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 04.04.2012 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. Питания
2. Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – общински съветник и
председател на комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на
„Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол, относно: Вземане на решение за
възлагане управлението на „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол.
3. Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Зам. - председател на
Общински съвет – Бобов дол , относно: Изпълнение на Решение №21 от 17.11.2011
год на Общински съвет – Бобов дол и промени в Актуализираният документ за
изпълнение на Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 2007 –
2013г.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане на Програма за реализация на Плана за развитие на
община Бобов дол за 2012г.
5. Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев– Председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ за 2012
година.
6. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, намиращ се в сградата на КОС, ІІ ет. в с. Големо село, общ. Бобов
дол.
7. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот 145, намиращ се в
УПИ – V, кв. 10 по рег. плана на с. Големо село, общ. Бобов дол.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно:Молба вх.№ 94.К.108/08.03.2012г. от Кирил Георгиев Запров от гр.
Дупница, ул.”Отовица” № 46, за получаване на разрешение за продажба респ.
отдаване под наем на собствен недвижим имот, намиращ се в сградата на
Общинска администрация Бобов дол.
9. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Писмо с № 92.00.39/29.02.2012г.от ОбС Бобов дол, за предоставяне на
земя от общинския поземлен фонд за който е издадено решение от Общинска
служба по земеделие - гр.Бобов дол, за признаване на правото на възстановяване
на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
10. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно:Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имоти, за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско
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обзавеждане, намиращи се в УПИ I, кв. 49 – централна градска част в гр. Бобов
дол, за срок от 3 години.
11. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно:Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински
имоти, представляващи: обект №2 състоящ се от 44 кв.м. открита площ, обект №4
състоящ се от 44 кв.м. открита площ, обект №5 състоящ се от 25 кв.м. открита
площ, обект №6 състоящ се от 20 кв.м. открита площ, обект №7 състоящ се от 20
кв.м. открита площ, обект №8 състоящ се от 68 кв.м. открита площ и обект №9
състоящ се от 37 кв.м. открита площ за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращи се в гр. Бобов
дол.
12. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Участие на Община Бобов дол в партньорство и сътрудничество с
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи”-конкретен бенефициент в процедура за кандидатстване по директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 2 „Регионална и местна
достъпност”, операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа”, по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011
„Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена
ИКТ инфраструктура ”.
13. Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев– Председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно:Отбелязване на 8-ми април – Международен ден на
ромите.
14. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно:Изработване на Кадастрална карта, Специализирана кадастрална
карта, подробен устройствен план и регистър на собствениците на гр. Бобов дол.
15. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 год. на
територията на община Бобов дол.
16. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Финансово подпомагане на деца-сираци от община Бобов дол, които
са абитуриенти през м.май 2012г.
17.Писмо от Борис Ас. Миланов, гр.Бобов дол, ул. „Самуил” №7 за
отпускане на парична помощ за отпечатване на книгата”Размисли IV”.
18. Докладна записка от инж. Кирил 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 1.1 „Ефективна структура на държавната
администрация”,
бюджетна
линия
BG051PO002/12/1.1-04..
Общинско
сътрудничество с Община Сапарева баня и Община Рила.
19. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Членството на Община Бобов дол в Националното сдружение на
общините в Република България.
20. Докладна записка от инж.Атанас Пандев Каптиев – общински съветник,
относно: Промяна на транспортните схеми и маршрутни разписания за община
Бобов дол.
21.Разни.
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По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – общински съветник и председател на
комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински
център I”ЕООД, гр.Бобов дол, относно: Вземане на решение за възлагане
управлението на „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол.
................................................................
В изпълнение на Решение № 22 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. от заседание на
Общински съвет- Бобов дол и Протокол от 30.03.2012 год. на комисията, определена за
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Медицински център I”ЕООД,
гр.Бобов дол и на основание чл.50 от Наредбата за условията и реда за упражняване на
правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и сдружения с
нестопанска цел /приета с Решение № 116/27.08.2009 год. на Общински съвет – Бобов
дол/ и чл.21, ал.1, 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
№ 66
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява решението на комисията по
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Медицински център
I”ЕООД, гр.Бобов дол за определяне спечелил конкурса д-р Стоян Иванов
Димитров.
2.Общински съвет – Бобов дол избира за управител на „Медицински център
I”ЕООД, гр.Бобов дол д-р Стоян Иванов Димитров.
3.Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на община Бобов дол да
сключи договор за възлагане управлението на „Медицински център I”ЕООД,
гр.Бобов дол за срок от три години с д-р Стоян Иванов Димитров.
4.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
предостави 30 000 лв. финансова помощ на „Медицински център I”ЕООД,
гр.Бобов дол от общинския бюджет.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Зам. - председател на Общински съвет
– Бобов дол , относно: Изпълнение на Решение №21 от 17.11.2011 год на Общински
съвет – Бобов дол и промени в Актуализираният документ за изпълнение на
Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 2007 – 2013г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА; чл.42, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 67
1. Общински съвет – Бобов дол изважда от Приоритет №1”Развитие на
конкурентноспособна общинска икономика, базирана на знанието” – специфична
цел №3 „Развитие на селското стопанство” и го формулира като нов приоритет в
актуализирания документ под №6.
2. Общински съвет – Бобов дол одобрява извършените промени в Приоритет
№2 „Доизграждане и развитие на инфраструктурата и създаване на качествена
жизнена среда в частта Специфична цел №3 „Доизграждане и развитие на ВиК
системи”.
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Приемане на Програма за реализация на Плана за развитие на община
Бобов дол за 2012г.
................................................................
На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл. 24, т.1 от Закона за регионалното
развитие и чл.38 от Правилника за прилагане на ЗРР и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 68
1.Общински съвет – Бобов дол приема Програма за реализация на Плана за
развитие на община Бобов дол за 2012г.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
определи група за наблюдение и оценка на Плана за развитие.
/Програма за реализация на Плана за развитие на община Бобов дол за 2012г.
– приложение към протокола/.
По т.5 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 2012 година.
................................................................
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.15 от ЗМСМА и 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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 69
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 31.05.2012 година.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно:Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
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собственост, намиращ се в сградата на КОС, ІІ ет. в с. Големо село, общ. Бобов
дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл.
17, ал. 5, т.”а” от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското 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
№ 70
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде предоставено под наем
без търг или конкурс на „Клуб на пенсионера Царичина.”, с. Големо село, част от
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ, помещение с
площ 42.90 кв.м. намиращо се в сградата на КОС, ІІ-ри етаж с. Големо село, за
извършване дейност за организиране на пенсионерите, за срок от 4 год., при
месечна наемна цена 4.29 лв.,без ДДС.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
сключи договор с „Клуб на пенсионера Царичина”, с. Големо село, при условията
посочени в т.1 на настоящото решение.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот 145, намиращ се в УПИ –
V, кв. 10 по рег. плана на с. Големо село, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл.
17, ал. 5, т.”а” от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското 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
№ 71
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде предоставено под наем
без търг или конкурс на „Клуб на пенсионера Разметаница – 2012 г.”, с. Големо
село, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ,
помещение с площ 42.80 кв. намиращо се в имот пл. № 147, кв. 10 по плана на с.
Големо село, за извършване дейност за организиране на пенсионерите, за срок от
4 год., при месечна наемна цена 4.28 лв.,без ДДС.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
сключи договор с „Клуб на пенсионера Разметаница – 2012 г.”, с. Големо село, при
условията посочени в т.1 на настоящото решение.
................................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно:Молба вх.№ 94.К.108/08.03.2012г. от Кирил Георгиев Запров от гр.
Дупница, ул.”Отовица” № 46, за получаване на разрешение за продажба респ.
отдаване под наем на собствен недвижим имот, намиращ се в сградата на
Общинска администрация Бобов дол.
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................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.31 от Закона за
собствеността 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
№ 72
Общински съвет – Бобов дол дава съгласието си и упълномощава Кмета на
община Бобов дол да предприеме необходимите действия за прекратяване
съсобствеността на недвижим имот, представляващ помещения/стаи №№213,214 и
215/, със застроена площ 124,32 кв.м., намиращи се на трети етаж в сградата на
Общинска администрация гр.Бобов дол, между Община Бобов дол и Кирил
Георгиев Запров, като се закупи неговия дял при разсрочено плащане до края на
2013 год. по данъчна оценка.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Писмо с № 92.00.39/29.02.2012г.от ОбС Бобов дол, за предоставяне на земя
от общинския поземлен фонд за който е издадено решение от Общинска служба по
земеделие - гр.Бобов дол, за признаване на правото на възстановяване на
собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 73
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване имот № 008044,
съгласно приложена скица – проект № Ф01150/ 07.02.2012 год. с площ 0.146 дка, м.
„Стубело”, образуван от имот № 008001 – общинска собственост с площ 42.421 дка,
в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на н-ци на Георги Илиев Джельов.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно:Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имоти, за поставяне
на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращи се в УПИ I, кв. 49 – централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от 3
години.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл.
15, ал. 7, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 74
1.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем, на общински имоти намиращи 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, както следва:
-за общински имот, представляващ обект № 1 с площ 55.01 кв.м. открита
площ, при първоначална месечна наемна цена 93.52 лв. без ДДС
- за общински имот, представляващ обект № 2 с площ 67 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 113.90 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 3 с площ 15 кв.м., при
първоначална месечна наемна цена 25.50 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 4 с площ 30 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 51.00 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 4′ с площ 34.40 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 58.48 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 5 с площ 59.00 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 100.30 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 6 с площ 77.04 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 130.97 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 7 с площ 59 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 100.30 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 8 с площ 19.05 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 32.39 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 9 с площ 65 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 110.50 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 10 с площ 68 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 115.60 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 11 с площ 11.07 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 18.82 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 12 с площ 103.00 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 175.10 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 13 с площ 46.00 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 78.20 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 20 с площ 8 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 13.60 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 21 с площ 77.00кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 130.90 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 22 с площ 22 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 37.40 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 22 А с площ 19.35 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 32.90 лв. без ДДС.
- за общински имот, представляващ обект № 30 с площ 4 кв.м. при
първоначална месечна наемна цена 6.80 лв. без ДДС.
................................................................

7

По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно:Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти,
представляващи: обект №2 състоящ се от 44 кв.м. открита площ, обект №4
състоящ се от 44 кв.м. открита площ, обект №5 състоящ се от 25 кв.м. открита
площ, обект №6 състоящ се от 20 кв.м. открита площ, обект №7 състоящ се от 20
кв.м. открита площ, обект №8 състоящ се от 68 кв.м. открита площ и обект №9
състоящ се от 37 кв.м. открита площ за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращи се в гр. Бобов
дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, , чл. 14, ал. 1 от ЗОС и във връзка с
чл. 15, ал. 7, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 75
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имоти за поставяне на
преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
както следва:
1. за общински имот, представляващ обект № 2 с 44 кв.м. открита площ,
намиращ се в гр. Бобов дол, кв. „Миньор” в близост до бл. 66 и ОДЗ „Дружба” за
срок от 3 години, при първоначална месечна наемна цена 66.00 лв. без ДДС.
2. за общински имот, представляващ обект № 4 с 44 кв.м. открита площ,
намиращ се в гр. Бобов дол, кв. „Миньор, между I-ва и II-ра палата за срок от 3
години, при първоначална месечна наемна цена 74.80 лв. без ДДС.
3. за общински терен, представляващ обект № 5 с 25 кв.м. открита площ,
намиращ се в гр. Бобов дол, кв. „Миньор” между бл. 18 и ОУ „Н.Й.Вапцаров” за
срок от 3 години, при първоначална месечна наемна цена 42.50 лв. без ДДС.
4. за общински имот, представляващ обект № 6 с 20 кв.м. открита площ,
намиращ се в гр. Бобов дол, кв. „Миньор”, при съседи Ресторант „Централ” и
терен за озеленяване за срок от 3 години, при първоначална месечна наемна цена
34.00 лв. без ДДС.
5. за общински имот, представляващ обект № 8 с 68 кв.м. открита площ,
намиращ се в гр. Бобов дол, кв. „Христо Ботев” при съседи Читалище „Просвета”
и Клуб на пенсионера за срок от 3 години, при първоначална месечна наемна цена
115.60 лв. без ДДС.
6. за общински обект, представляващ обект № 9 състоящ се от 37 кв.м.
открита площ, намиращ до СОУ „Христо Ботев” за срок от 3 години, при
първоначална месечна наемна цена 55.50 лв. без ДДС.
................................................................
По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Участие на Община Бобов дол в партньорство и сътрудничество с
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи”-конкретен бенефициент в процедура за кандидатстване по директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
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“Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 2 „Регионална и местна
достъпност”, операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа”, по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011
„Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена
ИКТ инфраструктура ”.
................................................................
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 и
чл.21, ал.1, т.12 и т.15 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация
/обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 26.07.2011 г./ 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
№ 76
1. Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да участва в
процедура за кандидатстване по директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 приоритетна ос 2
„Регионална и местна достъпност”, операция 2.2 „Информационна и
комуникационна мрежа”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” в партньорство и
сътрудничество с Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи”-конкретен бенефициент.
2. Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да подпише
Споразумение за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи"
за изпълнение на проект
„Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, операция 2.2 „Информационна
и комуникационна мрежа”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
3. Общински съвет град Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
подготовката и реализирането на проект: „Подкрепа за развитие на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013 приоритетна ос 2 „Регионална и местна
достъпност”, операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа”, по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011
„Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура”;
4. 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.
................................................................
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По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Огнян Кирилов Зарев– Председател на Общински съвет –
Бобов дол, относно:Отбелязване на 8-ми април – Международен ден на ромите.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 6 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 77
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде отпусната сума в
размер на 300,00 лв. за провеждане на Международния ден на ромите – 8-ми април
в гр. Бобов дол.
................................................................
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно:Изработване на Кадастрална карта, Специализирана кадастрална карта,
подробен устройствен план и регистър на собствениците на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 3
от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, чл.14 от Закона за устройство на територията 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
№ 78
1. Да се изработи Кадастрална карта, Специализирана кадастрална карта
и Подробен устройствен план за кв.”Христо Ботев”, местността „Стубело”,
кв.”Южен”, м.”Прогона” – 75 ха.
2. Да се изработи Подробен устройствен план за кв.”Миньор” и
местността”Св.Спас” – 60 ха.
3. Да се изработи регистър на собствениците за гр.Бобов дол.
4. Задължава Кмета на общината да осигури средства в размер до 50
хил.лв. от бюджета на община Бобов дол за изработване на Кадастрална карта,
Специализирана кадастрална карта, Подробен устройствен план и регистър на
собствениците за гр.Бобов дол по т.1,т.2 и т.3.
................................................................
По т.15 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 2012 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 явно гласуване /гласували 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 79
Общински съвет – Бобов дол приема Общинска програма за закрила на
детето за 2012 год. на територията на община Бобов дол./Програма – приложение
към протокола/.
По т.16 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Финансово подпомагане на деца-сираци от община Бобов дол, които са
абитуриенти през м.май 2012г.
................................................................
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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 80
1.Общински съвет– Бобов дол отпуска еднократна финансова помощ в
размер на 200 лв. на всяко дете полусирак.
2. Утвърждава критерии за отпускане на финансова помощ:
2.1.Дете - полусирак, завършващо средно образование през учебната 2011/
2012 година;
2.2.Постоянен адрес на местоживеене - община Бобов дол.
3. Документи, удостоверяващи обстоятелствата, определени в т. 2.1. и т.2.2
се представят от учениците до 20.04.2012 г. в деловодството на ОбА, гр.Бобов дол.
4. Общински съвет – Бобов дол задължава Постоянната комисия по
образование, спорт, култура, религия и конфликт на интереси да изработи и внесе
предложение на критерии за отпускане на еднократна финансова помощ за
социално слаби абитуриенти, в срок до 20.04.2012 год.
................................................................
По т.17 от дневния ред:
Писмо от Борис Ас. Миланов, гр.Бобов дол, ул. „Самуил” №7 за отпускане на
парична помощ за отпечатване на книгата”Размисли IV”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 81
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на писмото от Борис
Асенов Миланов за отпускане на парична помощ за отпечатване на
книгата”Размисли IV”.
По т.18 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил 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 1.1 „Ефективна структура на държавната
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администрация”,
бюджетна
линия
BG051PO002/12/1.1-04..
Общинско
сътрудничество с Община Сапарева баня и Община Рила.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 61, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с кандидатстване по проект „Eфективна
структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня
и Рила” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO002/12/1.1-04 Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1.
„Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма
„Административен капацитет 2007 – 2013 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
№ 82
1.
Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства
пред Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, с
проект: „Eфективна структура на общинските администрации на общините
Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, за финансиране по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04 Приоритетна ос І „Добро
управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”
на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, в качеството й
на кандидат по процедурата, в партньорство с общините Сапарева баня и Рила;
2.
Упълномощава Кмета на Община Бобов дол да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по подготовката и реализацията на проекта по т. 1;
3.
Одобрява представеното споразумение за общинско сътрудничество,
и
упълномощава кмета на Община Бобов дол да подпише споразумението за
партньорство по т. 1, по реда на чл. 59 и сл. от ЗМСМА, с обхват и съдържание,
съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор, и в съответствие с Насоките за кандидатстване по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04
Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на
държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет
2007 – 2013 г.”.
4.
Дава съгласие Община Бобов дол, в качеството си на кандидат, да подпише
формуляра за кандидатстване за проекта по т. 1, договора за безвъзмездна финансова
помощ и да представлява партньорите по проекта пред Управляващия орган по всички
въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, в качеството и на
Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ;
5.
Дава съгласие, в случай че проектът бъде финансиран, Община Бобов дол да
координира изпълнението на проекта и да информира партньорите за напредъка по
него, в съответствие с изискванията на Споразумението за партньорство.
................................................................
По т.19 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Членството на Община Бобов дол в Националното сдружение на общините в
Република България.
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................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.19 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и резултатите от
проведеното поименно гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 83
Общински съвет – Бобов дол приема участието на Община Бобов дол в
НСОРБ и задължава Кмета на Община Бобов дол да изплати членски внос, в
размер на 1149,12 лв. на Сдружението за 2012 год.
...............................................................
По т.20 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Атанас Пандев Каптиев – общински съветник, относно:
Промяна на транспортните схеми и маршрутни разписания за община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от
15.03.2002 год. на Министерството на транспорта и съобщенията и Договор № 9 от
25.05.2011 г., сключен между Община Бобов дол и ЕТ”Румяна Николова – Даци – Р” и
резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 11 общински съветници, от
които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 84
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на общината да организира
комисия по чл.8, ал.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на Министерството на
транспорта и съобщенията, която да разгледа транспортните схеми и маршрутни
разписания на Община Бобов дол и направи необходимите промени.
По т.21 от дневния ред:
Разни
................................................................
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