ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-43; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 4
от 03.04.2013 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания
2. Заповед № РД-30-105 от 15.03.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 23 от Протокол № 2 от
27.02.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол;
- Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Общински съветник в
Общински съвет – Бобов дол, относно: Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
3. Писмо вх.№06.00.45/21.03.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за допълване на Решение № 28 от Протокол № 2 от 27.02.2013 год. на
Общински съвет – Бобов дол;
- Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот VІ, кв. 48 и улица с осови
точки 239-241 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г. и
изменение със Заповед № 34/10.03.1997г. на Кмета на Община Бобов дол.
4. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.307.
5. Предложение от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Съгласуване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ Парцеларен план /ПП/ за обект: АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград”
от км 322+000 до км 359+483.52, подобект : Землище с. Големо село, общ. Бобов
дол, обл. Кюстендил, ЕКАТТЕ 15535.
6. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на годишен план за действие през 2014 год. по изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бобов дол.
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7. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год. на
територията на Община Бобов дол.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска програма за подобряване на безопасността
на движението по пътищата в Община Бобов дол за периода 2013 – 2020 год.
9. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност за периода
2013-2015 г.
10. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013-2015
г.
11. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Изграждане на бюст-паметник на Апостола на свободата – Васил
Левски и поставянето му на видно място в с.Новоселяне, община Бобов дол.
12. Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев – Председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ за 2013
година.
13. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Председател на
Постоянната комисия по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване
към Общински съвет – Бобов дол, относно: Приемане на критерии за разглеждане на
молби от граждани и отпускане на еднократни парични помощи.
14. Годишен отчет за дейността към 31.07.2012 год. на МБАЛ”Д-р Стоян
Сантев” ЕАД, гр.Бобов дол.
15. Годишен счетоводен отчет за 2012 година и Данъчна декларация по
чл.92 от ЗКПО на „Медицински център I” ЕООД, гр.Бобов дол.
16. Годишен отчет за дейността през 2012 год. на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ”
ЕООД, гр.Бобов дол.
17. Информация за състоянието и проблемите на ЦДГ”Миньор”, гр.Бобов
дол.
18. Информация за състоянието и проблемите в ОДЗ”Дружба”, гр.Бобов
дол, с филиал в кв.”Христо Ботев”.
19. Информация за състоянието и проблемите на СОУ”Христо Ботев”,
гр.Бобов дол.
20. Доклад от Директора на ОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Бобов дол, относно
тристранна среща на РИО – Кюстендил, Община Бобов дол и Общински съвет.
21. Доклад от Давидко Богданов Давидков – Кметски наместник на село
Горна Козница.
22. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Финансово подпомагане на ученици - полусираци от община Бобов
дол, които са абитуриенти през м. май 2013 г.
23. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община
Бобов дол, относно: Изкупуване на земеделски земи от собствениците на имоти
пл. №№ 216037, 216038, 216039, 216040, 216041, 216043 местност „Кочене”, в
масив 216 по картата на възстановената собственост на гр. Бобов дол, с обща
площ от 4,2 дка за разширение на съществуващия гробищен парк на гр. Бобов
дол.
24. Разни
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По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................

По т.2 от дневния ред:
Заповед № РД-30-105 от 15.03.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 23 от Протокол № 2 от
27.02.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол;
-Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Общински съветник в
Общински съвет – Бобов дол, относно: Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
................................................................
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл. 5, ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 35
1. Общински съвет – Бобов дол отменя свое решение № 23 от Протокол № 2 /
27.02.2013 год.
2.Общински съвет – Бобов дол прави промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация, както следва:
Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.17 (1) Председателят на общинския съвет:
13.организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по
населени места – отпада.
Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.24 (6) /нова/ За участието на общинските съветници в комисии по провеждане на
търгове и други, извън постоянните комисии, получават възнаграждения в размер на 20.00 лв.
Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.29, ал.2, вместо „постоянната комисия по образование, спорт, култура,
религия и конфликт на интереси”, да се чете „постоянна комисия по конфликт на
интереси”.
Глава седма
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
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Чл.52(3) / било/ три дни преди заседанието председателят на комисията информира
обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред,
датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за
това места в общината или на официалната Интернет страницата на общината.
Чл.52 (3) /става/ преди заседанието председателят на комисията информира
обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред,
датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за
това места в общината или на официалната Интернет страницата на общината.
Глава осма
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.66(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети
становища на комисиите на общинския съвет – отпада.
Глава девета
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И
ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.110, ал.1, вместо думата „неговите заместници”, да се чете „неговият
заместник”.
Глава единадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.133, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, числеността на
служителите в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА се променя от три на два броя;
Отпада буква „в” в чл.133, ал.3 /длъжността”Шофьор/ от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация. Поради тази причина отпада и длъжностната му
характеристика към Приложение №1 от същия Правилник.
................................................................

По т.3 от дневния ред:
Писмо вх.№06.00.45/21.03.2013 г. на Областния управител на Област Кюстендил
за допълване на Решение № 28 от Протокол № 2 от 27.02.2013 год. на Общински
съвет – Бобов дол;
-Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот VІ, кв. 48 и улица с осови точки
239-241 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г. и
изменение със Заповед № 34/10.03.1997г. на Кмета на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и
чл.134 ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията и решение № ІІ-1 от Протокол
№ 16/14.12.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и
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резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 8 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол
взе
РЕШЕНИЕ
№ 36
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и
чл.134 ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията и решение № ІІ-1 от
Протокол № 16/14.12.2012г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общински съвет - гр.Бобов дол, реши:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот VІ, кв. 48 и
улица с осови точки 239-241 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед
1232/11.03.1975г. и изменение със Заповед № 34/10.03.1997г. на Кмета на Община Бобов
дол,отнасящ се за проектиране на нова задъдена улица за общински нужди, която да се
ползва за обслужване на детската градина, която е общинска собственост.
2.ЗАДЪЛЖАВА бъдещият купувач задължително да поеме разходите по
изграждането и асфалтирането на улицата.
3. Общински съвет гр. Бобов дол упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта за изменение на
ПУП – ПР.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.307.
................................................................
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 и 2
и чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация /обн.
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г./ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 37
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства пред Управляващия орган на Оперативна програма
„Административен капацитет”, с проектно предложение: „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в
община Бобов дол”, за финансиране по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/1.3-07 Приоритетна ос І
„Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
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партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна
програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, в качеството й на
кандидат по процедурата;
2. 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: „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов
дол”, BG051PO002/13/1.3-07 по Приоритетна ос І „Добро управление”,
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма
„Административен капацитет 2007 – 2013 г.”
3. Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение отговаря
на приоритетите за развитие на района от Общинския план за развитие 2007 2013 г. на Община Бобов дол.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Предложение от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Съгласуване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план
/ПП/ за обект: АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км
359+483.52, подобект : Землище с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил,
ЕКАТТЕ 15535.
................................................................
На основание чл.21 ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 129, ал.3 /отм./ от Закона за устройство на територията и съгласно
§ 124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
РЕШЕНИЕ
№ 38
На основание чл.21 ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 129, ал.3 /отм./ от Закона за устройство на
територията и съгласно § 124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ Общински съвет –
Бобов дол реши:
Съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/
за обект: АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км
359+483.52, подобект : Землище с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил,
ЕКАТТЕ 15535.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Приемане на годишен план за действие през 2014 год. по изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бобов дол.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 39
Общински съвет – Бобов дол приема годишен план за действие през 2014 г.
към Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 2015 г./
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 год. на
територията на Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето , чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински
съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 40
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска програма за закрила на детето за
2013 г. на територията на община Бобов дол.
................................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за подобряване на безопасността на
движението по пътищата в Община Бобов дол за периода 2013 – 2020 год.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 41
1.Общински съвет – Бобов дол приема Програма за изпълнение на
Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по
пътищата на територията на община Бобов дол за периода 2013 – 2020 г., със
следното допълнение:
ІV. ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
9. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
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2.Създаване на Общинска Експертна Комисия по безопасност на движението и
определяне на работни групи към Общинската Експертна Комисия по безопасност на
движението за предприемане на необходимите действия за изпълнението й. В състава
на Общинската експертна комисия да има представители от Общински съвет –
Бобовдол.
2. Настоящата програма влиза в сила от 04.04.2013 г.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2013-2015
г.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 42
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска програма за енергийна
ефективност за периода 2013-2015г.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013-2015 г.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
енергията от възобновяеми източници и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 43
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за
периода 2013-2015г.
................................................................
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Изграждане на бюст-паметник на Апостола на свободата – Васил Левски и
поставянето му на видно място в с.Новоселяне, община Бобов дол.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 44
1.Общински съвет – Бобов дол, съвместно с Общинска администрация –
Бобов дол, да съдейства да бъде направен бюст-паметник на Васил Левски в
с.Новоселяне, община Бобов дол.
2.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
предложи конкретно място за поставяне на паметника.
По т.12 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 2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.7 и 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 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 45
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 31.05.2013 година.
................................................................
По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Председател на Постоянната
комисия по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване към
Общински съвет – Бобов дол, относно: Приемане на критерии за разглеждане на
молби от граждани и отпускане на еднократни парични помощи.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 46
І.Общински съвет - Бобов дол утвърждава критерии за разглеждане на
молби от граждани и отпускане на еднократни парични помощи, както следва:
1.Помощ се отпуска на лице, на което предстои скъпо струващо лечение при
тежко заболяване или страда от онкологично заболяване, при следните
изисквания:
-Лицето трябва да има постоянен и настоящ адрес в община Бобов дол наймалко три години към датата на подаване на молба-декларацията;
-Максималният размер на помощта е до 500 лева.
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ІІ.Необходими документи:
1.Молба декларация/по образец/
2.Епикриза
3.Документи, удостоверяващи извършени медицински услуги,свързани със
заболяването.
4.Направление от личен лекар или специалист,удостоверяващ предстоящото
лечение.
5.Служебна бележка от дирекция “Социално подпомагане” гр. Бобов дол за
отпуснати помощи.
6.Служебна бележка за средно месечния доход за предходните шест месеца на
членовете на семейството/пенсионни решения, удостоверения за трудови и др.
доходи/
6.1.При развод –съдебно решение за определяне размера на издръжката.
6.2. За безработните служебна бележка от дирекция”Бюро по труда”
7.При необходимост , Общински съвет може да изиска и други документи.
ІІІ. Вътрешна процедура.
1.Молба-декларацията с необходимите документи се подава в деловодството
на Общинска администрация.
2.След регистрирането й молба- декларацията се изпраща до Общинска
администрация Бобов дол,отдел „Социална политика” при Общинска
администрация, гр Бобов дол, за проучване достовереността на декларираните
данни и изготвяне на доклад.
3. Молба-декларацията, ведно с доклада от отдел „Социална политика”при
Общинска администрация, гр Бобов дол, се внасят за разглеждане и изготвяне на
становище от ПК по местно самооправление, социални дейности и здравеопазване.
4. Становището на ПК по местно самооправление , социални дейности и
здравеопазване се внася за разглеждане на заседание на Общински съвет.
5. Еднократна парична помощ се отпуска след преценка на доходите на
лицето или семейството ,имуществено състояние,семейно положение,здравословно
състояние и други констатирани обстоятелства.
ІV. Общински съвет - Бобов дол утвърждава образец на молба- декларация
за отпускане на еднократна помощ, със следния текст:
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОБОВ ДОЛ
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
От ________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/
Постоянен адрес: гр. /с./ _______________________________, обл.__________________
община _____________________________, ж.к. /кв./ ______________________________
ул.___________________________________ №_____, бл.________, вх.______, ап.______
телефон за контакти: _________________________________________________________
Моля, да ми бъде отпусната еднократна парична помощ, поради следните причини:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Семейно положение:
Лични данни
Име
Презиме
Фамилия
Семейно
положение
Постоянен адрес

Декларатор

Съпруг/съпруга/

Настоящ адрес

ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18 – годишна възраст, несключили граждански
брак и те са:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
ІІІ. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме, фамилия
Родствена връзка
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________

ІV. Доходите на семейството ми /на съжителстващите с мен лица/ са:
В това число от:
1. Трудова дейност
_______________________________ лв.
2. Продажба и/или замяна на движимо
или недвижимо имущество
_______________________________лв.
3. Наем, рента, аренда
_______________________________лв.
4. Обезщетения и помощи
_______________________________лв.
5. Пенсии
_______________________________лв.
6. Стипендии
_______________________________лв.
7. Месечни помощи по Закона
за семейни помощи за деца
_______________________________лв.
8. Присъдени издръжки
_______________________________лв.
9. Други доходи
_______________________________лв.
ОБЩО:
_______________________________лв.
V. Аз и членовете на семейството ми притежаваме следната движима и недвижима собственост:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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VІ. Аз и членовете на семейството ми не съм /сме/ извършили прехвърляне срещу заплащане
/продажба/ на жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 /пет/ години:
___________________________/ДА/НЕ/
VІІ. Аз и членовете на семейството ми не съм /сме/ извършили прехвърляне чрез договор за
дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5
/пет/ години:
___________________________/ДА/НЕ/
VІІІ. Не съм регистриран като ЕТ и не съм собственик на капитал на търговско дружество.
ІX. Декларирам, че не съм /сме/ сключвал/и/ договор за предоставяне на собственост срещу
задължение за издръжка и/или гледане.
X. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази молба – декларация нося наказателна
отговорност, а получената неправомерно помощ подлежи на връщане, ведно със законната лихва.
Необходими документи:
1. Епикриза.
2. Документи, удостоверяващи извършени медицински услуги, свързани със заболяването.
3.Направление от личен лекар или специалист, удостоверяващо предстоящото лечение.
4. Служебна бележка от дирекция „Социално подпомагане” гр.Бобов дол за отпуснати помощи.
5. Служебна бележка за средно месечния доход за предходните шест месеца на членовете на семейството
/пенсионни решения, удостоверения за трудови и др. доходи/
5.1. При развод – съдебно решение за определяне размера на издръжката.
5.2. За безработните – служебна бележка от дирекция „Бюро по труда”.
Данните се попълват собственоръчно от лицето. Недопустимо е вписването на данни от
длъжностното лице върху молба – декларацията.

Дата:______________
гр.Бобов дол

Декларатор:________________
/подпис/

................................................................
По т.14 от дневния ред:
Годишен отчет за дейността към 31.07.2012 год. на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”
ЕАД, гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, 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
РЕШЕНИЕ
№ 47
Общински съвет – Бобов дол приема Годишния отчет за дейността към
31.07.2012 год. на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД, гр.Бобов дол.
................................................................
По т.15 от дневния ред:
Годишен счетоводен отчет за 2012 година и Данъчна декларация по чл.92 от
ЗКПО на „Медицински център I” ЕООД, гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 48
1.Общински съвет – Бобов дол приема Годишния счетоводен отчет за 2012
година и Данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО на „Медицински център I”
ЕООД, гр.Бобов дол.
2. Постоянната комисия по местно самоуправление, социални дейности и
здравеопазване да се запознае с проблемите на „Медицински център I”ЕООД,
гр.Бобов дол и излезе със становище пред Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
По т.16 от дневния ред:
Годишен отчет за дейността през 2012 год. на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД,
гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 49
1.Общински съвет – Бобов дол приема Годишния отчет за дейността през
2012 год. на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр.Бобов дол.
2. Постоянната комисия по местно самоуправление, социални дейности и
здравеопазване да се запознае с проблемите на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД,
гр.Бобов дол и излезе със становище пред Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
По т.17 от дневния ред:
Информация за състоянието и проблемите на ЦДГ”Миньор”, гр.Бобов дол.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 50
Общински съвет – Бобов дол приема информацията за състоянието и
проблемите на ЦДГ”Миньор”, гр.Бобов дол.
По т.18 от дневния ред:
Информация за състоянието и проблемите в ОДЗ”Дружба”, гр.Бобов дол, с
филиал в кв.”Христо Ботев”.
................................................................
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
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РЕШЕНИЕ
№ 51
Общински съвет – Бобов дол приема информацията за състоянието и
проблемите в ОДЗ”Дружба”, гр.Бобов дол, с филиал в кв.”Христо Ботев”.
................................................................
По т.19 от дневния ред:
Информация за състоянието и проблемите на СОУ”Христо Ботев”, гр.Бобов дол.
По т.20 от дневния ред:
Доклад от Директора на ОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Бобов дол, относно тристранна
среща на РИО – Кюстендил, Община Бобов дол и Общински съвет.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 52
Общински съвет – Бобов дол не разглежда информацията за състоянието и
проблемите на СОУ”Христо Ботев”, гр.Бобов дол и доклада от Директора на
ОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Бобов дол, относно тристранна среща на РИО –
Кюстендил, Община Бобов дол и Общински съвет, поради липса на вносителите.
По т.21 от дневния ред:
Доклад от Давидко Богданов Давидков – Кметски наместник на село Горна
Козница.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.5, т.18 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация, чл.23, ал.2 от Закона за народните читалища и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 53
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
предприеме конкретни действия за ремонтиране на покрива на читалищната
сграда, село Горна Козница.
................................................................
По т.22 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Финансово подпомагане на ученици - полусираци от община Бобов дол,
които са абитуриенти през м. май 2013 г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 54
1. Общински съвет - Бобов дол отпуска еднократна финансова помощ в размер на
200 /двеста/ лв. на всеки
ученик – сирак/полусирак, завършващ средното си
образование през учебната 2012/2013 г., с постоянен адрес в Община Бобов дол.
2. В срок до 26.04.2013 г. всеки ученик-сирак/полусирак да подадат заявление в
Деловодството на Общинска администрация, гр. Бобов дол, придружено с
удостоверение /служебна бележка/ от учебното заведение за предстоящото завършване.
................................................................

По т.23 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Изкупуване на земеделски земи от собствениците на имоти пл. №№
216037, 216038, 216039, 216040, 216041, 216043 местност „Кочене”, в масив 216 по
картата на възстановената собственост на гр. Бобов дол, с обща площ от 4,2 дка
за разширение на съществуващия гробищен парк на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.2; чл.41, ал. 2 от ЗОС и във
връзка с чл. 10 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
РЕШЕНИЕ
№ 55
Общински съвет - Бобов дол одобрява пазарната оценка на земеделски
земи, изготвена от лицензиран оценител, които се засягат при изграждане на обект
„Разширение на съществуващия гробищен парк”, местност „Кочене” в масив 216,
както следва:

имот
№ №

местност

1 216037

"Кочене"

2 216038

"Кочене"

3 216039

"Кочене"

4 216040

"Кочене"

5 216041

"Кочене"

6 216043

"Кочене"

име на собственика
н-ци на Васил Атанасов
Плачков
н-ци на Божил Митев
Радев
н-ци на Георги Атанасов
Карпузов
н-ци на Евлоги Атаносв
Карпузов
н-ци на Кирил Атанасов
Капрузов
н-ци на Петър Янев
Карпузов

засегнати
площи
/дка/

пазарна
стойност на
имота/лв.

0.500

350

0.400

280

0.599

419

0.599

419

0.602

421

0.800

560

15

н-ци на Рангел Димитров
Илиев
ОБЩО
................................................................
7 216044

"Кочене"

0.700
4.200

490
2939

По т.24 от дневния ред:
Разни
................................................................

Вярно с оригинала:
...................................

Председател на ОбС: /п/ / инж.Огнян Зарев/
Протоколист: / п/ /Мая Дюлгерова/

Дата на публикуване – 12.04.2013 г., 12:45 ч.
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