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 20.06.2012 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 10
общински съветници, от които 10 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Кандидатстване на община Бобов дол за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Проект „Помощ в дома”, процедура
BG051PO001-5.1.04, основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната
икономика” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с
Договарящ орган „Агенция за социално подпомагане”.
3.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за
услуга върху обект: Недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ водностопански обект – водоем с. Локвата, община Бобов дол, с
площ от 5.141 дка, представляващ поземлен имот с № 000003, намиращ се в
местността „Гърлото” в землището на с. Локвата, открита с Решение № 14 от
Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за
услуга върху обект публична общинска собственост – язовир с. Коркина,
разположен в поземлен имот № 000122, находящ се в местността „Сенокос” в
землището на с. Коркина с площ на имота 5.798 дка., незастроено и залято с вода
място 10000 куб.м.-повърхностен воден обект., открита с Решение № 15 от
Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет Бобов дол.
5.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за
услуга върху обект публична общинска собственост – водоем с.Шатрово, с площ
от 46.197 дка, представляващ поземлен имот с № 000078, в местност „Герена” в
землището на с.Шатрово, незастроено и залято с вода място – повърхностен воден
обект, открита с Решение № 16 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински
съвет Бобов дол.
6.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за
услуга върху обект публична общинска собственост – водоем с.Мламолово,
разположен в поземлен имот 000078, находящ се в землището на с.Мламолово, с
площ на имота 4.670 дка., незастроено и залято с вода място /5000 куб.м./

повърхностен воден обект. Недвижим имот частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот № 000215 в местността „Ибраимица”, масив 7, в
землището на с. Мламолово с площ на имота от 1.839 дка., открита с Решение №
17 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет Бобов дол.
7. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 019037, пета категория, местност „Преки дол” с площ
0.142 дка., в землището на гр. Бобов дол.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 229001, пета категория, местност „Белия път” с площ
2.300 дка., в землището на с. Големо село.
9.Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник - председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация.
10.Докладна записка от Валери Радлев – Зам.-председател ОбС – Бобов дол,
относно: Учредяване на Асоциация по ВиК в област Кюстендил.
11.Докладна от персонала на бившата МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД,
гр.Бобов дол.
12.Годишен счетоводен отчет за 2011 год. и Данъчна декларация по чл.92 от
ЗКПО на „Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол.
13.Писмо, вх.№ 10.00.64/02.05.2012 год., от г-н Георги Александров - Кмет
на с.Мламолово, относно преразглеждане размера на месечното му
възнаграждение.
14. Докладна записка от Васил Стоянов Васев – кмет на кметство с. Големо село,
относно: Искане на жителите от с. Големо село, община Бобов дол за разкриване и
съоръжаване на ЖП Прелез.
15.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – Заместник-кмет на
Община Бобов дол, относно: Изразено намерение за дарение в заявление вх. №
94.С.117/14.06.2012 г. от Сашо Асенов Александров – Председател на
Производствено-потребителска земеделска кооперация „Шатрово-94” с.Шатрово,
обл.Кюстендил.
16. Докладна записка от Васил Васев – кмет на кметство с. Големо село,
относно: Жалба от живущите в квартал”Старата гара”, в района на подлеза на
релсовия път на ЖП с.Големо село.
17.Разни:
- Писмо от Агенция”Пътна инфраструктура”, гр.София, относно
преминаването на АМ”Струма” – Лот 2” Дупница – Благоевград”;
- Молба от Димитър Радославов Цонев, живущ в с.Мламолово, ул.”Ст.
Димитров” № 94.
По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Кандидатстване на община Бобов дол за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Проект „Помощ в дома”, процедура BG051PO001-5.1.04,
основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика” от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с Договарящ орган
„Агенция за социално подпомагане”.
................................................................
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 20 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
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за кандидатстване на община
Бобов дол за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Помощ
в дома”, процедура BG051PO001-5.1.04, основна област на интервенция 5.1:
„Подкрепа на социалната икономика” от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” с Договарящ орган „Агенция за социално подпомагане”.
2.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за създаване на Звено за
услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в община Бобов дол по
Проект „Помощ в дома”.
3.Общински съвет - Бобов дол приема Инструкция за определяне на
размера на таксите за ползване на почасовите социални услуги в Звеното за
услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. (Приложение към
протокола).
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за услуга
върху обект: Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ
водностопански обект – водоем с. Локвата, община Бобов дол, с площ от 5.141 дка,
представляващ поземлен имот с № 000003, намиращ се в местността „Гърлото” в
землището на с. Локвата, открита с Решение № 14 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г.
на Общински съвет Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от Закона за
концесиите, във връзка с чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
концесиите и Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите, изготвен от комисията,
назначена със Заповед № З-92/20.02.2012 г.на Кмета на Община Бобов дол и
резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
Общински съвет - Бобов дол прекратява процедурата за предоставяне на
общинска концесия за услуга върху обект публична общинска собственост –
водоем с.Локвата, представляващ поземлен имот № 000003, находящ се в
местността „Гърлото” в землището на с. Локвата с площ на имота 5.141 дка,
незастроено и залято с вода място, повърхностен воден обект /водем обем 12 000
куб.м./, открита с Решение № 14 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински
съвет - Бобов дол.
................................................................

По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за услуга
върху обект публична общинска собственост – язовир с. Коркина, разположен в
поземлен имот № 000122, находящ се в местността „Сенокос” в землището на с.
Коркина с площ на имота 5.798 дка., незастроено и залято с вода място 10000
куб.м.-повърхностен воден обект., открита с Решение № 15 от Протокол № 2 от
15.02.2012 г. на Общински съвет Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от Закона за
концесиите, във връзка с чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
концесиите и Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите, изготвен от комисията,
назначена със Заповед № З-88/20.02.2012 г.на Кмета на Община Бобов дол и
резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 99
Общински съвет - Бобов дол прекратява процедурата за предоставяне на
общинска концесия за услуга върху обект публична общинска собственост –
язовир с.Коркина, разположен в поземлен имот № 000122, находящ се в
местността „Сенокос” в землището на с.Коркина с площ на имота 5.798 дка.,
незастроено и залято с вода място 10000 куб.м.-повърхностен воден обект., открита
с Решение № 15 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет - Бобов дол.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за услуга
върху обект публична общинска собственост – водоем с.Шатрово, с площ от 46.197
дка, представляващ поземлен имот с № 000078, в местност „Герена” в землището
на с.Шатрово, незастроено и залято с вода място – повърхностен воден обект,
открита с Решение № 16 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет
Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от Закона за
концесиите, във връзка с чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
концесиите и Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите, изготвен от комисията,
назначена със Заповед № З-90/20.02.2012 г.на Кмета на Община Бобов дол и
резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 100
Общински съвет - Бобов дол прекратява процедурата за предоставяне на
общинска концесия за услуга върху обект публична общинска собственост –
водоем с.Шатрово, с площ от 46.197 дка, представляващ поземлен имот с №
000078, в местност „Герена” в землището на с.Шатрово, открита с Решение № 16
от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет - Бобов дол.
................................................................

По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Прекратяване на процедурата за предоставяне на общинска концесия за услуга
върху обект публична общинска собственост – водоем с.Мламолово, разположен в
поземлен имот 000078, находящ се в землището на с.Мламолово, с площ на имота
4.670 дка., незастроено и залято с вода място /5000 куб.м./ повърхностен воден
обект. Недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот № 000215 в местността „Ибраимица”, масив 7, в землището на с. Мламолово
с площ на имота от 1.839 дка., открита с Решение № 17 от Протокол № 2 от
15.02.2012 г. на Общински съвет Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от Закона за концесиите,
във връзка с чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и
Протокол по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите, изготвен от комисията, назначена със
Заповед № З-87/20.02.2012 г. на Кмета на Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване /гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 101
Общински съвет - Бобов дол прекратява процедурата за предоставяне на
общинска концесия за услуга върху обект публична общинска собственост –
водоем с. Мламолово, разположен в поземлен имот 000078, находящ се в
землището на с. Мламолово, с площ на имота 4.670 дка., незастроено и залято с
вода място /5000 куб.м./ повърхностен воден обект. Недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000215 в местността
„Ибраимица”, масив 7, в землището на с.Мламолово с площ на имота от 1.839
дка., открита с Решение № 17 от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на Общински съвет
Бобов дол.
................................................................
По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 019037, пета категория, местност „Преки дол” с площ
0.142 дка., в землището на гр. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и 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 12 общински съветници, от които 12 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 102
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ, имот № 019037, пета категория, местност „Преки
дол” с площ 0.142 дка., в землището на гр. Бобов дол, актуван с АЧОС №

898/21.12.2011 год., определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да организира и проведе публичен търг за продажба на описания в т. 1 имот, при
начална тръжна цена в размер на 400 лв., в землището на гр. Бобов дол и сключи
договор за продажба на имота.
................................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ имот № 229001, пета категория, местност „Белия път” с площ
2.300 дка., в землището на с. Големо село.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и 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 12 общински съветници, от които 7 бр.ЗА, 4 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 103
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ, имот № 229001, пета категория, местност „Белия
път” с площ 2.300 дка., в землището на с. Големо село, актуван с АЧОС №
897/21.12.2011 год ., определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да организира и проведе публичен търг за продажба на описания в т. 1 имот, при
начална тръжна цена в размер на 1200 лв., в землището на с. Големо село и
сключи договор за продажба на имота.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Тимотеев Радлев – Заместник - председател на Общински
съвет – Бобов дол, относно: Изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация.
................................................................
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 от ЗНА и преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния служител 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
Общински съвет – Бобов дол променя чл.24, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, която да се чете по следният
начин:
Ал.2 Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един
месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в

общинската администрация Бобов дол за последния месец от предходното
тримесечие.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 12 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105
Общински съвет – Бобов дол подкрепя Обръщението на Управителния
съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в
Република България.
................................................................
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 12 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 106
Общински съвет – Бобов дол приема следните изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, както следва:
Чл.17
Отпада (2)При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за
решение, заседанието се ръководи от заместник-председател до гласуването на проекта или
прекратяване на обсъждането;
Чл.20
нова (5) 4.отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни
трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда и
решенията на ОбС;
Чл.29
(2)За установяване наличие на конфликт на интереси, съгласно „Закон за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси” се избира комисия от трима членове.
става
(2)За установяване наличие на конфликт на интереси, съгласно „Закон за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси” се уведомява ПК по Образование, спорт, култура, религия и
конфликт на интереси.
Чл.48
(6)Постоянните комисии разглеждат доклади, проекти, становища и сигнали от
кметски наместници, както и молби на граждани, които се разглеждат от ОбС при
условие, че са придружени със становище на Кмета на общината, Председателя или
Зам.- председателя на ОбС или общински съветници.
става (6) Постоянните комисии разглеждат доклади, проекти, становища и сигнали от
кметове на кметства и кметски наместници, както и молби на граждани, които се
разглеждат от ОбС при условие, че са придружени със становище на Кмета на
общината, Председателя или Зам.- председателя на ОбС или общински съветници.
Отпада (7) Осъществяват контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Чл.54
(2)Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на кметства по
въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет
за решаване;
става (2)Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на
кметства и кметски наместници по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от
компетентността на общинския съвет за решаване;
Чл.63
нова (4) по изключение Общинския съвет се свиква на извънредно заседание от неговия
председател, когато се касае за кратки срокове, в които общинския съвет следва да
разгледа материалите и да вземе конкретно решение по въпроси, свързани с извънредни
ситуации, бедствия и аварии и важни за развитието на общината проблеми, които не
търпят отлагане.
нова (5) В случаи по ал.4 председателя на Общинския съвет свиква извънредно
заседание, което се провежда в двудневен срок, във всеки ден от седмицата.
Чл.64
(2)Времето на едно заседание е до пет часа, което се разпределя на части с пауза от един
час и с почивки по 20 минути за всяка част.
става (2)Времето на едно заседание е до осем часа, включващо пауза от един час и две
почивки по 20 минути.
Чл.97
отпада (2)Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят
председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.
Чл.120 Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на три
месеца,считано от началото на мандата.
Чл.121 (1)Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и
внася в общинския съвет отчет за изпълнението им всяко тримесечие. Отчетът обхваща
решенията на Общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно
изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното
изпълнение;
Става Чл.120 Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета
на шест месеца,считано от началото на мандата.
Чл.121 (1)Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и
внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчетът обхваща
решенията на Общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно
изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното
изпълнение.
Допуска предварително изпълнение на решението.
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от Валери Радлев – Зам.-председател ОбС – Бобов дол, относно:
Учредяване на Асоциация по ВиК в област Кюстендил.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 и чл.198в,
ал.12 от Закона за водите и резултатите от проведеното поименно 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
№ 107
Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол да
вземе участие в работно съвещание в МРРБ на 28.06.2012г., относно изясняване на
проблеми по учредяването на Асоциации по ВиК в Република България, а при
невъзможност да участва председателя на ОбС-Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 108
Общински съвет – Бобов дол не дава съгласие Община Бобов дол да участва
в учредяване на Асоциация по ВиК на територията на област Кюстендил, а дава
съгласие да бъде учредена Асоциация по ВиК - обособена територия с
териториален обхват Община Бобов дол.
................................................................
По т.11 от дневния ред:
Докладна от персонала на бившата МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД, гр.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
№ 109
1.Общински съвет – Бобов дол задължава д-р Красимира Василева Изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД, да изиска справка
има ли заведени съдебни искове срещу МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД, гр.Бобов
дол.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Изпълнителният директор на
МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД, гр.Бобов дол да представи актуален доклад за
състоянието на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев” ЕАД, за пероида от 01.01.2012 год. до
30.06.2012 год.
3. Общински съвет – Бобов дол задължава Постоянната комисия по местно
самоуправление, социални дейности и здравеопазване на следващото заседание на
Общински съвет – Бобов дол да представи доклад за възможностите за изплащане
на заплатите на персонала на МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕАД, гр.Бобов дол.
По т.12 от дневния ред:
Годишен счетоводен отчет за 2011 год. и Данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО на
„Медицински център I”ЕООД, гр.Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, 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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 110
Общински съвет – Бобов дол приема Годишен счетоводен отчет за 2011 год.
и Данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО на „Медицински център I”ЕООД,
гр.Бобов дол.
................................................................
По т.13 от дневния ред:
Писмо, вх.№ 10.00.64/02.05.2012 год., от г-н Георги Александров - Кмет на
с.Мламолово, относно преразглеждане размера на месечното му възнаграждение.
................................................................
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
№ 111
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
направи финансов анализ за възможността за увеличение на заплатите на
кметовете и кметските наместници и излезе с предложение за решение пред
Общински съвет – Бобов дол.
По т.14 от дневния ред:
Докладна записка от Васил Стоянов Васев – кмет на кметство с. Големо село, относно:
Искане на жителите от с. Големо село, община Бобов дол за разкриване и
съоръжаване на ЖП Прелез.
................................................................
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
№ 112
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе работна среща с представители на Министерство на транспорта за
изясняване и решаване на проблема на населението от село Големо село.
По т.15 от дневния ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – Заместник-кмет на Община
Бобов дол, относно: Изразено намерение за дарение в заявление вх. №
94.С.117/14.06.2012 г. от Сашо Асенов Александров – Председател на
Производствено-потребителска земеделска кооперация „Шатрово-94” с.Шатрово,
обл.Кюстендил.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, т.2, б.”з” от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 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
№ 113
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие Кмета на Община Бобов дол
да приеме дарение на парична сума в размер на 2500/две хиляди и петстотин/ лева
от председателя на ППЗК”Шатрово 94”, с.Шатрово, област Кюстендил.
2. Възлага на Кмета на Община Бобов дол да сключи договор за приемане
на дарението с председателя на ППЗК”Шатрово 94”, с.Шатрово, област
Кюстендил. Приетото дарение да бъде вписано в Публичния регистър за приетите
от Община Бобов дол дарения.
................................................................
По т.16 от дневния ред:
Докладна записка от Васил Васев – кмет на кметство с. Големо село, относно: Жалба
от живущите в квартал”Старата гара”, в района на подлеза на релсовия път на
ЖП с.Големо село.
................................................................
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
№ 114
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
назначи комисия от специалисти, която в срок до 30.06.2012 год., след проверка на
изложените обстоятелства в жалбата и оглед на място, да предложи експертно
становище за решение на проблема.
По т.17 от дневния ред:
Разни:
- Писмо от Агенция”Пътна инфраструктура”, гр.София, относно
преминаването на АМ”Струма” – Лот 2” Дупница – Благоевград”;
- Молба от Димитър Радославов Цонев, живущ в с.Мламолово, ул.”Ст.
Димитров” № 94.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, 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 приема решението на Общински експертен
съвет по устройство на територията, с което е съгласувано проектното решение на
трасето на автомагистрала „Струма” – Лот 2” Дупница – Благоевград от км. 322 +
000 до км.359 + 000, както и проектното решение на трасето на магистралата,
включително пътните възли и селскостопанските пресичания на територията на
Община Бобов дол, като при следващият етап на проектиране да се вземат
предвид довеждащите водопроводи, които захранват с питейна вода Община
Бобов дол и същите по време на строителството да бъдат рехабилитирани.

................................................................
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 задължава Кмета на Община Бобов дол при
финансова възможност да отпусне сума до 1000 лв., необходими за лечението на
Димитър Радославов Цонев, живущ в с.Мламолово, ул.”Ст. Димитров” № 94.
................................................................
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