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 № 7
от 28.08.2015 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 11
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински
съвет – Бобов дол прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отчета на Община Бобов дол за 2014 година в частта «Капиталови
разходи».
3. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности за периода 2016-2018 г.
4. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ в следния обхват:
1.УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Мало село, одобрен със Заповед №
1456/06.06.1970г.
2.УПИ VІ, кв. 19 по плана на с. Мламолово, одобрен със Заповед №
553/16.03.1970г.
3. УПИ І, кв. 15 по плана с. Големо село, одобрен със Заповед № 554/10.03.1970 г.
4.Обхвата между о.т. 57-56-55-59-58 по плана на с. Долистово, одобрен със
Заповед № 1094/17.12.1990 г.
5. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Закупуване на товарен автомобил - самосвал за обезпечаване
дейността на ОП „ЧОБ”.
6. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Формиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2015/2016 година.
7. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Формиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната
2015/2016 година.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проектно предложение „
Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство с. Бабино, община
Бобов дол”.
9.Молби на граждани:
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- Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.42, ап.3.
- Маргарита Миланова Титова от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”, бл.45,
ап.32.
10. Разни.
................................................................
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 6 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ и 2 бр.
–ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 95
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
назначи комисия от Общинска администрация и Общински съвет, съвместно да
извърши финансово-икономически анализ на ОП „ЧОБ”, гр. Бобов дол, за
периода 01.01.2015г. – 31.08.2015г., в срок до 11.09.2015г.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 6 бр.-ЗА, и 5 бр. –
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет - Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 96
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол да
направи проверка, съвместно с Общински съвет – Бобов дол, кои от Общинска
администрация са участвали в реализирането на Европейски проекти и какви
пари са се разпределили за периода, в срок до следващото заседание на Общински
съвет – Бобов дол.
................................................................

По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отчета на Община Бобов дол за 2014 година в частта «Капиталови
разходи».
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за Публичните
финанси и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
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бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол, и резултатите от
проведеното поименно гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА,
и 2 бр. – ПРОТИВ/, Общински съвет - Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 97
Общински съвет- Бобов дол приема отчета за капиталови разходи, разпределени по
обекти както следва:

1. Основен ремонт на общински пътища – 140 300лв.
1.1.Ремонт на общински път KNL 1013 с. Долистово – с. Бабино – 9 685лв.
1.2.Ремонт на общински път KNL 1014 в обхвата на селата Коркина, Шатрово,
Паничарево – 22 448лв.
1.3.Ремонт на общински път KNL 3011 от път ІІ-62/Кюстендил-Дупница/до с.
Блато- Локвата- махала Хановете – 20 912лв.
1.4. Ремонт на улична и общинска пътна мрежа – 80 240лв.
1.5.Преходен остатък за 2015г. – 7 015 лв
2. ІІ. Други обекти от целевата субсидия -142 800 лв
2.1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов
дол – 26 205 лв., преходен остатък за 2015г.- 23 795лв.
2.2. Изграждане на земноизкопна канавка от ЖП надлез с. Големо село
/изхода
към гр. Дупница/ до коритото на река Бобовдолска – 1 000лв.
2.3. Трасиране подравняване и насипване с трошен камък на улици: о.т. 18-20-21с.
Големо село; ул. о.т. 54-63-64 с. Мало село – 5000 лв.
2.4. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки в: с. Бабино, с. Мали
Върбовник, ул. с о.т. 42-43-34, с. Мало село – канавка за отвеждане на преливната
вода от питеен резервоар и отводнителна канавка с водосток на улица при о.т. 55 –4
851лв.
2.5. Ремонт на покрива на сградата на :кметство Мало село , Долистово и Бабинска
река – преведени средства в размер на 4 706лв.
2.6. Почистване на речното корито в с. Долистово над гробищен парк –
3 000лв.
2.7. Възстановяване на тротоари около тротоарни кранове в с. Мламолово –
5 000лв.
2.8. Възстановяване на алеи в гробищен парк –1 500лв.
2.9. Ремонт на осветлението на вътрешните помещения на ЦДГ „Миньор” и ОДЗ
„Дружба” – 2 000лв.
2.10. Направата на отводнителна канавка на ул. „Паисий” и ул. „Рила” – гр. Бобов
дол – 1 149лв.
2.11. Изграждане на паркинг над ул. „27-ми Октомври” при ЦСРИ – 3 000лв.
2.12. Изнасяне на ел. табла за улично осветление извън трафопостовете –4 000лв.
2.13. Подмяна на улични осветителни с икономични такива – 7 000лв.
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2.14. Обаластряване на улици на населените места на община Бобов дол– 10 658лв.
2.15. Възстановяване на отводнителна канавка и водосток между УПИ І-624 и
УПИІІ-641, кв.39- гр. Бобов дол – 1 500лв.
2.16. Възстановяване и ремонт на резервоар и каптиран извор в местността „Цаган”
– гр. Бобов дол – 3 000лв.
2.17. Проектиране на подпорна стена на ул. Ал. Стамболийски” – 1 500лв.
2.18. Изграждане на подпорна стена на ул. „Ал. Стамболийски” – 9 999лв.
2.19. Почистване на коритото на р. Бобовдолска в землището на с. Големо село –
север 300м.- 16 000лв.
2.20.Преходен остатък за 2015г. – 31 732 лв.
Общо целевата субсидия за капиталови разходи 1+2 = 283 100лв., на основание
чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г., от тях:
- преходен остатък за 2015г. – 38 747 лв.

3.От собствени средства в размер на 140 115 лв.
3. 1. Обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол 50 870лв., в
т.ч. за
- Обаластряване на ул. „Дружба”/ЧСИ/ – 3 442лв.
- Обаластряване на ул. „Иван Вазов”/ЧСИ/ – 3 442лв.
- Обаластряване на тренировъчно игрище Бобов дол/ЧСИ/ – 3 442лв.
- Асфалтиране на ул. „Н.Вапцаров”/ЧСИ/ – 27 882лв.
- Асфалтиране на ул. „Ал. Стамболийски”/ЧСИ/ – 12 662лв.
3.2. Изграждане на земноизкопна канавка от ЖП надлез с. Големо село
/изхода
към гр. Дупница/ до коритото на река Бобовдолска – 11лв.
3.3. Трасиране подравняване и насипване с трошен камък на улици: о.т. 18-20-21с.
Големо село; ул. о.т. 54-63-64 с. Мало село – 1 113лв.
3.4. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки в: с. Бабино, с. Мали
Върбовник, ул. с о.т. 42-43-34, с. Мало село – канавка за отвеждане на преливната
вода от питеен резервоар и отводнителна канавка с водосток на улица при о.т. 55 –3
584лв.
3.5. Възстановяване на алей в гробищен парк –61лв.
3.6. Възстановяване и ремонт на резервоар и каптиран извор в местността „Цаган” –
гр. Бобов дол – 74лв
3.7. Ремонт на улична и общинска пътна мрежа – 6 777лв.
3.8. Придобиване на съдове за смет за ОП „ЧОБ”- гр. Бобов дол –
18 291лв.
3.9. Почистване на р. Връчва в кв. „Христо Ботев”, ул. „Васил Левски” – 300м. –
22 910лв.
3.10. Почистване на коритото на р. Бобовдолска в землището на с. Големо село –
север 300м.- 13 141лв.
3.11.Придобиване на част от сградата, представляваща 3 помещения в сградата на
Общинска Администрация- гр. Бобов дол – 13 893лв.
3.12. Придобиване на земя, поземлен имот, в местност „Кочене” – гр. Бобов дол –
150лв.
3.13.Възстановена канализация в с. Мламолово – 3 000лв.
3.14. ПВЦ кабина за охрана на парка – 1 240лв.
3.15. Придобиване на компютри за СОУ „Христо Ботев” – 5 000лв.
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4. От средства от преходен остатък от 2013година са изразходвани
240 292лв., както следва :
4.1. Авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път
KNL1016;стар№ІV62031/ІІ-62
НевестиноДупница/Долистово-НовоселянеКоркина, в община Бобов дол –
3 800лв.
4.2. Аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. „Бор”, о.т. 73 до о.т.72, с.
Мламолово – 216 766лв.
4.3. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградите на Общинска администрация- Бобов дол, културен дом, кв.
„Миньор”, Читалище „Просвета”- гр. Бобов дол, и кметство Мало село. – 2 880лв.
4.4. Закупуване на компютри и хардуер – 8 046лв.
4.5. Почистване на коритото на р. Бобовдолска в землището на с. Големо село –
север 300м.- 4 000лв.
4.6. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол – 1
800лв.
4.7. Авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.
Мламолово – 3 000лв.

5. От средства по СЕС –„Разплащателна Агенция” към ДФ „Земеделие”. за ДДС
по проект с Договор №10/321/01011 от 08.07.2011г., са изразходвани 313 160 лв., за
следните обекти:
5.1. Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL1016;стар N ІV-62031,/ІІ62 Невестино-Дупница/-Долистово-Новоселяне-Коркина, в община Бобов дол, за
участък в началото на регулация в с. Долистово км.4+000 – 155 066лв.
5.2. Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL1016;стар N ІV-62031,/ІІ62 Невестино-Дупница/-Долистово-Новоселяне-Коркина, в община Бобов дол, за
участък край регулация с. Долистово км. 5+000 – 158 094 лв.
6. От други източници на финансиране - 718 502лв., в т.ч.:
6.1. Възстановяване на зона за отдих и чешма от извора при Църква Св. Никола, гр.
Бобов дол – 8 447 лв.
6.2. Реконструкция на напорен водопровод и съоръжения от помпена станция в
язовир Дяково до бъдеща ПСПВ- гр. Бобов дол – 1 879лв.
6.3. Укрепване на питеен водопровод за Община Бобов дол в землището на с.
Мламолово – 699 616лв.
6.4. Възстановяване и укрепване на мост на улица с о.т. 73-о.т.82, с. Долистово – 8
560лв.
Общо по отчета за капиталови разходи за 2014година в Община Бобов дол са
направени разходи в размер на 1 630 217лв.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи
и разходите за местни дейности за периода 2016-2018 г.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.82, ал.2 и ал.3, чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси, в изпълнение на точка 2.1.5 от РМС № 62 от 2015г. и
съгласно указанията на БЮ№3/03.07.2015г. на Министерството на финансите и чл.24,
ал.3 във връзка с ал.2, т.9 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол, и резултатите от
проведеното поименно гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА,
и 3 бр. – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет - Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
Общински съвет - Бобов дол одобрява бюджетната прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода 20162018 г.
................................................................

По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ в следния обхват:
1.УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Мало село, одобрен със Заповед №
1456/06.06.1970г.
2.УПИ VІ, кв. 19 по плана на с. Мламолово, одобрен със Заповед №
553/16.03.1970г.
3. УПИ І, кв. 15 по плана с. Големо село, одобрен със Заповед № 554/10.03.1970 г.
4.Обхвата между о.т. 57-56-55-59-58 по плана на с. Долистово, одобрен със
Заповед № 1094/17.12.1990 г.
................................................................

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 от Закона за устройство на територията, 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
№ 99
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 от Закона за устройство на територията Общински съвет - гр.Бобов
дол, реши:
1. Общински съвет - Бобов дол ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за
изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ ІІІ, кв.
13 по плана на с. Мало село, одобрен със Заповед № 1456/06.06.1970 г.
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2. Общински съвет - Бобов дол ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за
изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ VІ, кв.
19 по плана на с. Мламолово, одобрен със Заповед № 553/16.03.1970 г.
3. Общински съвет - Бобов дол ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за
изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ І, кв. 15
по плана с. Големо село, одобрен със Заповед № 554/10.03.1970 г.
4. Общински съвет - Бобов дол ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за
изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за Обхвата
между о.т. 57-56-55-59-58 по плана на с. Долистово, одобрен със Заповед №
1094/17.12.1990 г.
................................................................
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Закупуване на товарен автомобил - самосвал за обезпечаване дейността
на ОП „ЧОБ”.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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
№ 100
Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на община Бобов дол да
проведе необходимите процедури за закупуване на нов или втора употреба
автомобил – самосвал, с товароносимост 6 /шест/ тона за обезпечаване дейността
на ОП „ЧОБ” като стойността не превишава 26 000 /двадесет и шест хиляди/ лева
с ДДС.
...............................................................
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Формиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2015/2016 година.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1.т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1 т. , ал.2, ал.
3 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена /обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г., доп. ДВ бр.86 от
17.10.2014 г./ и резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 10
общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 3 бр. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 101
1. Общински съвет, гр. Бобов дол разрешава формиране на самостоятелни
паралелки в СОУ „Христо Ботев”, гр. Бобов дол, без дофинансиране от
финансиращият орган за учебна 2015/2016 година както следва:
в ІV клас - 12 ученика;
в VІ клас - 15 ученика;
в VІІІ клас - 15 ученика;
2. Общински съвет, гр. Бобов дол разрешава формиране на самостоятелни
паралелки в СОУ „Христо Ботев”, гр. Бобов дол, с дофинансиране от
финансиращият орган за учебна 2015/2016 година в размер на 20 % от съответния
единен разходен стандарт / ЕРС – 1515 лв./ – 606 лв. за двама ученика / по 303 лв.
на ученик/, както следва:
в Х клас - 17 ученика;
в ХІ клас - 17 ученика
................................................................

По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Формиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната
2015/2016 година.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1.т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1 т. , ал.2 и
ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена /обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г., доп. ДВ бр.86 от
17.10.2014 г./ и резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 10
общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 3 бр. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 102
Общински съвет, гр. Бобов дол разрешава формиране на самостоятелна
паралелка в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Бобов дол, без дофинансиране от
финансиращият орган за учебна 2015/2016 година както следва:
VІІІ клас - 16 ученици.
................................................................
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проектно предложение „
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Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство с. Бабино, община
Бобов дол”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1,т.8, 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 поименно гласуване /гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет - Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 103
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства
с
проектно
предложение:
„Благоустройство
и
паркоустройство на площадно пространство с.Бабино, община Бобов дол”,
по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
като водеща организация;
2. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка
с подготовката и реализирането на проектното предложение по ПРСР 20142020 г.
3. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
осигури временна наличност на средства за извършване на допустимите
разходи за реализиране на проекта, преди възстановяването им по
Програмата;
4. Общински съвет - Бобов дол декларира, че няма да променя характера на
собствеността върху обектите на интервенция за период от 5 /пет/ години
след приключването на дейностите по проекта;
5. Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение
отговаря на приоритетите за развитие на района от Общинския план за
развитие 2014 - 2020 г. на Община Бобов дол.
................................................................

По т.9 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.42,
ап.3.
- Маргарита Миланова Титова от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”,
бл.45, ап.32.
................................................................

- Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.42,
ап.3.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 1 бр.ПРОТИВ, 3 бр. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, /, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 104
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Найден Илиев Ангелов от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.42, ап.3, в
размер на 300 / триста/ лв.
................................................................

- Маргарита Миланова Титова от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”,
бл.45, ап.32.
................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр.ЗА, 1 бр.
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, /, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Маргарита Миланова Титова от гр.Бобов дол, ул.„ Стефан Стамболов”, бл.45, ап.
32, в размер на 300 / триста/ лв.
................................................................
По т.10 от дневният ред:
Разни.
................................................................

Дата на публикуване – 07.09.2015 г., 15.00 ч.
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