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 № 5
от 23.04.2014 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.Заповед № РД-30-119/14.04.2014 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 45 / Протокол № 4 / 27.03.2014
год.на Общински съвет – Бобов дол
2.Питания.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отчета на Община Бобов дол за 2013 година в частта „Капиталови
разходи”.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Годишен отчет за състоянието на общинските дългове на Община
Бобов дол към 31.12.2013 година.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на
Община Бобов дол за 2013 година.
6.Годишен финансов отчет за дейността през 2013 год. на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД - гр. Бобов дол.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемането на Наредба за условията и реда за провеждане на
обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на
община Бобов дол и кметовете на кметства в община Бобов дол в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на Кмета на общината.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Вземане на решение за възлагане управлението на „ХОСПИС
БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/– план за
застрояване /ПЗ/ за имот № 229013 с ЕКАТЕ 15535, местността „Белия път”, масив
229,образуван от имот № 22001 в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол, с
цел смяна на предназначението на имота от начин на трайно ползване-нива в
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територия за производствени и складови дейности, с цел изграждане на пункт за
изкупуване и складиране на черни и цветни метали.
11. Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – общински съветник от
ПП на „БСП” относно: Награждаване на изявени ученици по случай 24-ти май –
„Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост”.
12. Разни.
По т.1 от дневния ред:
Заповед № РД-30-119/14.04.2014 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 45 / Протокол № 4 /
27.03.2014 год.на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание чл. 45, ал. 9 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
№ 51
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 45/ Протокол № 4
/27.03.2014 год. на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Питания
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отчета на Община Бобов дол за 2013 година в частта „Капиталови
разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за Публичните
финанси и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 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
№ 52
Общински съвет- Бобов дол приема отчета за капиталови разходи, разпределени по
обекти, както следва:
І. За основен ремонт на ДМА от целевата субсидия за капиталови разходи за
основен ремонт на пътища за 2013година по са изразходвани 116900лв. и 344лв. от
собствени бюджетни средства за дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища” са изразходване 117 244лв., в т.ч. по обекти,
както следва :
1. Ремонт на Общински път KNL – с. Мали Върбовник от о.т. 64-с.Голям
Върбовник – 13 222лв.
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2. Ремонт на Общински път KNL1016 вход с. Долистово –изход с. Долистово –
14 497лв.
3. Ремонт на Общински път KNL1016 с. Новоселяне –Коркина до път KNL1014 –
8 957лв.
4. Ремонт на Общински път KNL1012- с. Голема Фуча от о.т. 65-67-83-81-133-131124-125-126 до отклонение вилна зона 4000л.м. – 15 346лв.
5. Ремонт на път KNL1013 в участъка с. Бабинска река – с. Бабино 4000лм. –
14 200лв.и 3.00лв. от собствени бюджетни средства.
6. Ремонт на път KNL1014 с. Коркина – с. Голем Върбовник – 16 719лв. целева
субсидия и 341лв. собствени бюджетни средства.
7. Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобов дол – 33 959лв.
ІІ. За целева субсидия за капиталови разходи 103 820лв.общо по обекти са
изразходвани 104 957лв., като от тях 1 137лв. са от собствени бюджетни средства.
1. Изграждане на подпорна стена на ул.”Алекси Янев”, кв. „Христо Ботев”- гр.
Бобов дол -24 872лв.
2. Възстановяване на стълбите от ул. Васил Коларов”, кв. „Хр. Ботев” – гр. Бобов
дол – 1400лв.
3. Възстановяване на отводнителните канавки, алеи, стълбища и осветление в
местността „Св. Спас” – пешеходна зона свързваща кв. „Христо Ботев” и кв.
„Миньор” - 2 400лв. и 2.00лв. собствени бюджетни средства.
4. Възстановяване и изграждане на отводнителна канавка ул. с.о.т. 14-15-20 и 79-7473-71 в с. Големо село и ул. с.о.т. 43-41 и кръстовището на ул. с о.т. 49-55 и ул. с.о.т.
54-55 в с. Мало село – 2 950лв.
5. Подмяна на улични осветителни тела 250W с енергоспестяващи 24W-50 броя – 3
300лв.и 33.00лв. собствени бюджетни средства.
6. Подмяна на живачни и натриеви лампи на улични осветителни тела 125 W и 70 W
с енергоспестяващи 24 W- 200броя – 1 200лв. и 1 009лв. собствени бюджетни
средства.
7. Изготвяне на технически паспорт на общински сгради – общинска администрация
Бобов дол, Културен дом, кв. „Минъор”, читалище „Просвета”, кв. „Хр. Ботев”,
кметство с. Мало село – 11 400лв.
8. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградата на общинска администрация Бобов дол, културен дом, кв.
Хр. Ботев”- 720лв.
9. Подравняване –подготовка за парцелиране и отводняване на гробищен парк гр.
Бобов дол – 20 400лв.
10. Авторски надзор на обект – „Рехабилитация и реконструкция на обект път
KNL1016; стар №62031/ІІ-62 Невестино- Дупница/Долистово-Новоселяне-Коркина,
в Община Бобов дол – 1 200лв.
11. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
1200лв.
12. Ремонт на съблекални на общински стадион „Николай Кръстев –Шулц” гр.
Бобов дол – 4 356лв.
13. Проектиране на отводнителна канализация в село Големо село, улицата при
„Могилите” с о.т. 81-82 и о.т.86- 2 300лв.
14. Ремонт на Детските градини – 1 323лв.и 93.00лв.собствени бюджетни средства.
15. Проектиране на ж.п. прелез с. Големо село – 999лв.
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16. Строителен надзор на обект подпорна стена на ул. „Алекси Янев”, кв. „Христо
Ботев”- гр. Бобов дол – 1 200лв.
17. Техническо задание на разработване на общ устройствен план на община Бобов
дол – 21 600лв.
18. Възстановяване на тротоарна настилка и отводнителни канавки на ул. „27- ми
Октомври” – 1 000лв.
ІІІ. От преходен остатък и собствени средства са изразходвани 160 473лв. в
т.ч. по обекти, както следва:
1. Масивен ограничителен бордюр при УПИ -7473, кв. 43 на ул. „Никола Вапцаров”
– с. Мламолово – 1 500лв.
2. Изграждане на Амфитеатър в градски парк – гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България – Сърбия – 93 647лв.
3. Компютърни конфигурации на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – 18 000лв.
4. Компютърни конфигурации на СОУ „Христо Ботев” – 2 000лв.
5. Телевизор на ОУ „Н.Й.Вапцаров” – 629лв.
6. Придобиване на Лазерно многофункционално устройство - 780лв.
7. Преносим компютър Тошиба - 979лв.
8. Компютърна конфигурация – 536лв.
9. Придобиване на компютър – 524лв.
10.Придобиване на част от сграда, представляваща 3 помещения в сградата на
Общинска Администрация град Бобов дол – 8 000лв.
11.Придобиване на земя, поземлен имот с планоснимачен №216046, в местност
„Кочене”, гр. Бобов дол – 3 788лв.
12.Закупуването на газова уредба 3брой. – 4 000лв.
13.Съдове за смет 8 338лв.
14.Закупуване на лек автомобил „Опел Вектра” – 4 000лв.
15.Паметна плоча в с. Горна Козница – 2 500лв.
16. Програмен продукт МКат – 2 160лв.
17.Поставяне на билбордове по мярка 322 – 8 592лв.
18. Геодезическо заснемане за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол. 500лв.
Общо изразходваните средства за инвестиция на Капиталови разходи за
2013година е на стойност 382 674лв.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Годишен отчет за състоянието на общинските дългове на Община Бобов
дол към 31.12.2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за Публичните
финанси и чл.42, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчетане на общинския бюджет на Община Бобов дол 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
№ 53
Общински съвет - Бобов дол приема годишният отчет за състоянието на
общинските дългове на Община Бобов дол към 31.12.2013 година, съгласно
Приложение №1 и 2.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община
Бобов дол за 2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за Публичните
финанси и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 11 бр.ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 54
Общински съвет - Бобов дол приема отчета за изпълнение на бюджета на
Община Бобов дол за 2013година, както следва:
1. Уточнения годишен план на бюджета за 2013година по приходи и разходи по
функции, както следва:
1.1. По приходи 4 288 461лв. /разпределени по параграфи/
1.2. По разходите 4 288 461лв./разпределени по функции, дейности и
параграфи/
2. Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2013година, както
следва:
2.1. По приходи 4 234 129лв. /разпределени по параграфи/
2.2. По разходи 4 234 129лв. / разпределени по функции, дейности и
параграфи/
3. Окончателния годишен план и отчет за изпълнението на ИБСФ за 2013
година.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Годишен финансов отчет за дейността през 2013 год. на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ”
ЕООД - гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 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 Годишен финансов отчет за дейността
през 2013 год. на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД - гр. Бобов дол.
................................................................
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По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемането на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка със Закона за публичните финанси, обн. ДВ бр.15 от
15.02.2013 г., влязъл в сила от 01.01.2014 г. и чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг и
резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13 общински съветници, от
които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 56
1. Общински съвет – Бобов дол отменя Наредба за условията и реда за
провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за
общинския дълг, приета с Решение № 100/27.04.2006 г.
2. Общински съвет- Бобов дол приема Наредбата за условията и реда за
провеждане на обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг.
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на община
Бобов дол и кметовете на кметства в община Бобов дол в рамките на действащата
нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския
бюджет по предложение на Кмета на общината.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с Постановление № 67 от
14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, последно
изменение ДВ.бр.8 от 28 януари 2014 г., за определените минимални и максимални
размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната
администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА , 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 57
Общински съвет – Бобов дол, считано от 01.02.2014 год. определя размера на
основното месечно възнаграждение на кмета на община Бобов дол и на кметовете
на кметства с. Мламолово и с. Големо село, община Бобов дол, както следва:
1. Определя основното месечно възнаграждение на кмета на община Бобов
дол в размер на 1900 (хиляда и деветстотин) лева, (Постановление № 67 от 14
април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, последно
изменение ДВ.бр.8 от 28 януари 2014 г., за определените минимални и максимални
размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в
държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация).
2. Определя основното месечно възнаграждение на кмета на с. Мламолово,
община Бобов дол в размер на 800 (осемстотин) лева, (Постановление № 67 от 14
април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, последно
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изменение ДВ.бр.8 от 28 януари 2014 г., за определените минимални и максимални
размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в
държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация).
3. Определя основното месечно възнаграждение на кмета на с. Големо село,
община Бобов дол в размер на 800 (осемстотин) лева, (Постановление № 67 от 14
април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, последно
изменение ДВ.бр.8 от 28 януари 2014 г., за определените минимални и максимални
размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в
държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация).
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Вземане на решение за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 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 г. 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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 58
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява решението на комисията по
провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ”ЕООД, гр.Бобов дол за определяне спечелили конкурса д-р Екатерина
Стефанова Митова.
2.Общински съвет – Бобов дол избира за управител на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ”ЕООД, гр.Бобов дол, д-р Екатерина Стефанова Митова.
3. Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
сключи договор за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ”ЕООД,
гр.Бобов дол, за срок от три години, с д-р Екатерина Стефанова Митова.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/– план за застрояване
/ПЗ/ за имот № 229013 с ЕКАТЕ 15535, местността „Белия път”, масив
229,образуван от имот № 22001 в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол, с
цел смяна на предназначението на имота от начин на трайно ползване-нива в
територия за производствени и складови дейности, с цел изграждане на пункт за
изкупуване и складиране на черни и цветни метали.
................................................................
На основание чл.21 ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, /обнародван в ДВ,
бр. 17/2009 г./, във връзка с Решение № ІІ -1 от Протокол № 3/ 20.03.2014 г. от
заседание на ОбЕСУТ, Решение № 1/20.02.2014 г., на основание чл. 22, ал.1 от ЗОЗЗ и
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чл. 32, ал.1 от ППЗОЗЗ на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция
„Земеделие”- Кюстендил и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 59
Общински съвет – Бобов дол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/–
план за застрояване /ПЗ/ за имот № 229013 с ЕКАТЕ 15535, местността „Белия
път”, масив 229,образуван от имот № 22001 в землището на с. Големо село, общ.
Бобов дол, с цел смяна на предназначението на имота от начин на трайно
ползване-нива в територия за производствени и складови дейности, с цел
изграждане на пункт за изкупуване и складиране на черни и цветни метали.
по приложения проект:
1. План за застрояване на п.и № 229013 с параметри на застрояване:
*Площ на имот № 229013 –5 00 кв. м.
*Площ за промяна предназначението на земята – 500 кв.м.
* Устройствена зона – Пп
* Предназначение на имота – складова дейност – площадка за изкупуване
на черни и цветни метали.
* Етажност / височина в м/ - 1 -3 (10)
* Градоустройствени параметри
Плътност на застрояване – 40-80%
К инт - 1.0 -2.5
Максимална озеленена площ – 20-40%
* Начин на застрояване
Свободно – е
Свързано – д
2. Парцеларен план – предварителен проект за изграждането на трасе на
техническата инфраструктура – прокарване на водопровод за захранване
на п.и. № 229013, преминаващ през поземлен имот с № 000223 (полски път)
- публична общинска собственост и поземлен имот с № 000391(пасища,
мера) – частна общинска собственост, с обща дължина на трасето 220 м. и
сервитут 1325 кв. м.
На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица по смисъла на
чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват настоящото решение в 30 – дневен срок
обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Бобов дол, до
Административен съд – Кюстендил.
................................................................
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – общински съветник от ПП на
„БСП” относно: Награждаване на изявени ученици по случай 24-ти май – „Денят
на българската просвета и култура и на славянската писменост”.
................................................................
На основание 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
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 60
1.Общински съвет – Бобов дол отпуска до 1200 лв. за награждаване на
изявени ученици, самодейци, ръководители, учители и директори на училища,
изявени в националните състезания и конкурси, по случай 24-ти май 2014 г. –
„Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост”.
2.Задължава Кмета на община Бобов дол да награди ученици, самодейци,
ръководители, учители и директори на училища на тържеството по случай 24-ти
май 2014 г. – „Денят на българската просвета и култура и на славянската
писменост”.
................................................................
По т.12 от дневния ред:
Разни.
................................................................
Дата на публикуване – 08.05.2014 г., 14.30 ч.
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