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 № 4
от 13.05.2015 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.Годишен финансов отчет за дейността през 2014 год. на
„ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол. /Отчетът е раздаден за
заседание на 27.03.2015г./
- Погасителен план на задълженията на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на
Община Бобов дол, относно: Наредба за поддържане и опазване на
чистотата на територията на община Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на
Община Бобов дол, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от
Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегрираната
информационна система на БАБХ, за стопанската 2014-2015година.
5. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на
Община Бобов дол, относно: Финансово подпомагане на ученици от
община Бобов дол – сираци, полусираци, с налична медицинска
експертиза от лекарска комисия и предложени от Педагогическите
съвети, които са абитуриенти през 2015 год.
6. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на
Община Бобов дол, относно: Награждаване на изявени ученици,
учители и дейци на културата по случай 24-ти май – „Денят на
българската просвета и култура и на славянската писменост”.
7. Жалба от родители на деца - самодейци към Народно
читалище ”Миньор – 2006 г.”, гр. Бобов дол, ул. Васил Коларов № 3.

8.Докладна записка от Снежанка Йорданова Славкова – Председател
на читалищното настоятелство на НЧ ”Царичина – 2008”, гр. Бобов дол,
относно: Състоянието на сградата.
9.Отчет за осъществените читалищни дейности и за
изразходваните от бюджета средства през 20014 г. от Народно
читалище „Царичина – 2008”, гр. Бобов дол.
10.Отчет за осъществените читалищни дейности и за
изразходваните от бюджета средства през 2014 г. от Народно читалище
„Миньор -2006 г.”, гр. Бобов дол.
11.Годишният отчет на дейността и отчет за получените и
изразходвани средства през 2014 год. на Народно читалище „Просвета
– 1903”, гр.Бобов дол, за 2014 г.
12.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на
Община Бобов дол, относно: Приемане на анализ на потребностите на
социални услуги за общината, на базата на практиката през периода
2011-2015 г.
13. Докладна записка от инж. Илиян Ерменчов Илиев – общински
съветник от ПП „ЛИДЕР” 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.
14. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на
Община Бобов дол, относно: Необходимост от промени в
представителите на публичната квота в „Местна инициативна група
Разметаница” /МИГ”Разметаница”/.
15.Молби на граждани:
- Галя Славчева Костадинова, гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”,
бл. 39, ап. 2;
- Йордан Славов Карачобанов, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл.
66, ап. 37;
- Станка Младенова Лазарова, гр. Бобов дол, кв. „Южен”, ул.
„Георги Димитров”,бл.72, вх. Г, ап. 3;
- Стефан Иванов Николов, гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”,
бл. 6, вх. Б, ап. 12;
- Янка Стоянова Евтимова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- Иван Кирилов Байрактарски, гр. Бобов дол, ул. „27-ми
Октомври”, бл. 22, вх. А, ап. 12;
- Владко Йорданов Терзиев, с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол;
- Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. Бобов
дол.
16. Разни.

По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
................................................................
По т.2 от дневният ред:
Годишен финансов отчет за дейността през 2014 год. на „ХОСПИС
БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол. /Отчетът е раздаден за заседание
на 27.03.2015г./
- Погасителен план на задълженията на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” 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
10 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 47
1.Общински съвет – Бобов дол приема годишния финансов отчет
за дейността през 2014 год. на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр.
Бобов дол.
2.Общински съвет – Бобов дол приема Погасителният план на
задълженията на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Наредба за поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и резултатите от проведеното
поименно 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
№ 48
1.Общински съвет – Бобов дол приема Наредба за поддържане и
опазване на чистотата на територията на Община Бобов дол, със
следното изменение и допълнение:
Раздел пети. Забранителни разпоредби
Чл.18 На територията на Община Бобов дол се забранява:
23. Забранява се изхвърлянето на битови отпадъци в кошчетата за
смет от еднолични търговци и домакинства.

Раздел девети.
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 31.(1) За нарушаване разпоредбите на тази Наредба се налагат
имуществени санкции на еднолични търговци и юридически лица, в
размер от 500 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
санкция в двоен размер, но не повече от 5000 лв.

налага имуществена

2.Общински съвет – Бобов дол отменя действащата към настоящия
момент Наредба за поддържане на обществения ред и чистотата на
територията на Община Бобов дол, приета с Решение № 299 от
Протокол № 18 от 09.11.2000 г. на ОбС Бобов дол, променена с
Решение № 281 от Протокол № 14/25.11.2004 г. и Решение № 27 от
Протокол № 2/24.02.2005 на ОбС Бобов дол.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от
Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегрираната
информационна система на БАБХ, за стопанската 2014-2015година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и резултатите от проведеното поименно
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
№ 49
1.
Приема годишен план за паша в община Бобов дол за 2015
година /Приложение №1/
2.
Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища
на територията на община Бобов дол, съгласно Приложение № 2.
3.
Дава съгласие да се предоставят мери, пасища и ливади от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за
стопанската 2014 – 2015 год.
4.
Определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за
индивидуално и общо ползване по землища на територията на община
Бобов дол, съгласно приложения списък /Приложение № 4 и № 5/

5.
Мерите, пасищата и ливадите, определени за общо
ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни,
в съответствие с традиционната практика на жителите от населеното място
с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или
повече колективни стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ.
6.
Мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване се
отдават под наем за срок от 5 стопански години на собствениците на
животновъдни обекти с пасищни животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ по цена в размер на 6 лв./дка.
7.
Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално
ползване се разпределят в срок до 01 май 2015 год., между собствениците
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, от комисия,
назначена от Кмета на община Бобов дол, при спазване на правилата на
чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
8.
Определя задълженията на общината и ползвателите за
поддържане на мерите и пасищата, както следва:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
-Община Бобов дол предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни
животни земеделски земи-общинска собственост, с начин на трайно
ползване пасища, мери и ливади в състоянието, в което се намират, като
осигурява безпрепятственото им ползване.
-Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за
директно подпомагане при кандидатстването им по различни схеми за
подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
- Да не променят предназначението на мерите и пасищата.
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди.
- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично
състояние.
- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни.
- Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови,
строителни, производствени, опасни и други отпадъци.
- Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и
други увреждания.
- Мерите и пасищата да се почистват от нежелана храстовидна
растителност и да се провежда борба с устойчиви растителни видове
съгласно Национален стандарт 4.2.

- Задължително да се запазват съществуващите полски граници/синори/
съгласно Национален стандарт 4.3.
- Задължително да се опазват площите в близост до гори от навлизането на
дървесна и храстовидна растителност в тях съгласно Национален стандарт
4.4.
- Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата.
- Забранява се наторяване с утайки от пречистването на отпадъчни води.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата и за

отдаване под наем на лица, които са поели задължения да ги подържат в
добро земеделско и екологично състояние – общинска собственост и по
чл. 19 от ЗСПЗЗ за 2014 г. се определя в размер на 6.00 лв. на дка и се
заплаща до шест месеца след сключване на договора за 2014-2015
стопанска година, а за 2015-2016 след започване на стопанската година.
-С ползвателите на мери и пасища за индивидуално ползване и за
отдаване под наем на лица, които са поели задължения да ги подържат в
добро земеделско и екологично състояни се сключват договори за наем за
2015.
-Мерите и пасищата, отдадени под наем за индивидуално ползване и за
отдаване под наем на лица, които са поели задължения да ги подържат в
добро земеделско и екологично състояни, не могат да се преотдават на
трети лица.
9. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените
интереси на гражданите и жителите на община Бобов дол и с цел спазване
на законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи,
предвид приетите изменения и допълнения в ЗСПЗЗ, приетите решения
подлежат на предварително изпълнение, считано от датата на приемането
им.
................................................................
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Финансово подпомагане на ученици от община
Бобов дол – сираци, полусираци, с налична медицинска експертиза от
лекарска комисия и предложени от Педагогическите съвети, които са
абитуриенти през 2015 год.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и
резултатите от проведеното поименно 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
№ 50
1. Общински съвет Бобов дол отпуска еднократна финансова
помощ в размер на 200 лв. на всеки ученик, завършващ средно
образование, дневна форма на обучение през 2015 г. - сирак,
полусирак, с налична медицинска експертиза от лекарска комисия и
предложени от Педагогическите съвети.
2. В срок до 18.05.2015 г. всеки ученик - сирак, полусирак, с налична
медицинска експертиза и предложен от Педагогическите съвети да подаде
заявление в Деловодството на Общинска администрация Бобов дол,
придружено с удостоверение /служебна бележка/ от учебното заведение за
предстоящото завършване.
3. Ученик с налична медицинска експертиза да приложи към
заявлението копие от решение на ТЕЛК.
4. Ученик – предложен от Педагогическите съвети да приложи копие
от решение на Педагогическия съвет.
5.На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително
изпълнение на приетото решение, тъй като заседанието се провежда на
13.05.2015 г., а абитуриентските балове на завършващите деца са
преди 24 май.
................................................................
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Награждаване на изявени ученици, учители и
дейци на културата по случай 24-ти май – „Денят на българската
просвета и култура и на славянската писменост”.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и
резултатите от проведеното поименно 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
№ 51
1.Общински съвет - Бобов дол отпуска 1500 лв. за награждаване на
изявени ученици, носители на награди от националните състезания и
конкурси, учители за принос в развитието на образованието и
читалища, участници във фестивали, конкурси и местни празници на
общината.
2.Задължава Кмета на община Бобов дол да награди ученици,
учители и читалищни Председатели на тържеството по случай 24 май

2015 г. - «Денят на българската просвета и култура и на славянската
писменост».
3.На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение
на приетото решение, тъй като заседанието се провежда на 13.05.2015
г., а награждаването ще се извърши на 24 май 2015 г. - «Денят на
българската просвета и култура и на славянската писменост».
................................................................
По т.7 от дневният ред:
Жалба от родители на деца - самодейци към Народно читалище
”Миньор – 2006 г.”, гр. Бобов дол, ул. Васил Коларов № 3.
................................................................/Не беше взето решение/
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от Снежанка Йорданова Славкова – Председател на
читалищното настоятелство на НЧ ”Царичина – 2008”, гр. Бобов дол,
относно: Състоянието на сградата.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от
проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които
11 бр.-ЗА, 1 бр.- ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 52
1. Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на Община
Бобов дол да предприеме действия по компетентност, със специалисти
от Общинска администрация, относно установяване фактическото
състояние на сградата на Народно читалище „Царичина”, в найкратки срокове.
2.Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община
Бобов дол да осигури подходящо помещение за осъществяване на
художествено - творческа дейност на Народно читалище „Царичина –
2008 ”, гр.Бобов дол, в срок до 10 юни 2015 г.
По т.9 от дневният ред:
Отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от
бюджета средства през 2014 г. от Народно читалище „Царичина –
2008”, 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
№ 53
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за осъществените
читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
20014 г. от Народно читалище „Царичина – 2008”, гр. Бобов дол.
По т.10 от дневният ред:
Отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от
бюджета средства през 2014 г. от Народно читалище „Миньор -2006
г.”, 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
№ 54
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за осъществените
читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2014 г. от Народно читалище „Миньор -2006 г.”, гр. Бобов дол.
По т.11 от дневният ред:
Годишният отчет на дейността и отчет за получените и изразходвани
средства през 2014 год. на Народно читалище „Просвета – 1903”,
гр.Бобов дол, за 2014 г.
................................................................
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
№ 55
Общински съвет – Бобов дол приема Годишният отчет на
дейността и отчета за получените и изразходвани средства през 2014
год. на Народно читалище „Просвета – 1903”, гр.Бобов дол, за 2014 г.
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Приемане на анализ на потребностите на социални
услуги за общината, на базата на практиката през периода 2011-2015 г.

................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36а, ал.3 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 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
№ 56
Общински съвет – Бобов дол приема анализ на потребностите на
социални услуги за община Бобов дол.
/ Анализ на потребностите на социални услуги за община Бобов
дол – Приложение към протокола/
По т.13 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Илиян Ерменчов Илиев – общински съветник от
ПП „ЛИДЕР” 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.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, 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 участие на
общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел (приета
с Решение № 116/27.08.2009 год. на Общински съвет – 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
№ 57
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява решението на
комисията по провеждането на конкурса за възлагане управлението
на „Медицински център I” ЕООД, гр.Бобов дол, за 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 3/три/ години,
с д-р Стоян Иванов Димитров.
................................................................

По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Необходимост от промени в представителите на
публичната квота в „Местна инициативна група Разметаница”
/МИГ”Разметаница”/.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 8 бр.-ЗА, 4 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 58
1. На основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от Устава на „Местна
инициативна група Разметаница” (МИГ „Разметаница”),
членството на представителите на Община Бобов дол в МИГ
„Разметаница” е отпаднало автоматично с отпадането на
качеството на представителите на Община Бобов дол и на
Общински съвет – Бобов дол, както следва:
a) Грети Йосиф Алексова – член на УС – представител на
Община Бобов дол;
b) Иван Кирилов Георгиев – член на УС – представител на
Община Бобов дол;
c) Димитър Боянов Ганчев – член на УС – представител на
Община Бобов дол;
2. Във връзка с т. 1, Общински съвет - Бобов дол определя за
представители на Община Бобов дол в дейността на Общото
събрание, както и на Управителния съвет на МИГ
„Разметаница” следните лица:
2.1. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол
2.2. адв.Елза Стоянова Величкова – Председател на Общински
съвет – Бобов дол
2.3. инж.Илиян Ерменчов Илиев – Общински съветник
3. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за разширяване на
територията на МИГ „Разметаница”, по преценка на органите
на Сдружението, с цел развитие и финансиране по Програмата за
развитие на селските райони през програмен период 2014-2020 г.
................................................................

По т.15 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Галя Славчева Костадинова, гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”,
бл. 39, ап. 2;
- Йордан Славов Карачобанов, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл.
66, ап. 37;
- Станка Младенова Лазарова, гр. Бобов дол, кв. „Южен”, ул.
„Георги Димитров”,бл.72, вх. Г, ап. 3;
- Стефан Иванов Николов, гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”,
бл. 6, вх. Б, ап. 12;
- Янка Стоянова Евтимова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- Иван Кирилов Байрактарски, гр. Бобов дол, ул. „27-ми
Октомври”, бл. 22, вх. А, ап. 12;
- Владко Йорданов Терзиев, с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол;
- Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. Бобов
дол.

- Галя Славчева Костадинова, гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”,
бл. 39, 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
№ 59
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична
помощ на Галя Славчева Костадинова, гр. Бобов дол, ул. „Иван
Вазов”, бл. 39, ап. 2 , в размер на 500 / петстотин/ лв.
................................................................
- Йордан Славов Карачобанов, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл.
66, ап. 37;
................................................................
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
№ 60
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична
помощ на Йордан Славов Карачобанов, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”,
бл. 66, ап. 37 , в размер на 500 / петстотин/ лв.

................................................................
- Станка Младенова Лазарова, гр. Бобов дол, кв. „Южен”, ул.
„Георги Димитров”,бл.72, вх. Г, ап. 3;
................................................................/Не беше взето решение/
- Стефан Иванов Николов, гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”,
бл. 6, вх. Б, ап. 12;
................................................................
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 7 бр.-ЗА, 5 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 61
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична
помощ на Стефан Иванов Николов, гр. Бобов дол, ул. „Васил
Коларов”, бл. 6, вх. Б, ап. 12, в размер на 500 / петстотин/ лв.
................................................................
- Янка Стоянова Евтимова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
................................................................/Не беше взето решение/
- Иван Кирилов Байрактарски, гр. Бобов дол, ул. „27-ми
Октомври”, бл. 22, вх. А, ап. 12;
................................................................
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 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична
помощ на Иван Кирилов Байрактарски, гр. Бобов дол, ул. „27-ми
Октомври”, бл. 22, вх. А, ап. 12, в размер на 100 / сто/ лв.
................................................................
- Владко Йорданов Терзиев, с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол;
................................................................/Не беше взето решение/
- Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. Бобов
дол.
.............................................................../Не беше взето решение/
По т.16 от дневният ред:
Разни
........................
Вярно с оригинала: Председател на ОбС: /п/ / адв. Елза Величкова/
...................................
Протоколист: / п/ /Мая Дюлгерова/

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 № 4
от 13.05.2015 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
По т.15 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Галя Славчева Костадинова, гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 39, ап. 2;
- Йордан Славов Карачобанов, гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 66, ап. 37;
- Станка Младенова Лазарова, гр. Бобов дол, кв. „Южен”, ул. „Георги
Димитров”,бл.72, вх. Г, ап. 3;
- Стефан Иванов Николов, гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 6, вх. Б,
ап. 12;
- Янка Стоянова Евтимова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- Иван Кирилов Байрактарски, гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 22,
вх. А, ап. 12;
- Владко Йорданов Терзиев, с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол;
- Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. 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 9 бр.-ЗА, 3 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Иван
Кирилов Байрактарски, гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 22, вх. А, ап. 12,
в размер на 100 / сто/ лв.
................................................................

Дата на публикуване – 25.05.2015 г., 12.00 ч.

