ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-43; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 6
от 14.05.2013 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. Заповед № РД-28-155 от 29.04.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 60 от Протокол № 5 от
17.04.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
2. Заповед № РД-28-157 от 29.04.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане на Решение № 57 от Протокол № 5 от 17.04.2013 год.
на Общински съвет – Бобов дол.
3. Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община
Бобов дол.
4. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на решение за предварително съгласие за промяна на
предназначението на общински поземлени имоти, които се засягат от
строителството на автомагистрала “Струма” Лот 2 “Дупница - Благоевград” от
км 322+000 до км 359+483.52.
5. Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Допълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бобов дол за 2013 год.
6. Искане от Давидко Богданов Давидков – кметски наместник на село
Горна Козница и Ангел Евгениев Спасов – председател на НЧ”Александър
Димитров 1899”, с.Горна Козница.
По т.1 от дневния ред:
Заповед № РД-28-155 от 29.04.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане и отмяна на Решение № 60 от Протокол № 5 от
17.04.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
Във връзка със Заповед № РД-28-155 от 29.04.2013 г. на Областния управител на
Област Кюстендил и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА и чл.45, ал.9 от
ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
РЕШЕНИЕ
№ 61
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1.Общински съвет – Бобов дол отменя свое Решение № 60 от Протокол № 5 /
17.04.2013 год.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
изиска от Общинска служба по земеделие – Бобов дол скица-проект с нанесени
граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно
ползване, съгласно чл.45и, ал.3 от ППЗСПЗЗ.
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Заповед № РД-28-157 от 29.04.2013 г. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане на Решение № 57 от Протокол № 5 от 17.04.2013 год.
на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
Във връзка със Заповед № РД-28-157 от 29.04.2013 г. на Областния управител на
Област Кюстендил и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА и чл.45, ал.9 от
ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
РЕШЕНИЕ
№ 62
Общински съвет – Бобов дол изменя Решение № 57 от Протокол № 5 /
17.04.2013 год., в частта му, отнасяща се до:
1.Имот № 035108, местност „Завоя”, с.Мало село, с площ 1.231/ т.24 от
Решението/;
2. Имот № 040281, местност„Ливадите” с. Мламолово, с площ 3.811 дка.,
поради това, че не е предоставен като имот - временна общинска собственост от
Общинска служба по земеделие, гр.Бобов дол/ т.44 от Решението/ и изключва
двата имота от Решение № 57 от Протокол № 5/17.04.2013 год. и от Програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бобов
дол за 2013 год.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Бобов
дол.
................................................................
На основание чл.21,ал.1.т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.10,ал.8 от ЗНП и
чл.15,ал.1 от ППЗНП и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 63
1.Общински съвет - Бобов дол закрива дейността на филиала на
ЦДГ”Миньор", с.Мламолово, считано от 01.06.2013 година.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да осигури
специализиран транспорт на децата от закрития филиал, с.Мламолово до
Целодневна детска градина ”Миньор”, гр.Бобов дол .
3.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да създаде
условия за опазване на сградния фонд и имуществото на детската градина
с.Мламолово, общ.Бобов дол.
................................................................
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По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на решение за предварително съгласие за промяна на
предназначението на общински поземлени имоти, които се засягат от
строителството на автомагистрала “Струма” Лот 2 “Дупница - Благоевград” от
км 322+000 до км 359+483.52.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и писмо с вх.№ 12.00.18/14.02.2013 год. от Агенция
“Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 64
1. Общински съвет - Бобов дол изразява предварително съгласие за промяна
на предназначението и отчуждаване на поземлени имоти или части от тях –
собственост на Община Бобов дол, находящи се в землището на с.Големо село ,
които се засягат от строителството на националния инфраструктурен обект Автомагистрала “Струма” – Лот 2 “Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км
359+483.52, съгласно Парцеларен план и Регистър на имотите и други
кадастрални единици по вид територии.
2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 от
решението – 1 /една/ година от влизане в сила на решението.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник-председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Допълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бобов дол за 2013 год.
................................................................
На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с
чл.23, ал.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 10 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 65
1.Общински съвет – Бобов дол допълва Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бобов дол за 2013 год.,
както следва:
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА
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ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА
ДРУЖЕСТВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

НА

ТЪРГОВСКИ

№

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА
17.

Имот №
041013
041054
041064
041065
041070
041141
041143
041019
041066
041052
041115
041119
233012
233020
233033
233034
233048
233049
234013
239030
217054
217088
217097
223017
223018
223020
224010

А. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ КОИТО ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА
Земеделски земи, които ще бъдат отдадени под наем без търг или конкурс:

Местност

Площ/ дка

Чавдарски рид с.Мало
село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
Доляница с.Мало село
„Турусиница” с.Големо
село
„Турусиница” с.Големо
село
„Турусиница” с.Големо
село
„Турусиница” с.Големо
село
„Турусиница” с.Големо
село

4.001

Начин на трайно
ползване
Нива

6.000
3.000
3.000
2.000
7.929
3.219
3.163
0.860
6.244
2.001
4.100
1.788

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

0.320

Нива

8.871

Нива

5.500

Нива

0.500

Нива

„Турусиница” с.Големо
село
„Дренов дол” с.Големо
село
„Рачка” с.Големо село
„Феровица” с.Големо
село
„Кръсто” с.Големо село
„Феровица” с.Големо
село
„Нирле” с.Големо село
„Нирле” с.Големо село
„Нирле” с.Големо село
„Нирле” с.Големо село

3.107

Нива

3.850

Нива

0.500
0.800

Нива
Нива

0.176
2.000

Нива
Нива

2.392
3.050
0.450
2.481

Нива
Нива
Нива
Нива
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225001
225050
225060

„Бегов рид”с.Големо село
„Бегов рид”с.Големо село
„Турусиница” с.Големо
село
„Кортадин” с.Големо
село
„Долна лака” с.Големо
село

214011
058022

1.000
0.200
1.500

Нива
Нива
Нива

1.377

Нива

1.186

Нива

Земеделски земи, които ще бъдат отдадени под наем чрез търг или конкурс :
224032
213070

„Нирле” с.Големо село
„Малоселска падина”
с.Големо село
„Турусиница” с.Големо
село
“Пашов дол” с. Мало
село
“Пашов дол” с. Мало село
“Пашов дол” с. Мало село

233031
043330
043085
037007

10.233
13.555

Нива
Нива

12.448

Нива

86.801

Нива

15.000
11.407

Нива
Нива

Земеделски земи под наем, общинска собственост за срок до 7 години:
040087
040092
040126
040149

„Ливадите”с.Мламолово
„Ливадите”с.Мламолово
„Ливадите”с.Мламолово
„Ливадите”с.Мламолово

5.636
2.256
1.927
8.204

Нива
Нива
Нива
Нива

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
15.

Имот № 491010, с площ 0.534 дка., местност „Изворо”, в землището
на с.Горна Козница

2.Имоти: № 043330 - 86.801 дка.; № 043085 – 15 дка. и № 037007 – 11.407 дка,
намиращи се в местността „Пашов дол”, с. Мало село, посочени в IV, т.В на
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
Община Бобов дол за 2013 год. да се включат към т.А. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА.
3.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
предприеме подготвителни действия за отдаване под наем и аренда, както и за
продажба на имотите, утвърдени в Програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в Община Бобов дол за 2013 год.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
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Искане от Давидко Богданов Давидков – кметски наместник на село Горна
Козница и Ангел Евгениев Спасов – председател на НЧ”Александър Димитров
1899”, с.Горна Козница.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.5 от ЗОС, чл.39, ал.4
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество в Община Бобов дол, чл.23, ал.2 от Закона за народните читалища и
Наредба № 8 от 03.04.2008 год. на Министерство на земеделието и храните, във връзка
с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, Мярка 322 и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 66
Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде учредено право на
строеж в полза на НЧ”Александър Димитров – 1899”, село Горна Козница върху
общински имот УПИ – VIII, кв.31, с площ 2286 кв.м., застроен с читалищна сграда
по Договор за учредяване право на ползване на недвижим имот, общинска
собственост № 148, том I от 28.02.2007 год. между Община Бобов дол и
НЧ”Александър Димитров – 1899”, село Горна Козница.
Приложение: 1. Искане от Давидко Богданов Давидков – Кметски
наместник на село Горна Козница и Ангел Евгениев Спасов – Председател на
НЧ”Александър Димитров 1899”, с.Горна Козница;
2. Договор за учредяване право на ползване на недвижим имот, общинска
собственост от 28.02.2007 год.
3.Скица
................................................................

Дата на публикуване – 23.05.2013 г., 15:00 ч.
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