ЗУТ и във
връзка с чл.124„а”, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Бобов дол, одобрява задание по
чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот 030002, землище с.
Паничарево
3. Общински съвет – гр. Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол
да извърши последващите, съгласно Закона действия.
На основание чл. 124„б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

По т.17 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за
застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти 019017; 019016; 018057; 000025; 019039 с
начин на трайно ползване-ниви, местност „Цаган” в землището на гр.Бобов дол.

……………………………………….
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124 „б”,
ал.1 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл. 59, ал.1 от ЗУТ (с промяна предназначението на
земята) 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
№ 25
1. Общински съвет - Бобов дол разрешава да се изработи Подробен
устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за за поземлен имот или част от
него 019017 с начин на трайно ползване-нива, местност „Цаган” поземлен имот
019039 с начин на трайно ползване-ливада местност „Цаган” поземлен имот или
част от него 019016 с начин на трайно ползване-нива местност в „Бабински рид”
поземлен имот или част от него 000025 с начин на трайно ползване-изоставена
нива местност в „Цаган” поземлен имот или част от него 018057 с начин на трайно
ползване-използв. ливада в местността „Песок” землището на гр. Бобов дол с
ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил във връзка с процедурата за
промяна на предназначението на земеделска земя в територията за рекреационни
дейности (Од) .
2. Общински съвет – Бобов дол, одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти или части от тях 019017, 019039,
019016, 000025, 018057, землище гр. Бобов дол
3. Общински съвет – гр. Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол
да извърши последващите, съгласно Закона действия.
На основание чл. 124„б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
По т.18 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за
застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 172006 в местност „На егреко” в землището на
с.Шатрово.

………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124 „б”,
ал.1 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл. 59, ал.1 от ЗУТ (с промяна предназначението на
земята) 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
№ 26
1. Общински съвет - Бобов дол, разрешава да се изработи Подробен
устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 172006 с
начин на трайно ползване-жилищна територия, местност „На егреко” в
землището на с. Шатрово с ЕКАТТЕ 83082, община Бобов дол, област Кюстендил,
във връзка с процедурата за промяна на предназначението на устройствената
зона в предимно производствена зона – Пп за изграждането на обект „Цех за
дограма от готови PVC и алуминиеви профили.”

2. Общински съвет – Бобов дол, одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот172006, землище с. Шатрово.
3. Общински съвет – гр. Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол
да извърши последващите, съгласно Закона действия.
На основание чл. 124„б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
По т.19 от дневния ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Създаване на Наблюдателна комисия, във връзка със
Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража към Общински
съвет-Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.170 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража 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 Допълнено с Р-е №19 от
№ 27
Протокол № 1 от 29.01.2016 год.
Общински съвет – Бобов дал създава Наблюдателна комисия, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Чаврагански – Председател на ОбС - Бобов дол
ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Илиян Илиев – общински съветник
2. Денислав Димитров – общински съветник
3. д-р Борис Дашков – общински съветник
4. Юлиан Йорданов – общински съветник
5. Мария Велинова – ст.експ. Дирекция”БТ”,гр.Дупница,
Филиал, гр.Бобов дол
6. Христо Христов – Директор Дирекция”Социално
подпомагане”, Гр.Бобов дол

По т.20 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо вх. № 04.00.106/24.11.2015 г. от Министерство на финансите за
определяне броя на кметски наместници на територията на община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.46а, ал.1, чл.27, ал.4 от ЗМСМА,
чл.16 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
и чл.5, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (приет с Решение
№ 98 от Протокол № 7 от 24.06.2010 г., последно променен с Решение № 163 от
Протокол № 12/02.12.2014 г.) 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
№ 28
Общински съвет – Бобов дол определя кметства и кметски наместничества на
територията на община Бобов дол, които са част от структурата на Общинска
администрация Бобов дол, както следва:

№ по ред
Кметство
1
Кметство с. Мламолово
2
Кметство с. Големо село
3
Кметство с. Мало село
4
Кметство с. Долистово
5
Кметство с. Бабино
6
Кметство с.Голем Върбовник
7
Кметство с. Мала Фуча
8
Кметство с. Коркина
Населени места, които не са административен център на кметство
1
Кметско наместничество с. Горна Козница
2
Кметско наместничество с. Голема Фуча
3
Кметско наместничество с. Бабинска река
4
Кметско наместничество с. Мали Върбовник
5
Кметско наместничество с. Шатрово
6
Кметско наместничество с.Новоселяне
7
Кметско наместничество с. Паничарево
8
Кметско наместничество с. Блато и с. Локвата
По т.21 от дневния ред:
Молби на граждани:
- Йордан Петров Костадинов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.10,
вх.Б, ап.14;
- Асен Иванов Крумов от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”, бл.53, ап.4;
- Илчо Петров Илиев от с. Мламолово, ул. „Горещица”, № 20;
- Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, община Бобов дол;

- Румен Стефанов Идакиев от гр.Бобов дол, ул.„ Свилен Русев”, бл.37, вх.А,
ап.11;
- Христина Аврамова Христова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 68, вх. Б,
ап.26;
- Миглена Боянова Говедарова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, вх. А,
ап.59;
- Симеон Тодоров Конзоров от гр.Бобов дол, ул.„27-ми Октомври”, бл.13, вх.Б,
ап.21;
- Мария Методиева Филибева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 43, ет.
1, ап.2;
- Венцислав Маринов Велев от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 153;
- Емилия Николова Йорданова от с.Мламолово, ул.”Горещица” № 4.
- 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 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 29
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 500 /петстотин/ лв.

………………………………………..
- Асен Иванов Крумов от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”, бл.53,
ап.4;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 30
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Асен
Иванов Крумов от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”, бл.53, ап.4, в размер на
200/двеста/ лв.

………………………………………..
-

Илчо Петров Илиев от с. Мламолово, ул. „Горещица”, № 20;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 31

Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Илчо
Петров Илиев от с. Мламолово, ул. „Горещица”, № 20, в размер на 100 /сто/ лв.

………………………………………..
- Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, община Бобов дол;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Добра
Иванова Натева от с. Новоселяне, община Бобов дол, в размер на 100 /сто/ лв.

………………………………………..
- Румен Стефанов Идакиев от гр.Бобов дол, ул.„ Свилен Русев”, бл.37, вх.А,
ап.11;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 33
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Румен
Стефанов Идакиев от гр.Бобов дол, ул.„ Свилен Русев”, бл.37, вх.А, ап.11, в размер
на 500 /петстотин/ лв.

………………………………………..
- Христина Аврамова Христова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 68, вх. Б,
ап.26;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 34
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Христина Аврамова Христова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 68, вх. Б, ап.26, в
размер на 100 /сто/ лв., която да бъде преведена по банковата сметка на Фирма

„Валкооп”ЕООД, ЕИН 200703409, гр.София, ул. Рикардо Вакарини 8, ет. 1, офис 1,
Център за хипербарна кислородна терапия.

………………………………………..
- Миглена Боянова Говедарова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, вх. А,
ап.59;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 35
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Миглена Боянова Говедарова от гр.Бобов дол, ул.„ Дружба”, бл. 66, вх. А, ап.59, в
размер на 200/двеста/ лв., която да бъде преведена по банковата сметка на Фирма
„Валкооп”ЕООД, ЕИН 200703409, гр.София, ул. Рикардо Вакарини 8, ет. 1, офис 1,
Център за хипербарна кислородна терапия.

………………………………………..
- Симеон Тодоров Конзоров от гр.Бобов дол, ул.„27-ми Октомври”, бл.13,
вх.Б, ап.21;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 36
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Симеон Тодоров Конзоров от гр.Бобов дол, ул.„27-ми Октомври”, бл.13, вх.Б,
ап.21, в размер на 500 /петстотин/ лв.

………………………………………..
- Мария Методиева Филибева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.
43, ет. 1, ап.2;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 37
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Мария Методиева Филибева от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл. 43, ет. 1,
ап.2, в размер на 200/двеста/ лв.

………………………………………..
- Венцислав Маринов Велев от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 153;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 38

Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Венцислав Маринов Велев от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 153, в размер
на 100/сто/ лв.

………………………………………..
- Емилия Николова Йорданова от с.Мламолово, ул.”Горещица” № 4.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 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
№ 39
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Емилия Николова Йорданова от с.Мламолово, ул.”Горещица” № 4, в размер на
200/двеста/ лв.

………………………………………..
По т.22 от дневния ред:
Разни

………………………………………..
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 40
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
изплати отпуснатите еднократни парични помощи, в рамките на два месеца, след
проведеното заседание на Общински съвет.

………………………………………..

