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 30.05.2016 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол

………………………………………..
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Приложения с №№
4,5,6 и 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени
на услуги и права на територията на Община Бобов дол.
3.Заповед № РД-30-128/17.05.2016 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 72, в частта му по
отношение на т. 1, от Протокол № 4/28.04.2016 год. на Общински съвет – Бобов
дол.
4.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предложение за приемане на нова наредба за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол.
5.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на
обособената територия на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
6.Докладна записка от Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. с проектно предложение „Възстановяване, ремонт и
реконструкция на църква „Св. Димитър“, в т.ч. дейности по вертикална
планировка и подобряване на прилежащото пространство“, село Горна Козница,
община Бобов дол.
7.Докладна записка от Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. с проектно предложение „Основен ремонт на църква „Успение
Богородично“
и възстановяване на ограда, прилежащ навес и външни
плочници“, село Мламолово, община Бобов дол.
8.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Вземане на решение за обявяване на недвижими имоти, придобити
чрез публични търгове на Частен съдебен изпълнител - Милена Джоргова, за
публична общинска собственост, представляващи: самостоятелен обект – здравен
пункт със ЗП-58.20 кв.м.; самостоятелен обект – магазин със ЗП-143.20 кв. м. и
самостоятелен обект магазин, със ЗП – 88.60 кв. м., намиращи се в двуетажна
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масивна сграда, построена в УПИ-І, кв.15 по регулационния план на с. Големо
село, общ. Бобов дол.
9.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Одобряване и допълване на схемата за поставяне на преместваеми
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, с обект № 13, с площ от 8.00 кв. м., намиращ се в кв.
75 и обект № 10, с площ от 8.00 кв. м., намиращ се в кв. 49, по плана на гр. Бобов
дол.
10.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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 от 16.56 кв. м.,
намиращ се в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ-І, кв.15 по
регулационния план на с. Големо село, общ. Бобов дол, за срок от 5 години.
11.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2016 год., на Община Бобов дол, приета с
решение № 2 от Протокол № 1/ 29.01.2016 г. на Общински съвет – Бобов дол.
12.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писма с вх. №№ 92.00.65/22.03.16 год.; 92.00.69/30.03.2016 год. .и
92.00.70/ 30.03. 2016 год. от Общински съвет - 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.
13.Молби на граждани:
- Емил Йорданов Милев от с. Мламолово, ул. „Руен”, № 1;
- Даниела Йорданова Гьонева от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, №
66а;
- Валери Димитров Спасов от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул. „Станке
Димитров” № 56;
- Наследниците на Асен Иванов Крумов от гр. Бобов дол, ул. „Васил
Коларов”, бл. 2, вх. Б, ап. 13;
- Христина Здравкова Стаменкова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”,
№ 25;
- Елисавета Кирилова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”, бл.
91, ет. 3, ап. 7;
- Христина Кирилова Симеонова от с. Бабино, общ. Бобов дол;
- Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56, ап.6
14.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване структурата на Общинска администрация Бобов дол.
15.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. с проектно предложение „Реставрация на сградата и
подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка на
църква „Св. Троица“, село Големо село, община Бобов дол“.
16.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Обявяване на имоти №№ 000092; 000141; 000142; 000145 и 025002 публична общинска собственост в частна общинска собственост, в землището на
гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, за изграждане на обект: път ІІІ-623 „Бобов дол –
Жедна” - Аварийното възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе /усвояване на нови площи от км. 14 +850 до км 15+ 550/.
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17.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План
за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VІІ 61, кв. 7 по
плана на с. Паничарево, одобрен със Заповед 130/28.04.1988 г., с цел изграждане на
параклис.
18.Разни:
- Молба с вх. № 94.Р.49/10.05.2016 г. от Райна Асенова Кишкина от с. Големо
село, общ. Бобов дол;
- Молба от Милчо Иванов Гущеров от гр.Бобов дол, ул.Малчика, бл.54, вх.А,
ап.5 за отпускане на еднократна парична помощ.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на решение за изменение и допълнение на Приложения с №№ 4,5,6 и 7
от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на
услуги и права на територията на Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр. - ЗА, 3 бр. - ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 96
Общински съвет - Бобов дол приема изменение и допълнение на Приложения
с №№ 4, 5, 6 и 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол.
По т.3 от дневният ред:
Заповед № РД-30-128/17.05.2016 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 72, в частта му по
отношение на т. 1, от Протокол № 4/28.04.2016 год. на Общински съвет – Бобов
дол.

………………………………………..
Във връзка със Заповед № РД-30-128/17.05.2016 год. на Областния управител на
Област Кюстендил и чл.45, ал.9 от ЗМСМА и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 97
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 72, в частта му по
отношение на т. 1, от Протокол № 4/28.04.2016 год. на Общински съвет – Бобов
дол.

………………………………………..
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По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение за приемане на нова наредба за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
Общински съвет – Бобов дол приема изменение в Наредбата за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов
дол, както следва:
Чл.11, ал.1, т.2 - Становище от РУ на МВР Бобов дол за липса на констатирани
нарушения на обществения ред в обекта през последните 3 месеца от датата на
подаване на заявлението/за ЗХР/;
Чл.11, ал.1, т.3 - Декларация от собственик на търговски обект, че е осигурен
пропускателен режим в обекта, с цел предотвратяване на нарушения.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр. – ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 99
1.Общински съвет – Бобов дол отменя сега действащата Наредба за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов
дол е приета с Решение № 106 по Протокол №7 от 04.05.2011 г., променена с
Решение № 100 по Протокол № 9 от 11.09.2014 г., променена с Решение № 15 по
Протокол № 3 от 28.12.2015 г. на ОбС Бобов дол.
2. Общински съвет – Бобов дол приема Наредба за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол.
3.Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
предприеме последващите съгласно закона действия.
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите
и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособената
територия на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.1 и чл. 34, ал.1 от Закона за Общинската
собственост, във връзка с чл.198 „ж”, 198 „б”, т.2 и чл.198 „е”, ал.3 и 5 във връзка с
чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 12 бр. – ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 100
Общински съвет - Бобов дол одобрява окончателните списъци на
водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на територията на
община Бобов дол.
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 20142020 г. с проектно предложение „Възстановяване, ремонт и реконструкция на
църква „Св. Димитър“, в т.ч. дейности по вертикална планировка и подобряване
на прилежащото пространство“, село Горна Козница, община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.53 от
27.06.2014 г./ и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр. – ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 101
Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение
„Възстановяване, ремонт и реконструкция на църква „Св. Димитър“, в т.ч.
дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащото
пространство“, село Горна Козница, община Бобов дол отговаря на приоритетите
за развитие на района от Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община
Бобов дол, Специфична цел: 1.1.2 Подпомагане развитието на устойчиви форми
на туризъм и опазване на културното наследство, Мярка: 1.1.2.4 Опазване на
културното наследство и развитие на културната инфраструктура на общината.
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 20142020 г. с проектно предложение „Основен ремонт на църква „Успение
Богородично“
и възстановяване на ограда, прилежащ навес и външни
плочници“, село Мламолово, община Бобов дол

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.53 от
27.06.2014 г./ и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр. – ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 102
Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение
„Основен ремонт на църква „Успение Богородично“ и възстановяване на ограда,
прилежащ навес и външни плочници“, село Мламолово, община Бобов дол
отговаря на приоритетите за развитие на района от Общинския план за развитие
2014 - 2020 г. на Община Бобов дол, Специфична цел: 1.1.2 Подпомагане
развитието на устойчиви форми на туризъм и опазване на културното наследство,
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Мярка: 1.1.2.4 Опазване на културното наследство и развитие на културната
инфраструктура на общината.
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Вземане на решение за обявяване на недвижими имоти, придобити чрез
публични търгове на Частен съдебен изпълнител - Милена Джоргова, за публична
общинска собственост, представляващи: самостоятелен обект – здравен пункт със
ЗП-58.20 кв.м.; самостоятелен обект – магазин със ЗП-143.20 кв. м. и
самостоятелен обект магазин, със ЗП – 88.60 кв. м., намиращи се в двуетажна
масивна сграда, построена в УПИ-І, кв.15 по регулационния план на с. Големо
село, общ. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.2, ал.2, т.7 от ЗОС и във връзка с
чл.3 ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество в 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
№ 103
1.Общински съвет - Бобов дол обявява имоти, придобити чрез публични
търгове на Частен съдебен изпълнител - Милена Джоргова – представляващи:
самостоятелен обект – здравен пункт със ЗП-58.20 кв.м, включващ две
помещения, коридор и санитарен възел, намиращ се на първи етаж.;
самостоятелен обект – магазин със ЗП-143.20 кв. м ., включващ две помещениятърговски и склад, ведно с идеалните части от стълбището и тоалетната, който
обект се намира на втори етаж и самостоятелен обект магазин, със ЗП- 88.60 кв. м ,
ведно с част от сутерена с площ от 90.50 кв.м и съответните идеални части от
стълбището и тоалетните, намиращ се на първи етаж, от двуетажна масивна
сграда /КОС/ построена в УПИ-І, кв.15 по регулационния план на с. Големо село,
общ. Бобов дол за публична общинска собственост.
2.Общински съвет - Бобов дол възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими действия и състави актове за публична общинска собственост
на описаните в т. 1 имоти.

………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване и допълване на схемата за поставяне на преместваеми обекти
за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане
по чл. 56 от ЗУТ, с обект № 13, с площ от 8.00 кв. м., намиращ се в кв. 75 и обект
№ 10, с площ от 8.00 кв. м., намиращ се в кв. 49, по плана на гр. Бобов дол.
………………………………………../Не беше взето решение/
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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 от 16.56 кв. м.,
намиращ се в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ-І, кв.15 по
регулационния план на с. Големо село, общ. Бобов дол, за срок от 5 години.
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………………………………………..
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 12 общински съветници, от които 12 бр. – ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 104
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 16.56 кв. м. от масивната двуетажна сграда, находяща се в кв.
15 по плана на с. Големо село, за срок от 5 години, при начална тръжна месечна
наемна цена в размер на 38.09 лева. /по 2.30 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.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2016 год., на Община Бобов дол, приета с решение № 2
от Протокол № 1/ 29.01.2016 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 12 общински съветници, от които 12 бр. – ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105
Общински съвет – Бобов дол допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за-2016 год., на Община Бобов дол,
приета с решение № 2 от Протокол №1/ 29.01.2016 г. на Общински съвет – Бобов дол,
както следва:
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. Г „ Земеделски земи, които ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг
за срок от 6 стопански години да бъдат допълнени следните имоти:
№
по
ред
1
2
3
4

Имот №

Местност

022002
022003
022010
022016

Коломаница
Коломаница
Коломаница
Коломаница

Площ
/дка/
4.216
2.836
13.156
3.888

Землище на с.
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово

Начин на
трайно
ползване
нива
нива
нива
нива
7

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

022021
022027
022030
022031
022041
022047
022048
022054
022057
022071
022072

Коломаница
Стойчовец
Коломаница
Коломаница
Стойчовец
Бабински рид
Коломаница
Бабински рид
Коломаница
Стойчовец
Коломаница

4.985
18.906
1.502
1.501
0.901
1.887
1.022
1.499
0.590
5.205
7.497

Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово
Мламолово

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

………………………………………..
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с вх. №№ 92.00.65/22.03.16 год.; 92.00.69/30.03.2016 год. .и 92.00.70/
30.03. 2016 год. от Общински съвет - 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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 106
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000557, съгласно приложена скица № Ф01153/19.11.2015 год. с
площ 0.954 дка, м. „Дома”, образуван от имот № 000121, общинска собственост с
площ 28.032 дка., в землището на с. Коркина. общ. Бобов дол на наследници на
Рангел Христов Величков.

………………………………………..
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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 107
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 018119, съгласно приложена скица № Ф00568/06.01. 2016 год. с
площ 1.296 дка, м. „Равняко”, образуван от им. №018079, общинска собственост с
площ 11.844 дка. в землището на с. Мали Върбовник. общ. Бобов дол на
наследници на Иван Димитров Атанасов.

………………………………………..
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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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 108
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008155, съгласно приложена скица № Ф00569/06.01. 2016 год. с
площ 3.293 дка, м. „Богоя”, образуван от им. № 008136, общинска собственост с
площ 23.597 дка. в землището на с. Мали Върбовник. общ. Бобов дол на
наследници на Иван Димитров Атанасов.

………………………………………..
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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 109
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008160, съгласно приложена скица № Ф00572/06.01. 2016 год. с
площ 3.015 дка, м. „Тръските”, образуван от им. № 008136, общинска собственост с
площ 23.597дка. в землището на с. Мали Върбовник. общ. Бобов дол на
наследници на Иван Димитров Атанасов.

………………………………………..
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 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 110
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 044057, съгласно приложена скица № Ф00620/02.12.2015 год. с
площ 2.068 дка, м. „Гологаза”, образуван от им. № 044032, общинска собственост с
площ 187.164 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на наследници на
Димитър Точев Иванчев.

………………………………………..
По т.13 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Емил Йорданов Милев от с. Мламолово, ул. „Руен”, № 1;
- Даниела Йорданова Гьонева от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, №
66а;
- Валери Димитров Спасов от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул. „Станке
Димитров” № 56;
- Наследниците на Асен Иванов Крумов от гр. Бобов дол, ул. „Васил
Коларов”, бл. 2, вх. Б, ап. 13;
- Христина Здравкова Стаменкова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”,
№ 25;
- Елисавета Кирилова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”, бл.
91, ет. 3, ап. 7;
- Христина Кирилова Симеонова от с. Бабино, общ. Бобов дол;
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- Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56, ап.6.
- Емил Йорданов Милев от с. Мламолово, ул. „Руен”, № 1;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 111
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Емил
Йорданов Милев от с. Мламолово, ул. „Руен”, № 1, в размер на 300/триста/ лв.

………………………………………..
- Даниела Йорданова Гьонева от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, №
66а;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 112
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Даниела Йорданова Гьонева от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, № 66а, в
размер на 500/петстотин/ лв.

………………………………………..
- Валери Димитров Спасов от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул. „Станке
Димитров” № 56;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 113
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Валери Димитров Спасов от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул. „Станке
Димитров” № 56.

………………………………………..
- Наследниците на Асен Иванов Крумов от гр. Бобов дол, ул. „Васил
Коларов”, бл. 2, вх. Б, ап. 13;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 114
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
наследниците на Асен Иванов Крумов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 2,
вх. Б, ап. 13, в размер на 200/двеста/ лв.

………………………………………..
- Христина Здравкова Стаменкова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”,
№ 25;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 115
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Христина Здравкова Стаменкова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, № 25, в
размер на 300/триста/ лв.

………………………………………..
- Елисавета Кирилова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”, бл.
91, ет. 3, ап. 7;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Елисавета Кирилова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”, бл. 91, ет. 3,
ап. 7, в размер на 200/двеста/ лв.

………………………………………..
- Христина Кирилова Симеонова от с. Бабино, общ. Бобов дол;

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 117
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Христина Кирилова Симеонова от с. Бабино, общ. Бобов дол, в размер на 300/
триста/ лв.

………………………………………..
- Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56, ап.6.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 118
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Роза
Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56, ап.6, в размер на 100
/сто/ лв.

………………………………………..
По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Одобряване
структурата
на
Общинска
администрация
Бобов
дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.- ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 119
Общински съвет - Бобов дол одобрява структурата на Общинска
администрация Бобов дол, съгласно Приложение № 1 т.І.

………………………………………..
По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. с проектно предложение „Реставрация на сградата и
подобряване на прилежащото пространство, вкл. вертикална планировка на
църква „Св. Троица“, село Големо село, община Бобов дол“.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.53 от
27.06.2014 г./ и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 120
Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение
„Реставрация на сградата и подобряване на прилежащото пространство, вкл.
вертикална планировка на църква „Св. Троица“, село Големо село, община Бобов
дол“ отговаря на приоритетите за развитие на района от Общинския план за
развитие 2014 - 2020 г. на Община Бобов дол, Специфична цел: 1.1.2 Подпомагане
развитието на устойчиви форми на туризъм и опазване на културното наследство,
Мярка: 1.1.2.4 Опазване на културното наследство и развитие на културната
инфраструктура на общината.
По т.16 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Обявяване на имоти №№ 000092; 000141; 000142; 000145 и 025002 публична общинска собственост в частна общинска собственост, в землището на
гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, за изграждане на обект: път ІІІ-623 „Бобов дол –
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Жедна” - Аварийното възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе /усвояване на нови площи от км. 14 +850 до км 15+ 550/.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5, 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 12 общински съветници, от които 12 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 121
1. Общински съвет - Бобов дол обявява имоти - публична общинска собственост
в частна общинска собственост, в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, както
следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5

Имот

000092
000141
000142
000145
025002

Начин на трайно
ползване
полски път
пасище, мера
полски път
пасище, мера
ливада

Обща площ
дка
2.214
84.260
0.861
15.330
11.606

Засегната
площ
дка
0.008
4.615
0.147
3.707
1.869

Вид собственост
общинска публична
общинска публична
общинска публична
общинска публична
общинска публична

2. Общински съвет - Бобов дол възлага на кмета на общината да извърши всички
необходими действия и състави актове за частна общинска собственост на описаните в
т. 1 имоти.

………………………………………..
По т.17 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VІІ 61, кв. 7 по плана
на с. Паничарево, одобрен със Заповед 130/28.04.1988 г., с цел изграждане на
параклис.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и чл.134
ал.2, т.6, чл. 134, ал.8 от Закона за устройство на територията 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
№ 122
1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план/ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран
поземлен имот VІІ 61, кв. 7 по плана на с. Паничарево, одобрен със Заповед
130/28.04.1988 г., с цел изграждане на параклис, като се промени предназначението
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на УПИ VІІ 61, кв. 7 по плана на с. Паничарево от „Училище” в урегулиран
поземлен имот отреден за „Обществено обслужване” и промяна на предназначението
на съществуващата сграда с предназначение „Училище” в сграда с предназначение
за „Комплексно обществено обслужване”.
2. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта за изменение на
ПУП-ПРЗ.

………………………………………..
По т.18 от дневният ред:
Разни:
- Молба с вх. № 94.Р.49/10.05.2016 г. от Райна Асенова Кишкина от с. Големо
село, общ. Бобов дол;
- Молба от Милчо Иванов Гущеров от гр.Бобов дол, ул.Малчика, бл.54, вх.А,
ап.5 за отпускане на еднократна парична помощ.
- Молба с вх. № 94.Р.49/10.05.2016 г. от Райна Асенова Кишкина от с. Големо
село, общ. Бобов дол;
………………………………………../Не беше взето решение/
- Молба от Милчо Иванов Гущеров от гр.Бобов дол, ул.Малчика, бл.54,
вх.А, ап.5 за отпускане на еднократна парична помощ.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 123
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Милчо
Иванов Гущеров от гр.Бобов дол, ул. Малчика, бл.54, вх.А, ап.5, в размер на
300/триста/ лв.

………………………………………..

Дата на публикуване – 08.06.2016 г., 12.05 ч.
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