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 24.06.2015 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани:
- Заявление от Георги Александров – Кмет на село Мламолово за отпускане на
еднократна парична помощ на Димитрина Георгиева Димитрова от село Мламолово,
ул. „Станке Димитров”, № 56.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2015 г.
3.Предложение от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за периода 2014 -2015 год. на
Община Бобов дол, приета с решение № 201 от Протокол №13/ 29.12.2014 г. на
Общински съвет – Бобов дол.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на
недвижими имоти, представляващи земеделски земи по чл. 19 от ЗПЗЗ.
6.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 с площ 20.40 кв. м.,
находящо се в кв. 13 по плана на с. Мало село, общ. Бобов дол, на първи етаж в
КОС на кметство с. Мало село, за срок от 5 години.
7.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 І, кв. 49 - централна градска част в гр. Бобов
дол, за срок от 3 години.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имотпублична общинска собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация
Бобов дол, за нуждите на инспектор детска педагогическа стая и териториална полиция
към РУП Бобов дол и материално-техническото им обезпечаване.
9.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план–план за застрояване
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/ПУП-ПЗ/ на вятърен парк „Орисол – 4”, извън границите на населените места в
землищата на с. Мламолово и гр. Бобов дол.
10. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Подаване на проектно предложение от община Бобов дол за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Независим живот”,
процедура BG05M9OP001-2.002, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3:
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”,
специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално
включване и здравеопазване” от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020.
11. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Придобиване право на собственост на недвижим имот,
представляващ административна сграда – масивна, с железобетонна конструкция,
на три етажа, със застроена площ 297.00 кв. м., находящ се в гр. Бобов дол,
собственост на сдружение „ Федерация на научно – техническите съюзи” в
България.
12. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Премахване на потенциално опасни тополи, находящи се на стадион
„Николай Кръстев – Шулц”, гр. Бобов дол / УПИ ІV, кв. 49, отреден за стадион/ и
в УПИ-1 - общински пазар, гр. Бобов дол.
13.Молби на граждани:
- Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „ Георги Димитров”,
бл.72, вх. А, ап.14;
- Валентина Драгомирова Христакиева от гр. Бобов дол, ул. „ Иван Вазов”,
бл.87, ет.9 , ап.31;
- Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, общ. Бобов дол.
14. Разглеждане проблемите на здравеопазването в Община Бобов дол.
15.Разни.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани:
- Заявление от Георги Александров – Кмет на село Мламолово за отпускане
на еднократна парична помощ на Димитрина Георгиева Димитрова от село
Мламолово ул. „Станке Димитров”, № 56.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 63
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Димитрина Георгиева Димитрова, с.Мламолово, ул.”Станке Димитров” № 56, в
размер на 1000 / хиляда/ лв.
................................................................
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По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2015 г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, от ЗДБРБ за 2015
година 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
№ 64
Общински съвет - Бобов дол приема актуализация на инвестиционната програма
в частта за капиталовите разходи за 2015г., разпределени по обекти, както следва:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Ремонт на общински път KNL1016 в границите на с. Долистово и от изход с.
Новоселяне до път KNL1014/ Коркина – Шатрово/ - 53 300лв.
2. Ремонт на общински път KNL1012 / път ІІІ -602- Бабино – Голема Фуча – път
ІІІ-623/ - 44 000лв.
3. Ремонт на общински път KNL3160 от път KNL3011 – Граница с Община Невестино –
40 000лв.
4. Ремонт на път KNL 1013 в границите на с. Бабинска река – 10 000лв.
Всичко 147 300лв.
ІІ.Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов
дол – 23 600лв.
2. Изграждане на земноизкопна канавка в село Бабинска река – 700лв.
3. Изграждане на земноизкопна канавка в село Мламолово при улица с о.т. 43-1817-16 – 1 500лв.
4. Бетониране, обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол и
гр. Бобов дол- 21 000лв.,в това число :
4.1. За гр. Бобов дол
4.1.1. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на ул. „Добрава”, кв.
Христо Ботев”- 5 720лв.
4.1.2. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на улица от о.т. 365 до
о.т. 413 край Река Бобовдолска в обхвата на бл.72, кв. Христо Ботев”, гр. Бобов дол
– 1 880лв.
4.1.3. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Кирил Стаменов” – 4 000лв.
4.2. За с. Мламолово
4.2.1. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Малина” – 4 000лв
4.2.2. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Калина” – 2 000лв.
4.2.3. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Рудината” о.т.18-17-16- 1 800лв.
4.2.4. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Спартак” – 1 000лв.
4.3. За с. Мало село
4.3.1. Основен ремонт – обаластряване на ул. с ос. т. от 33 до о.т. 53 – 600лв.
5. Основен ремонт на стълби, алеи, ограничителни бордюри и тротоари на
територията на кв. „Миньор”- гр. Бобов дол – 5 000лв., в т.ч.
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5.1.

За стълби и подходи между бл.22,бл.33 и бл.15, ул. „27- ми Октомври”, кв.
Миньор”-гр. Бобов дол – 1 500лв.
5.2. За стълби и подходи между бл.14,бл.13 и бл. 25, ул. „27- ми Октомври”, кв.
Миньор”-гр. Бобов дол – 1 500лв.
5.3. Застълби и подходи между бл.26 и бл.20 ул. „ Васил Коларов” и от ул. „Иван
Вазов към ул. „Светлин Русев”, кв. Миньор”-гр. Бобов дол – 2 000лв.
6. Основен ремонт на покриви на сградите на кметство Г. Върбовник, Паничарево,
Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Бабино, Мламолово, Читалище „Царичина 2008”-гр. Бобов дол и Читалище „Ал. Димитров”- с. Горна Козница – 13 800лв.
7. Основен ремонт и подмяна на уличното осветление на ул. „Г.Димитров” и ул.
„Негулица”, включително подмяната на уличните осветителни тела – комплект
на ул. „27- ми Октомври” – 14 500лв.
8. Изграждане на предпазна ограда при Читалище „Просвета”, кв. „Христо Ботев”гр. Бобов дол – 2 800лв.
9. Основен ремонт на канализация за повърхностни води на ул. „Еделвайс”,
направа на отводнителна канавка и заустването и в дере „Цаган”- ул. „Васил
Демиревски”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов дол – 2 800лв.
10. Изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол – 35 000лв.
11. Попълване на липсващите части/ в рамките на 30 ХА/ от регулационния план на
кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол – 23 000лв.
12. Изграждането на масивен ограничителен бордюр на ул. „Георги Димитров”
№138 УПИ-ІІ-86, кв.3 при кв. „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 3 000лв.
13. Изграждане на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 800лв.
14. Основен ремонт и възстановяване на отводнителна канавка за повърхностни
води в село Долистово – 500лв.
15. Основен ремонт и обаластряване на ул. „Цаган”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов
дол – 500лв.
16. Основен ремонт и оформяне на подход на ул. с о.т. 6-8 село Бабино към път ІІІ602 – 2 000лв.
17. Основен ремонт на паркинг и подходи над Блокове №41, 30,31, 11 и 9, в кв.
„Миньор”, гр. Бобов дол – 2 000лв.
18. Основен ремонт и възстановяване на стълбите от ул. „Ал. Стамболийски”, кв.
„Христо Ботев”, гр. Бобов дол към местността „Св. Спас”- градски парк Бобов
дол – 500лв.
19. Изработване на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната
мрежа на кв. „Миньор”, гр. Бобов дол - 5 000лв
Всичко 158 000лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ от ЗДБРБ за 2015г. е 305 300лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства за Второстепените разпоредители – 60 000лв.
1.1. ОП „ЧОБ”
1. Сметосъбирач – Контейнеровоз 4м3 /рециклирана/ - 40 000лв.
2. Машини и съоръжения за поддържане на зелените площи – 10 000лв.
3. Съоръжения за компостиране на биоотпадъци /5бр./ - 7 500лв.
1.2. СОУ „Христо Ботев” – 2 500лв.
1. Закупуването на компютри и хардуер – 2 500лв.
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ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2014година –
1 116 445лв.лв., в т.ч.за:
1.Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол
– 23 795лв.
2. Ремонт на покрива на читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 2 000лв.
3. Проектиране на подпорна стена на ул. «Алексии Янев»- гр. Бобов дол при УПИ
V-162 и УПИ ІV-172, кв.7 – 3 000лв.
4. Възстановяване на автобусните спирки от населените места на ул. «Г.
Димитров»- гр. Бобов дол и селата Мламолово, Мало село и Големо село в
Община Бобов дол – 9 953лв.
5. Възстановяване и Укрепване на мост на улица с о.т. 73-о.т.82, с. Долистово –
216 139лв.
6. Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището на с.
Мламолово – 859 638лв.
7. Придобиване на компютърни конфигурации – три броя 1 920лв.
V. Собствени бюджетни средства в размер на 120 462 за следните обекти:
1. Основен ремонт на улица «Иван Вазов», ул. «Антим І», и ул. с ос.т. 365 край р.
Бобовдолска до ос.т. 413 в обхвата на бл.72 в гр. Бобов дол – 55 000лв.
2. Асфалтиране на ул. «Никола Йонков Вапцаров» - с. Мламолово – 20 000лв.
3.Изработване на технически проект за пречиствателна станция за питейни води на
община Бобов дол -200л/секунда – 15 000лв.
4. Основен ремонт на котелните съоръжения при ОДЗ «Дружба»- гр. Бобов дол –
10 000лв.
5. Автобус «Форд Транзит Т350» - 19 600лв.
6. Видеонаблюдение – 4 камери - 862лв.
VІ. Капиталови разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България в
размер на 3 883 576лв., по следните обекти:
1. По мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по проект
„Доизграждане /рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол”, сума в размер на 1 078 272лв., в т.ч.за:
- ул. „Митко Палаузов” – гр. Бобов дол – 75 566лв.
- ул. „Цар Симеон”- гр. Бобов дол – 269 671лв.
- ул. „Ал. Стамболийски”- гр. Бобов дол – 25 478лв.
- Градски парк – гр. Бобов дол – 707 557лв.
2. По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016;
стар №ІV-62013/ ІІ-62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в
община Бобов дол, за участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с.
Новоселяне /км9+138,38/ и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и от държавния бюджет на Република България сума в размер на
2 805 304лв., в т.ч., за:
- Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар №ІV-62013/ ІІ62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в община Бобов дол, за
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участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с. Новоселяне /км9+138,38/ - 1 945
253лв.
- Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово –
860 051лв.
Общо капиталови разходи за 2015година 5 485 783 лв.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Предложение от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване
на незаконни строежи или части от тях от Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове,
при спазване
изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, чл.76, чл.77 и
чл.79 от Административно-процесуалния кодекс 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
№ 65
1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване
на незаконни строежи или части от тях от Община Бобов дол.
2.Наредбата влиза в сила 14 дни след публикуването й на таблото за
съобщения и на интернет страницата на Община Бобов дол.
/Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от Община Бобов дол – приложение към
протокола/.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изменение и допълнение на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за периода 2014 -2015 год. на
Община Бобов дол, приета с решение № 201 от Протокол №13/ 29.12.2014 г. на
Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и във
връзка с чл. 10, чл. 11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи
от общинският поземлен фонд от Община Бобов дол и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 4 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 66
Общински съвет – Бобов дол изменя и допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за периода 2014 -2015
год. на Община Бобов дол, приета с решение № 201 от Протокол № 13 /29.12.2014 г.
на Общински съвет – Бобов дол, изменена и допълнена с решения на Общински
съвет – Бобов дол № № 3 и 4 от протокол № 1/ 10.02.2015 год., както следва:
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В „Раздел IV. Описание на имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем или аренда, за продажба или за предоставяне
на концесия”
т. Б „Имоти, които Община Бобов дол има намерение да продаде”, да се
добавят следните имоти:
№ 000242, м. ”Мрътвака”, с площ 1.798 дка, в землището на с. Коркина;
№ 000251, м. ”Връмо”, с площ 0.330 дка, в землището на с. Коркина;
№ 002024, м. ”Доляница”, с площ 2.824 дка, в землището на с. Големо село;
№ 016032, м. ”Чучулест камък”, с площ 0.678 дка, в землището на с. Мало
село;
№ 016052, м. ”Чучулест камък”, с площ 2.159 дка, в землището на с. Мало
село;
№ 046050, м. ”Турските ниви”, с площ 2.131 дка, в землището на с. Блато;
№ 046049, м. ”Турските ниви”, с площ 0.714 дка, в землището на с. Блато;
№ 046075, м. ”Турските ниви”, с площ 0.267 дка, в землището на с. Блато;
№ 065001, м. ”Връм ”, с площ 0.811 дка, в землището на с. Новоселяне;
№ 065016, м. ”Връм”, с площ 0.650 дка, в землището на с. Новоселяне.
т. Г „ Земеделски земи, които ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг
или конкурс”, да се добавят следните имоти:
№
по
ред
1

Имот №

Площ /дка/

Землище на с.

Начин на трайно
ползване

028004

35.138

изоставена нива

2
3
4
5
6
7
8

220042
023035
009018
022010
022027
000225
000255

10.55
15.913
39.940
13.136
18.906
4.727
2.066

с. Мали
Върбовник
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
с. Бабинска река
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Коркина
С. Коркина

нива
нива
Затревена нива
нива
нива
нива
храсти

т.Д „Земеделски имоти от общинския поземлен фонд, които ще бъдат
отдадени под наем без търг или конкурс, за отглеждане на едногодишни култури”,
да се добавят следните имоти:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8

Имот №

Площ /дка/

Землище на с.

Начин на трайно
ползване

201088
206001
207004
207020
207032
207035
207042
207044

5.170
0.580
3.568
0.100
0.500
0.900
0.957
0.439

гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

208018
220008
010001
010002
010004
010007
010008
002019
002031
002052
011005
019043
020101
020126
022002
022003
022016
022021
022030
022031
022041
022047
022048
022054
022057
022071
022072
023002
026008
027005
027015
202009

1.000
0.603
4.64
1.755
0.678
0.700
0.700
4.792
8.807
1.500
0.835
0.512
5.014
0.653
4.216
2.836
3.888
4.985
1.502
1.501
0.901
1.887
1.022
`1.499
0.590
5.179
7.497
6.327
4.681
2.137
3.002
8.688

гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
с. Бабинска река
с. Локвата
с. Локвата
с. Локвата
с. Локвата
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Голема фуча

нива
нива
Затревена нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да сключва Договори под наем за стопанската година, със заинтересуваните лица,
които имат желание да ползват общински маломерни имоти /до 10 дка/ от
общинския поземлен фонд на Община Бобов дол, за стопанската 2015 – 2016 год.,
по цени, определени от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски
земи от ОПФВ Община Бобов дол / Приложение № 1/.
................................................................
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на
недвижими имоти, представляващи земеделски земи по чл. 19 от ЗПЗЗ.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 67
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на следните недвижими имоти:
№ 000242, м. ”Мрътвака”, с площ 1.798 дка, с начин на трайно ползване –
лозе, седма категория, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол;
№ 000251, м. ”Връмо”, с площ 0.330 дка, с начин на трайно ползване –
изоставена нива, седма категория, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол;
№ 002024, м. ”Доляница”, с площ 2.824 дка, с начин на трайно ползване –
нива, шеста категория , в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол;
№ 016032, м. ”Чучулест камък”, с площ 0.678 дка, с начин на трайно
ползване – нива, девета категория, в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол;
№ 016052, м. ”Чучулест камък”, с площ 2.159 дка, с начин на трайно
ползване – лозе, девета категория, в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол;
№ 046050, м. ”Турските ниви”, с площ 2.131 дка, с начин на трайно
ползване – нива, трета категория, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол;
№ 046049, м. ”Турските ниви”, с площ 0.714 дка, с начин на трайно
ползване – нива, трета категория, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол;
№ 046075, м. ”Турските ниви”, с площ 0.267 дка, с начин на трайно
ползване – нива, пета категория, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол;
№ 065001, м. ”Връм ”, с площ 0.811 дка, с начин на трайно ползване –
нива, десета категория, в землището на с. Новоселяне, общ. Бобов дол;
№ 065016, м. ”Връм”, с площ 0.650 дка, с начин на трайно ползване –
нива, десета категория, в землището на с. Новоселяне, общ. Бобов дол.
................................................................
По т.6 от дневният 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 с площ 20.40 кв. м.,
находящо се в кв. 13 по плана на с. Мало село, общ. Бобов дол, на първи етаж в
КОС на кметство с. Мало село, 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 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество в Община Бобов дол 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
№ 68
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем, част от
общински недвижим имот, представляващ помещение, с площ 20.40 кв. м.,
находящо се в кв. 13 по плана на с. Мало село, на първи етаж в КОС на кметство
с. Мало село, за срок от 5 години, при начална тръжна цена, в размер на 46.92 лв.
/четиридесет и шест лв. и деветдесет и две ст., / 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.
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................................................................
По т.7 от дневният 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 І, 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 11 общински съветници,
от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 69
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 открита площ 55.01 кв.м.,
при първоначална месечна наемна цена 93.52 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 34.40 кв.м., при
първоначална месечна наемна цена 58.48 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 № 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 № 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 77.00 кв.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.
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- 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.
- 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.
- 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.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
предприеме необходимите мерки за изготвяне на архитектурно-строителен план
на УПИ I, кв. 49 по плана на гр. Бобов дол.
................................................................
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имотпублична общинска собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация
Бобов дол, за нуждите на инспектор детска педагогическа стая и териториална полиция
към РУП Бобов дол и материално-техническото им обезпечаване.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и във връзка чл.15,
ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за бъде предоставено безвъзмездно
право на управление на част от недвижим имот-публична общинска собственост,
намиращ се в сградата на Общинска администрация Бобов дол, както следва: втори
етаж, стая № 202, с площ 15,05 кв.м. за приемна на Детска педагогическа стая, като я
приведе в годен за обитаване и работа вид, както и да бъде оборудвана с необходимите
офис-мебели.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да сключи
договор за управление с Областна дирекция на МВР-Кюстендил за срок от 5 год.
3.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Кметът на община Бобов дол от
средствата заложени в бюджет 2015 год. в размер до 1900 лв. да закупи 4 бр.
автомобилни гуми за лек автомобил „Опел Астра” с д.к. № КН 1860 АМ, ползващ се от
полицейските инспектори за транспорт при осъществяване на прием в населените
места в общината и две компютърни конфигурации с периферия /принтери/ втора
употреба.
................................................................
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Одобряване на проект за подробен устройствен план–план за застрояване /ПУППЗ/ на вятърен парк „Орисол – 4”, извън границите на населените места в
землищата на с. Мламолово и гр. Бобов дол.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията 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
№ 71
1.Общински съвет - Бобов дол разгледа представения проект за подробен
устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на вятърен парк „Орисол-4”,
извън границите на населените места в землищата на с. Мламолово и гр. Бобов
дол и предлага да бъде проведена процедура по одобряване, по реда на чл. 129, ал.3
от ЗУТ поради следните мотиви:
По представените план – схеми към ПУП- ПЗ е видно, че сервитутните зони
към вятърни турбини № 404, № 405, № 406, № 407 попадат в землището на с.
Кременик, общ. Дупница, обл. Кюстендил, вятърни турбини № 401, № 402, № 403
попадат в землището на с. Гълъбник, общ. Радомир, обл. Перник, т.е подробният
устройствен план с обхват повече от една област се одобрява със Заповед на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
2. Общински съвет - Бобов дол изпраща по компетентност преписката на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
................................................................
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Подаване на проектно предложение от община Бобов дол за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Независим живот”, процедура
BG05M9OP001-2.002, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване”, инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към
ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и
здравеопазване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020.
................................................................
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 20 и чл.21, ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 39,
ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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
№ 72
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за подаване на проектно
предложение от община Бобов дол за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Проект „Независим живот”, процедура BG05M9OP001-2.002,
приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги,
които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на
достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване
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до услуги за социално включване и здравеопазване” от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2.Общински съвет - Бобов дол подкрепя дейността на създаденото Звено за
услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в община Бобов дол по
Проект „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда.
3.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за поддържане на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6
месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с
изключение на непредвидени обстоятелства.
4.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да се предостави безвъзмездно
обект № 2, представляващ обект в сграда (жилищен блок), с площ 51,37 кв.м.,
намиращ се на партерен етаж в жилищен блок № 12 по плана на гр. Бобов дол за
нуждите на Звеното за услуги в домашна среда. Акт за частна общинска
собственост № 1348 от 13.03.2015 год.
5.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие помещението описано в т.4 да
бъде предоставено за нуждите на Звеното за услуги в домашна среда за срока на
изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на
одобрение на окончателния доклад по проекта.
................................................................
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Придобиване право на собственост на недвижим имот, представляващ
административна сграда – масивна, с железобетонна конструкция, на три етажа,
със застроена площ 297.00 кв. м., находящ се в гр. Бобов дол, собственост на
сдружение „ Федерация на научно – техническите съюзи” в България.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 10 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов
дол 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
№ 73
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за закупуване на недвижим
имот, представляващ административна сграда – масивна, с железобетонна
конструкция на три етажа, със застроена площ 297.00 кв. м., находящ се в гр.
Бобов дол, собственост на Сдружение „Федерация на научно – техническите
съюзи” в България.
2.Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на Общината да
извърши всички правни действия по придобиването на гореописаният имот.
3. При придобиване на имота същият да бъде предоставен за провеждане на
културно масови мероприятия.
................................................................
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Премахване на потенциално опасни тополи, находящи се на стадион „Николай
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Кръстев – Шулц”, гр. Бобов дол / УПИ ІV, кв. 49, отреден за стадион/ и в УПИ-1 общински пазар, гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 4 бр.-ПРОТИВ/,
Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 74
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
назначи комисия, която да определи опасните клони на тополите на стадион
„Николай Кръстев – Шулц”, гр. Бобов дол / УПИ ІV, кв. 49, отреден за стадион/ и
на тополите , находящи се в УПИ-1 - общински пазар, гр. Бобов дол, и пристъпи
към премахването им.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 6 бр.-ЗА, 5 бр.- ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 75
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
залеси терена около стадиона с подходящи видове дървета.
................................................................
По т.13 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „ Георги Димитров”,
бл.72, вх. А, ап.14;
- Валентина Драгомирова Христакиева от гр. Бобов дол, ул. „ Иван Вазов”,
бл.87, ет.9 , ап.31;
- Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, общ. Бобов дол.

- Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „ Георги Димитров”,
бл.72, вх. А, ап.14;
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА 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
№ 76
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „ Георги Димитров”, бл.72, вх. А,
ап.14, поради отпусната еднократна парична помощ през текущата бюджетна
година.

14

................................................................
- Валентина Драгомирова Христакиева от гр. Бобов дол, ул. „ Иван Вазов”,
бл.87, ет.9 , ап.31;
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 8 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 77
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Валентина Драгомирова Христакиева от гр. Бобов дол, ул. „ Иван Вазов”, бл.87,
ет.9 , ап.31.
................................................................
- Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 78
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Добра Иванова Натева от с. Новоселяне, общ. Бобов дол.
................................................................
По т.14 от дневният ред:
Разглеждане проблемите на здравеопазването в Община Бобов дол.
................................................................/Не беше взето решение/
По т.15 от дневният ред:
Разни.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 79
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
предостави тревната маса от парка в гр.Бобов дол на желаещи граждани, срещу
поемане на задължение от тяхна страна за поддържане на тревната площ.
................................................................

Дата на публикуване – 02.07.2015 г., 15.00 ч.
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