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 28.05.2014 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. Питания
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Приемане на решение за предварително съгласие за
промяна на предназначението и отчуждаване на общински поземлени имоти,
които се засягат от аварийното възстановяване на републикански път ІІІ-623
(о.п. Кюстендил – о.п. Дупница) –Мламолово – Бобов дол – Жедна – Враня
стена – Габрешевци, участък „Бобов дол – Жедна” от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе с дължина 760 м.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ 13-13-52/25.10.2013 г. за одобрен проект „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в
община Бобов дол”, финансиран по Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация
и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Предложение с вх.№ 69.00.07/2014год. за прекратяване на
договор с право на ползване върху недвижим имот на основание предоставена
концесия от 08.08.2005г., писан в Службата по вписванията при Районен съд –
Дупница, с вх. регистрационен № 3295 на 10.08.2005г., от ЕТ „Михаил
Коларски – ИД”.
5. 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 162.57 кв. м. от
административна сграда, намираща се в УПИ І - 861, кв. 45 по плана на гр.
Бобов дол, за срок от 2 години.
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6. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Решение за изработване на Общ устройствен план на
община Бобов дол.
7. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община
Бобов дол, относно: Промяна на Решение № 57 от Протокол № 5 от 23.04.2014 г.
от заседание на Общински съвет – Бобов дол.
8.Писмо от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Заявление от Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен
Русев”, бл. 37, ап. 11, за получаване на парична помощ за лечение от Община
Бобов дол.
9. Молби на граждани:
- Цветанка Иванова Стефанова от гр. Бобов дол, бл.23, ап.18;
- Тодора Лазарова Милева от с.Мало село, Община Бобов дол;
- Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”,бл.37,
ап. 11;
- Христина Аврамова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68,
вх. Б, ап. 26.
- Галя Симеонова Иванова от гр. Бобов дол, кв.Миньор”, ул. „Никола
Вапцаров”, бл. 21, ап. 4;
- Бойка Петкова Симеонова от село Горна Козница, Община Бобов
дол;
- Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов,
бл. 3, вх. Б, ап. 14;
-Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Н.Й.Вапцаров”,
бл.29, вх.А, ап.2;
-Румяна Симеонова Траянова от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56,
ап.17.
10. Разни
По т.1 от дневният ред:
Питания
................................................................
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на решение за предварително съгласие за промяна на
предназначението и отчуждаване на общински поземлени имоти, които се
засягат от аварийното възстановяване на републикански път ІІІ-623 (о.п.
Кюстендил – о.п. Дупница) –Мламолово – Бобов дол – Жедна – Враня стена –
Габрешевци, участък „Бобов дол – Жедна” от км 14+800 до км 15+560 по ново
трасе с дължина 760 м.
................................................................
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.12-00-51/14.05.2014
год. от Агенция “Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството относно Проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: Път ІІІ-623 „Бобов дол – Жедна”- Аварийно
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възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе –
подробен устройствен план от км 14+850 до км 15+550 и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13
бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 61
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, в землището на гр. Бобов дол,
които се засягат от аварийното възстановяване на републикански път ІІІ-623
(о.п. Кюстендил – о.п. Дупница) –Мламолово – Бобов дол – Жедна – Враня
стена – Габрешевци, участък „Бобов дол – Жедна” от км 14+800 до км 15+560
по ново трасе с дължина 760 м., съгласно Проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: Път ІІІ-623 „Бобов дол –
Жедна”- Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км
15+560 по ново трасе – подробен устройствен план от км 14+850 до км 15+550.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 от
решението – 1 /една/ година от влизане в сила на решението.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ 13-13-52/25.10.2013 г. за одобрен проект „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов
дол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 20072013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с осъществяване на дейностите по
чл.17, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация /обн.
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 5 Март 2014г./ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13 общински
съветници, от които 12 бр.- ЗА, 1 бр.- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов
дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
1.Общински съвет - Бобов дол приема „Правила за мониторинг,
контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие
на община Бобов дол“ разработени в изпълнение на Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ 13-13-52/25.10.2013 г. за одобрен проект
„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики в община Бобов дол”, финансиран по Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3.
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„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07
2.Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов
дол да предприеме всички необходими правни и фактически действия във
връзка с въвеждането на „Правила за мониторинг, контрол и последваща
оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Бобов дол“
разработени в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ 13-13-52/25.10.2013 г. за одобрен проект „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в
община Бобов дол”, финансиран по Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет
1.3. „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,
бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение с вх.№ 69.00.07/2014год. за прекратяване на договор с
право на ползване върху недвижим имот на основание предоставена концесия
от 08.08.2005г., писан в Службата по вписванията при Районен съд – Дупница,
с вх. регистрационен № 3295 на 10.08.2005г., от ЕТ „Михаил Коларски – ИД”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.75, ал.2 от Закона за
концесиите и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 63
1.Не приема направеното от концесионера ЕТ”Михаил коларски-ИД”
със седалище и адрес на управление: с.Паничище, общ.Сапарева баня,
представлявано от управителя Михаил Димитров Коласки, предложение за
прекратяване по взаимно съгласие на концесионният договор сключен на
08.08.2005 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница с
рег.№ 1318/10.08.2005 г., поради липса на основанията визирани в чл.75, ал.1
от Закона за концесиите.
2.Упълномощава Кмета на Община Бобов дол, да покани концесионера
да обезпечи договора за концесия с гаранция за добро изпълнение на
задълженията по същия.
3.Упълномощава Кмета на Община Бобов дол да уведоми концесионера
ЕТ”Михаил Коларски-ИД” за настоящото решение.
................................................................
По т.5 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 162.57 кв. м. от административна
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сграда, намираща се в УПИ І - 861, кв. 45 по плана на гр. Бобов дол, за срок от
2 години.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОС, във
връзка с чл. 15, ал.7 и 8 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 11
бр.- ЗА, 1 бр.- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде отдадена под наем,
чрез публичен търг с явно наддаване на част от общински недвижим имот,
представляващ помещения с площ 162.57 кв. м., от административна сграда /
с обща площ 400 кв.м/, находяща се в УПИ І - 861, кв. 45 по плана на гр. Бобов
дол, за срок от 2 години, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на
487.71 лв., 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.6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Решение за изработване на Общ устройствен план на община Бобов
дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и на основание чл.124, ал. 1 във
връзка с чл.124б, ал. 1 и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.- ЗА/, Общински съвет – Бобов
дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 65
1.Общински съвет – Бобов дол приема решение за изработване на Общ
устройствен план на Община Бобов дол, съгласно чл.124, ал.1 от Закона за
устройство на територията(ЗУТ) по изготвеното Техническо задание, съгл.
изискванията на чл.125 от ЗУТ.
2.Общински съвет - Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол
да проведе процедура по възлагане изготвянето на Общ устройствен план на
Община Бобов дол по изготвеното Техническо задание.
3.Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол
да направи писмено предложение до Министерство на инвестиционното
проектиране за осигуряване финансирането по изработване на общ
устройствен план на Община Бобов дол.
................................................................
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По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна на Решение № 57 от Протокол № 5 от 23.04.2014 г. от
заседание на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.5 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
№ 66
Общински съвет – Бобов дол изменя свое Решение № 57 от Протокол №
5 от 23.04.2014 г. от заседание на Общински съвет – Бобов дол, както следва:
Датата, от която се определя размера на основното месечно
възнаграждение на кмета на община Бобов дол и на кметовете на кметства с.
Мламолово и с. Големо село, община Бобов дол, да не се счита от 01.02.2014 г.,
а от 01.05.2014 г. Т.1, т.2 и т.3 от Решение № 57 от Протокол № 5 от 23.04.2014
г. от заседание на Общински съвет – Бобов дол, остават непроменени.
...............................................................
По т.8 от дневният ред:
Писмо от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Заявление от Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”,
бл. 37, ап. 11, за получаване на парична помощ за лечение от 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
№ 67
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
върне отговор на Заявление от Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул.
„Свилен Русев”, бл. 37, ап. 11, за получаване на парична помощ за лечение от
Община Бобов дол, по компетентност.
По т.9 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Цветанка Иванова Стефанова от гр. Бобов дол, бл.23, ап.18;
- Тодора Лазарова Милева от с.Мало село, Община Бобов дол;
- Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”,бл.37,
ап. 11;
- Христина Аврамова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68,
вх. Б, ап. 26.
- Галя Симеонова Иванова от гр. Бобов дол, кв.Миньор”, ул. „Никола
Вапцаров”, бл. 21, ап. 4;
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- Бойка Петкова Симеонова от село Горна Козница, Община Бобов
дол;
- Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов,
бл. 3, вх. Б, ап. 14;
-Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Н.Й.Вапцаров”,
бл.29, вх.А, ап.2;
-Румяна Симеонова Траянова от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56,
ап.17.
................................................................
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
№ 68
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Цветанка Иванова Стефанова от гр. Бобов дол, бл.23, ап.18, в размер на 200 /
двеста/ лева.
................................................................
- Тодора Лазарова Милева от с.Мало село, Община Бобов дол;
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.- ЗА, 1 бр.ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 69
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Тодора Лазарова Милева от с.Мало село, Община Бобов дол.
................................................................
- Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”,бл.37,
ап. 11;
................................................................
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
№ 70
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”,бл.37, ап. 11, в
размер на 300 / триста/ лева.
................................................................
- Христина Аврамова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68,
вх. Б, ап. 26.
................................................................
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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
№ 71
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Христина Аврамова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. Б,
ап. 26, в размер на 100 / сто/ лева.
................................................................
- Галя Симеонова Иванова от гр. Бобов дол, кв.Миньор”, ул. „Никола
Вапцаров”, бл. 21, ап. 4;
................................................................
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
№ 72
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ
на Галя Симеонова Иванова от гр. Бобов дол, кв.Миньор”, ул. „Никола
Вапцаров”, бл. 21, ап. 4.
................................................................
- Бойка Петкова Симеонова от село Горна Козница, Община 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 12
бр.- ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 73
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Бойка Петкова Симеонова от село Горна Козница, Община Бобов дол, в
размер на 200 / двеста/ лева.
................................................................
- Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов, бл.
3, вх. Б, ап. 14;
................................................................
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
№ 74
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Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Борислав Кирилов Николов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов, бл. 3, вх. Б,
ап. 14, в размер на 200 / двеста/ лева.
................................................................
-Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Н.Й.Вапцаров”,
бл.29, вх.А, ап.2;
................................................................
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
№ 75
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Н.Й.Вапцаров”, бл.29, вх.А,
ап.2, в размер на 100 / сто/ лева.
................................................................
-Румяна Симеонова Траянова от гр.Бобов дол, ул.”Малчика”, бл.56,
ап.17.
................................................................
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
№ 76
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Роза Станимирова Илиева от гр.Бобов дол, ул.”Н.Й.Вапцаров”, бл.29, вх.А,
ап.2, в размер на 100 / сто/ лева.
................................................................

По т.10 от дневният ред:
Разни
................................................................
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