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 27.03.2014 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.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на годишен план за действие през 2015 г. по
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
община Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година на
територията на община Бобов дол от Общински съвет, гр. Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писма с вх. №№ 92.00.11/04.02.2014 г., 92.00.10/04.02.2014 г. 92.00.08/
22. 01.2014 г, 92.00. 13/ 04.02.2014 г. и 92.00. 02/ 09.01.2014 г. от ОбС Бобов дол, за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които 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.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:
Писма
с
вх.
№№
92.00.265/15.12.2013г.,92.00.259/12.12.2013г.
92.00.230/31.10.2013г,92.00.247/15.11.2013г.92.00.248/15.11.2013г. 92.00.232/04.11.2013 г.
92.00.30/26.02.2014 г 92.00.09./ 04.02. 2014 г. .и 92.00.17/10.02.2014 г. от ОбС Бобов дол, за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които 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.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
чрез публичен
търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16 от Наредбата
за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд
в Община Бобов дол.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ помещение, състоящо се от 42 кв. м. от

масивна сграда, намираща се в кв. 15 по плана на гр. Бобов дол, за срок от 5
години.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг на общински имот, за
поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско
обзавеждане, намиращ се в кв. 16 по рег. план на гр. Бобов дол, за срок от 3
години.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Дирекция
„Регионална служба по заетостта”- Благоевград, част от имот публична общинска
собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация Бобов дол.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолeтните на територията
на община Бобов дол, през 2013 година.
11.Докладна записка от адв. Елза Величкова – общински съветник от ПП
„ЛИДЕР”, Елеонора Христова – общински съветник от ПП „БСП” и Валери Радлев общински съветник от ПП „БСП”, относно: Протест от Михаил Крушовски –
Прокурор при Районна прокуратура, гр. Дупница, срещу Решение №13/12.02.2014
год. на Общински съвет – Бобов дол.
12.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Финансово подпомагане на ученици – сираци, полусираци, социално
слаби и с налична медицинска експертиза от експертно лекарска комисия, които
са абитуриенти през 2014 г.
13.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Сключване на Анекс за възлагане управлението на „ХОСПИС
БОБОВ ДОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бобов дол, ул.
„Димитър Благоев” № 16, до вписване в Търговския регистър на новоизбрания
управител.
14. Годишен счетоводен отчет за 2013 година и Данъчна декларация по чл.
92 от ЗКПО на „Медицински център I” ЕООД, гр. Бобов дол.
15.Разни:
- Писмо, вх. № 10.00.51/26.03.2014 год. от Георги Александров – Кмет на с.
Мламолово, относно: Отпускане на парична помощ на Крум Идакиев Стоянов.
По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на годишен план за действие през 2015 г. по изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бобов дол.
...............................................................
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 явно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 19
Общински съвет – Бобов дол приема годишен план за действие през 2015
г. към Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 2015 г./
/Годишен план за действие през 2015 г. към Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги / 2011- 2015 г./ – приложение към протокола/.
По т.3 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 2014 година на територията
на община Бобов дол от Общински съвет, гр. Бобов дол.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето и 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

РЕШЕНИЕ
№ 20
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска програма за закрила на детето за
2014 г. на територията на община Бобов дол, със следното допълнение: сроковете,
посочени в програмата се променят – до 31.12.2014 год.
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с вх. №№ 92.00.11/04.02.2014 г., 92.00.10/04.02.2014 г. 92.00.08/ 22.
01.2014 г, 92.00. 13/ 04.02.2014 г. и 92.00. 02/ 09.01.2014 г. от ОбС Бобов дол, за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които 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
РЕШЕНИЕ
№ 21
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 025013, съгласно приложена скица № Ф00150/ 05.12.2013 год. с
площ 0.500 дка, м. „Тевни дол”, образуван от имот № 025008, общинска
собственост с площ 1.298 дка в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол, на н-ци
на Панайот Христов Алексов.
................................................................

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
РЕШЕНИЕ
№ 22
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 016029, съгласно приложена скица № Ф00151/ 05.12.2013 год. с
площ 0.634 дка, м. „Гърлото”, общинска собственост с площ
0.634 дка в
землището на с. Локвата . общ. Бобов дол, на н-ци на Панайот Христов Алексов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 23
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000046, съгласно приложена скица № Ф00149/ 05.12.2013 год. с
площ 0.502 дка, м. „Локвата”, образуван от имот № 000041, общинска собственост
с площ 10.403 дка в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол, на н-ци на Панайот
Христов Алексов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 24
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 036014, съгласно приложена скица № Ф00152/ 05.12.2013 год. с
площ 0.964 дка, м. „Езеро”, образуван от имот № 036002, общинска собственост с
площ 1.964 дка, в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол, на н-ци на Панайот
Христов Алексов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 25
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 029022, съгласно приложена скица № Ф00407/ 03.01.2014 год. с
площ 0.202 дка, м. „Герено”, образуван от имот № 029007, общинска собственост с
площ 3.636 дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол, на н-ци на Васе Владев
Пейчов.
................................................................

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
РЕШЕНИЕ
№ 26
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 029021, съгласно приложена скица № Ф00406/ 03.01.2014 год. с
площ 0.223 дка, м. „Под градините”, образуван от имот № 029007, общинска
собственост с площ 3.636 дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол, на н-ци на
Васе Владев Пейчов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 27
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 025161, съгласно приложена скица № Ф00572/ 15.01.2014 год. с
площ 8.800 дка, м. „Долистовски рид”, образуван от имот № 025059, общинска
собственост с площ 13.049 дка. в землището на с. Паничарево. общ. Бобов дол, на
н-ци на Йордан Васев и Първан Йорданов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 28
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 031114, съгласно приложена скица № Ф00571/ 15.01.2014 год. с
площ 2.506 дка, м. „Дъбчето”, общинска собственост с площ 2.506 дка . в
землището на с. Паничарево, общ. Бобов дол, на н-ци на Йордан Васев и Първан
Йорданов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 29
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 014106, съгласно приложена скица № Ф01085/01.12.2013 год. с площ
3.001 дка, м. „Валога”, образуван от имот № 014055, общинска собственост с площ
3.476 дка., в землището на с. Шатрово, общ. Бобов дол, на н-ци на Христо Митов
Тричков.
................................................................

По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Писма
с
вх.
№№
92.00.265/15.12.2013г.,92.00.259/12.12.2013г.
92.00.230/31.10.2013г,92.00.247/15.11.2013г.92.00.248/15.11.2013г. 92.00.232/04.11.2013 г.
92.00.30/26.02.2014 г 92.00.09./ 04.02. 2014 г. .и 92.00.17/10.02.2014 г. от ОбС Бобов дол, за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които 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
РЕШЕНИЕ
№ 30
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 073005, съгласно приложена скица Ф00426/ 10.12.2013 год. с площ
4.000 дка , м. „Геровица”, образуван от имот № 073001, общинска собственост с
площ 6.315 дка в землището на с. Голема фуча, общ. Бобов дол, на н-ци на Лазар
Евлогиев Стоянов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 31
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 229031, съгласно приложена скица № Ф00427/ 10.12.2013 год. с
площ 1.539 дка, м. „Гробища”, общинска собственост с площ 1.539 дка,
в
землището на с. Голема фуча ,общ. Бобов дол, на н-ци на Лазар Евлогиев Стоянов
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 32
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 011027, съгласно приложена скица № Ф002160/ 03.12.2013 год. с
площ 1.490 дка, м. „Егреко”, общинска собственост с площ 1.490 дка, в
землището на с. Големо село, общ. Бобов дол, на н-ци на Георги Христов Точев.
................................................................

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

РЕШЕНИЕ
№ 33
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 039047, съгласно приложена скица № Ф00685/ 29.10.2013 год. с
площ 0.400 дка, м. „Селището”, образуван от имот № 039008, общинска
собственост с площ 1.469 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на нци на Спас Стоянов Петров.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 34
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 211303, съгласно приложена скица № Ф02155/ 07.11.2013 год. с
площ 1.000 дка, м. „Над могилите”, образуван от имот № 211011 общинска
собственост с площ 2.370 дка в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол, на нци на Пене Георгиев Джартов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 35
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000555, съгласно приложена скица № Ф01125/ 23.10.2013 год. с
площ 1.237 дка, м. „Тополата”, образуван от имот № 000184, общинска собственост
с площ 26.820 дка. в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол , собственост на нци на Достена Стоименова Цекина.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 36
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 056061, съгласно приложена скица № Ф00672/ 03.11.2013 год. с
площ 5.522 дка, м. „Трапчиня”, образуван от имот № 056001, общинска
собственост с площ 11.641 дка, в землището на с. Мламолово общ. Бобов дол, на нци на Идаки Младенов Начев.
................................................................
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

РЕШЕНИЕ
№ 37
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 041147, съгласно приложена скица № Ф00711/15.01.2014 год., с
площ 5.000 дка, м. „Мильовица”, образуван от имот № 041052, общинска
собственост с площ 6.244 дка в землището на с. Мало село. общ. Бобов дол, на н-ци
на Васил Манчев Лесов.
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 38
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 009033, съгласно приложена скица № Ф00713/15.01.2014 год. с
площ 3.534 дка, м. „Над Вадата”, общинска собственост с площ 3.534 дка, в
землището на с. Мало село, общ. Бобов дол, на н-ци на Васил Манчев Лесов .
................................................................
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
РЕШЕНИЕ
№ 39
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000245, съгласно приложена скица № Ф01101/04.03.2013 год. с
площ 1.000 дка, м. „Чуката”, образуван от имот № 000240, общинска собственост с
площ 21.563 дка в землището на с. Долистово, общ. Бобов дол, на н-ци на Никола
Зашев Николов .
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез
публичен търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов
дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници,
от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 40
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез
провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол на
следните имоти - общинска собственост.
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за срок до 10/десет /стопански години.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на
спечелилите участници и сключи със същите договори за отдаване под наем.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ помещение, състоящо се от 42 кв. м. от
масивна сграда, намираща се в кв. 15 по плана на гр. Бобов дол, за срок от 5
години.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.
16, ал.1 и 2 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
РЕШЕНИЕ
№ 41
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде отдаден под наем, чрез
публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ
помещение с площ 42. 00 кв. м., от масивна сграда , находяща се в кв. 15 по плана
на гр. Бобов дол, за срок от 5 години, при начална тръжна месечна наемна цена в
размер на 126.00 лв. /3.00 лв./кв.м., без ДДС.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община
Бобов дол и сключи договор с класирания на първо място участник.
................................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг на общински имот, за поставяне
на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,
намиращ се в кв. 16 по рег. план на гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15,
ал. 7 и ал.8, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол 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, задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, с площ 4.00 кв.м.,
открита площ за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи
на градско обзавеждане, намиращ се в кв.16, по рег. план на гр. Бобов дол, при
първоначална месечна наемна цена 7.00 лв./ 1.75 лв. кв.м/, без ДДС, за срок от 3
години.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Дирекция
„Регионална служба по заетостта”- Благоевград, част от имот публична общинска
собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация Бобов дол.

................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС и във връзка с
чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 43
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде предоставено
безвъзмездно право на управление на Агенция по заетостта, за нуждите на
дирекция „Бюро по труда”- Дупница, филиал Бобов дол, върху част от недвижим
имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на Общинска
администрация, партерен етаж- гише № 2, с площ 14.50 кв.м., като разходите за
отопление, ел. енергия, вода и чистота се поемат от Дирекция „Регионална служба
по заетостта”-Благоевград”, съгласно изготвена количествено - стойностна
сметка.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
сключи договор за управление с Агенция по заетостта, със седалище и адрес на
управление гр. София , п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков”№ 5,
представлявана от изпълнителен директор – Асен Ангелов, за срок от 5 год.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолeтните на територията
на община Бобов дол, през 2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и резултатите от
проведеното явно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 2
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 44
Общински съвет – Бобов дол приема годишен отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на община Бобов дол през 2013 год.
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – общински съветник от ПП „ЛИДЕР”,
Елеонора Христова – общински съветник от ПП „БСП” и Валери Радлев - общински
съветник от ПП „БСП”, относно: Протест от Михаил Крушовски – Прокурор при
Районна прокуратура, гр. Дупница, срещу Решение №13/12.02.2014 год. на
Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и, чл. 6, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.25, ал. 3, т.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и във връзка с чл. 5 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 9 бр.-ЗА, 4 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е – ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ
№ 45
№ 51/Протокол 5/23.04.14 г.
1.Общински съвет – Бобов дол отменя решение №13 от Протокол №
2/12.02.2014 година.
2.Общински съвет – Бобов дол обявява поземлен имот № 000025, с площ
3.288 дка, намиращ се в местността „Цаган”, в землището на гр Бобов дол, за
частна общинска собственост, с начин на трайно ползване – изоставена нива, по
картата на възстановената собственост във землището на гр Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и, чл. 6, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.25, ал. 3, т.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и във връзка с чл. 5 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
РЕШЕНИЕ
№ 46
1.Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
предприеме действия за актуване на резервоар /чешма/ и имот № 482 за
озеленяване в кв. 25, 24 по плана на гр Бобов дол, с площ 9000 кв.м. за публична
общинска собственост.
2.Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
благоустрои терена около чешмата в местността „Цаган”.
................................................................
По т.12 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Финансово подпомагане на ученици – сираци, полусираци, социално
слаби и с налична медицинска експертиза от експертно лекарска комисия, които
са абитуриенти през 2014 г.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 47
Общински съвет - Бобов дол отпуска финансова помощ /еднократна/, в
размер на 200 /двеста/ лева на ученик, предстоящ абитурент, жител на Община
Бобов дол - сирак, полусирак; по списъци от решение на Педагогическите съвети
на съответните учебни заведения и с налична медицинска експертиза от експертно
лекарска комисия.
................................................................

По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Сключване на Анекс за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бобов дол, ул. „Димитър
Благоев” № 16, до вписване в Търговския регистър на новоизбрания управител.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.35 от Наредбата за условията и
реда за упражнавяне 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 резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 48
Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на общината да сключи
Анекс към Договор за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бобов дол, ул.”Димитър
Благоев” № 16 от 21.03.2011 г. с Д-р Екатерина Стефанова Митова, за срок до
сключване на договор с новоизбрания управител.
................................................................
По т.14 от дневния ред:
Годишен счетоводен отчет за 2013 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 явно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 49
1.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол,
Председателят и Заместник-председателя на Общински съвет – Бобов дол и
Управителя на „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол за подобряване на
здравеопазването в Община Бобов дол.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол,
Председателят и Заместник-председателя на Общински съвет – Бобов дол да
проведат среща с Д-р Иван Ибришимов – народен представител от Кюстендилска
област, относно възможностите за закупуване на ултразвуков апарат.
3.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол,
Председателят и Заместник-председателя на Общински съвет – Бобов дол и
Управителя на „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол да проведат срещи с
ръководствата на фирмите на територията на Община Бобов дол, относно
възможностите за провеждане на профилактични прегледи в „Медицински център
I”ЕООД,гр.Бобов дол.

4. Общински съвет – Бобов дол приема Годишния счетоводен отчет за 2013
година и Данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО на „Медицински център I”
ЕООД, гр. Бобов дол.
По т.15 от дневния ред:
Разни:
- Писмо, вх. № 10.00.51/26.03.2014 год. от Георги Александров – Кмет на с.
Мламолово, относно: Отпускане на парична помощ на Крум Идакиев Стоянов.
................................................................
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 12 бр.-ЗА, 1 бр.
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 50
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Крум
Идакиев Стоянов, община Бобов дол, с. Мламолово, ул. „Станке Димитров” №
52, в размер на 300 / триста/ лева.
................................................................

