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 31.03.2016 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол

………………………………………..
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 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 извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
3. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичeн търг на част от
имот, публична общинска собственост, с площ 1 кв.м. за монтаж и експлотация на
един бр. кафе машина – автомат, намиращ се във фоайето на първи етаж в
сградата на Общинска администрация Бобов дол.
4. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на лек автомобил
„Тойота” за нуждите на ОП”ЧОБ”, гр.Бобов дол.
5. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско
обзавеждане, намиращи се в УПИ І, кв. 49 – централна градска част в гр. Бобов
дол, за срок от 3 години.
6. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на РЗОК гр.
Кюстендил, част от имот публична общинска собственост, намиращ се в сградата
на Общинска администрация Бобов дол.
7. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Финансово подпомагане на ученици от община Бобов дол – сираци,
полусираци и с налична медицинска експертиза от лекарска комисия, които са
абитуренти през 2016 год.
8. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. на
територията на община Бобов дол.
9. Годишен финансов отчет и Данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, за
2015 година, на „Медицински център I” ЕООД, гр. Бобов дол.
10. Отчет за приходите и разходите на ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр.
Бобов дол за финансовата 2015 год.
11. Молби на граждани:

- Емилия Николова Йорданова от с. Мламолово, ул. „Горещица”, №4;
- Румяна Кирилова Романова от с. Горна Козница, Община Бобов дол;
- Роза Атанасова Тонева от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 8;
- Иванка Георгиева Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 34, ап. 6;
- Зоя Йорданова Станчева от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври””, бл. 29, вх. А,
ап. 13;
- Веселин Захаринов Георгиев от с. Горна Козница, Община Бобов дол;
- Симеон Тодоров Конзоров от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври”, бл. 13, вх. Б,
ап. 21.
12. Разни
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

………………………………………..
По т.2 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 извънредно 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 13 общински съветници, от които 13
бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 56
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 по т. 2 от дневния ред следното решение:
„На основание чл. 198в, ал.4, т.2, чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за
водите и чл.34, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил
приема решение за одобряване текста и сключването на Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне
на ВиК услуги на потребителите и Приложенията към него между Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил и
определения с решение на Общото събрание от 10.03.2015 г. ВиК оператор –
„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, след провеждане на процедурите по реда
на Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни
услуги и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване
и канализация.”
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.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичeн търг на част от имот,
публична общинска собственост, с площ 1 кв.м. за монтаж и експлотация на един
бр. кафе машина – автомат, намиращ се във фоайето на първи етаж в сградата на
Общинска администрация Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.62 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 57
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, с площ 1 кв.м., за монтаж и експлотация на един бр. кафе машина –
автомат, при начална тръжна месечна наемна цена 3.00 лв. на кв.м. и месечни
разходи за ток, вода и охрана, в размер на 50 лв., без ДДС, намиращ се на първи
етаж на административната сграда на Общинска администрация – Бобов дол, за
срок от 5 год.

………………………………………..
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на лек автомобил „Тойота” за
нуждите на ОП”ЧОБ”, гр.Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15, ал.2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 58
1. Общински съвет - Бобов дол предоставя безвъзмездно право на
управление на лек автомобил «Тойота» за нуждите на ОП»ЧОБ», гр.Бобов дол за
срок от 5 години.
2. Поддръжката и ремонта на лек втомобил «Тойота» ще се извършват за
сметка на ОП»ЧОБ», гр.Бобов дол.
3. При възникване на належаща общинска нужда, ОП»ЧОБ», гр.Бобов дол е
длъжно да освободят лек автомобил «Тойота» в срок до три месеца от връчване
на съобщение за освобождаване.
4. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
издаде заповед за предоставяне на лек автомобил „Тойота” на ОП”ЧОБ”,
гр.Бобов дол.

………………………………………..
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за поставяне
на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращи се в УПИ І, кв. 49 – централна градска част в 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 дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов
дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 59
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект №3, с площ 15 кв.м., при първоначална месечна наемна цена 25.50 лв., без
ДДС, намиращ се в УПИ І, кв.49 – централна градска част в гр. Бобов дол, за срок
от 3 години, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи
на градско обзавеждане.

………………………………………..
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на РЗОК гр.
Кюстендил, част от имот публична общинска собственост, намиращ се в сградата
на Общинска администрация Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл. 15,
ал.3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 60
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде предоставено
безвъзмездно право на управление на Районна здравноосигурителна каса гр.
Кюстендил, върху част от недвижим имот – публична общинска собственост,
намиращ се в сградата на Общинска администрация, партерен етаж/ гише № 7/ с
площ 8.87 кв.м. като разходите за отопление, ел. енергия, вода и чистота се поемат
от тях, съгласно изготвена количествено - стойностна сметка.

2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
сключи договор за управление с Районна здравноосигурителна каса гр.
Кюстендил, за срок от три години.

………………………………………..
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Финансово подпомагане на ученици от община Бобов дол – сираци,
полусираци и с налична медицинска експертиза от лекарска комисия, които са
абитуренти през 2016 год.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 61
1. Общински съвет - Бобов дол отпуска еднократна финансова помощ, в размер
на 200 лв., на всеки ученик, завършващ средно образование - сирак, полусирак и с
налична медицинска експертиза от лекарска комисия.
2. В срок до 28.04.2016 г. всеки ученик - сирак, полусирак и с налична
медицинска експертиза да подаде заявление
в Деловодството на Общинска
администрация - Бобов дол, придружено с удостоверение /служебна бележка/ от
учебното заведение за предстоящото завършване на средното си образование.
3. Ученик с налична медицинска еспертиза, завършващ средно образование да
приложи към заявлението копие от решение на ТЕЛК.

………………………………………..
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. на
територията на община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска програма за закрила на детето за
2016 г. на територията на община Бобов дол.

По т.9 от дневният ред:
Годишен финансов отчет и Данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, за 2015
година, на „Медицински център I” ЕООД, гр. Бобов дол.

………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 63
Общински съвет – Бобов дол приема Годишният финансов отчет и Данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, за 2015 година, на „Медицински център I” ЕООД,
гр. Бобов дол.
По т.10 от дневният ред:
Отчет за приходите и разходите на ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр. Бобов дол
за финансовата 2015 год.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за приходите и разходите на
ФК „Миньор Бобов дол – 2014”, гр. Бобов дол за финансовата 2015 год., като за
всяка отпусната субсидия за календарният месец, след разходването й, да се дава
отчет с първични документи, удостоверяващи правилното разходване на
средствата за 2016 г.
По т.11 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Емилия Николова Йорданова от с. Мламолово, ул. „Горещица”, №4;
- Румяна Кирилова Романова от с. Горна Козница, Община Бобов дол;
- Роза Атанасова Тонева от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 8;
- Иванка Георгиева Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 34, ап. 6;
- Зоя Йорданова Станчева от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври””, бл. 29, вх. А,
ап. 13;
- Веселин Захаринов Георгиев от с. Горна Козница, Община Бобов дол;
- Симеон Тодоров Конзоров от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври”, бл. 13, вх. Б,
ап. 21.

………………………………………..
- 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 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 65
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Емилия Николова Йорданова от с. Мламолово, ул. „Горещица”, №4, в размер на
200/двеста/ лв.

………………………………………..

- Румяна Кирилова Романова от с. Горна Козница, Община Бобов дол;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поиоменно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 66
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Румяна Кирилова Романова от с. Горна Козница, Община Бобов дол, в размер на
200 /двеста/ лв.

………………………………………..
- Роза Атанасова Тонева от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 8;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поиоменно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 67
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Роза
Атанасова Тонева от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 8, в размер на 100
/ сто/ лв.

………………………………………..
- Иванка Георгиева Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 34, ап.
6;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 68
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Иванка Георгиева Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 34, ап. 6, в
размер на 300 /триста/ лв.

………………………………………..
- Зоя Йорданова Станчева от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври””, бл. 29,
вх. А, ап. 13;

………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поиоменно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 69
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Зоя
Йорданова Станчева от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври”, бл. 29, вх. А, ап. 13, в
размер на 100 /сто/ лв.

………………………………………..
- Веселин Захаринов Георгиев от с. Горна Козница, Община Бобов дол;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поиоменно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Веселин Захаринов Георгиев от с. Горна Козница, Община Бобов дол, в размер на
200/двеста/ лв.

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

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поиоменно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 71
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Симеон Тодоров Конзоров от гр. Бобов дол, ул. „27ми Октомври”, бл. 13, вх. Б, ап.
21, в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.

………………………………………..
По т.12 от дневният ред:
Разни

………………………………………..
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