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 № 6
от 08.06.2016 год. от извънредно 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.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – частна
общинска собственост за публична общинска собственост, представляващ: УПИ-І
общински пазар, кв.49 по регулационния план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
2.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
3. 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.
4.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Измръзване на овощните насаждения и провалена реколта от череши,
ябълки и сливи в Община Бобов дол.
По т.1 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Вземане на решение за обявяване на недвижим имот – частна общинска
собственост за публична общинска собственост, представляващ: УПИ-І общински
пазар, кв.49 по регулационния план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.2 Закона за общинската
собственост 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
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 124
1. Общински съвет - Бобов дол обявява имот, представляващ: УПИ-І
общински пазар, кв.49 по регулационния план на гр. Бобов дол, община Бобов дол
за публична общинска собственост.
2. Общински съвет - Бобов дол възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими действия и състави акт за публична общинска собственост на
описаният в т. 1 имот.

………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за участие
в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за
водите 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
№ 125
1.
Общински съвет - Бобов дол съгласува позиция и дава мандат на Кмета на
община Бобов дол – адв. Елза Величкова, представител съгласно чл.198е, ал.3 от Закона
за водите на Общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил да гласува по точките от дневния ред
следните решения:
2.
По точка първа от дневния ред: Да се пристъпи към регистрация.
3.
По точка втора от дневния ред: „На основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за
водите и чл.6.4., (д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиККюстендил и ВиКО – „Кюстендилска вода” ЕООД, Общото събрание на АВиК –
Кюстендил съгласува Бизнес плана на оператора -„Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите ( обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр.58 от 2015 г.) –
01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.
4.
По точка трета от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси,
областният управител на област Кюстендил следва да приема предложенията към
същата за информация.
5. Общински съвет - Бобов дол определя Председателя на Общински съвет Бобов дол
- г-н Красимир Чаврагански за представител на община Бобов дол в Общото събрание на
Асоциация по ВиК, в случай на невъзможност на Кмета на общината да участва лично в
Общото събрание на Асоциацията, съобразено с гласуваните позиции по предложения
дневен ред.
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По т.3 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.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от Наредба за
реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми и открити
обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бобов дол,
приета с Решение № 152/ 25.11.2010 год. на Общински съвет – Бобов дол и резултатите
от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 7 бр. – ЗА,
3 бр.-ПРОТИВ и 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 126
Общински съвет – Бобов дол одобрява допълване на схема за поставяне на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на
градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, с нови обекти: №13, с площ от 8.00 кв. м.,
намиращ се в УПИ І – общински пазар, кв. 49 – Централна градска част и № 10 с
площ от 8.00 кв.м., намиращ се в кв. 75, /кв. „Христо Ботев”/, по плана на гр.
Бобов дол.
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Измръзване на овощните насаждения и провалена реколта от череши, ябълки и
сливи в Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 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
№ 127
1.Общински съвет – Бобов дол да иницира искане пред Народното събрание
на Република България - Постоянната комисия по земеделие и гори за отпускане
на целева държавна помощ, която да предложи на законодателният орган да вземе
решение за отпускане на целева държавна помощ в размер на 166 лв. на декар за
измръзване на овощните насаждения и провалена реколта от череши, ябълки и
сливи в Република България.
2.Общински съвет – Бобов дол предлага на Постоянната комисия по
земеделие и гори на Народното събрание на Република България да направи
предложение за промяна на нормативната база, касаеща застраховането в
земеделието.

………………………………………..

Дата на публикуване – 17.06.2016 г., 11.10 ч.
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