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 № 8
от 03.07.2013 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 11
общински съветници, от които 11 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания
2.Решение №125 от 05.06.2013 год. на Кюстендилски административен съд
относно отмяна на решение № 211 от Протокол № 15 от 27.12.2012 год. на
Общински съвет – Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Областна
Дирекция по безопасност на храните гр. Кюстендил, част от имот публична
общинска собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация
Бобов дол.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно:Одобряване на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска
собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Писма с №№ 92.00.119/2013 г.;92.00.247. 92.00.248, 92.00.249/ 2012 г. ;
92.00.78/2013 г.; 92.00.42/2013 г. 92.00.63/2013 г. и 92.00.61/2013 г.от ОбС Бобов дол,
за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е издадено решение
от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов дол, за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници.
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Писма с №№ 92.00.24; 25/2013 г., 92.00.12/2013г., 92.00.238/2012 г.,
92.00.01/2013 г., 92.00.15/2013 г, 92.00.31/2013 г., 92.00.16/2013 г. и 92.00.233/2012 г. от
ОбС Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е
издадено решение от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов дол, за признаване
на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Обявяване на недвижим имот представляващ част от трети етаж на
административната сграда на Общинска администрация гр.Бобов дол, със
застроена площ 124,32 кв.м. от частна общинска собственост в публична
общинска собственост, находящ се в град Бобов дол, улица ”27-ми Октомври” №
2.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол,
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имот № 000041 с площ 3.091 дка. намиращ се в землището на с. Мало село, общ.
Бобов дол
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бобов дол и
физическо лице, чрез продажба по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост по плана на с. Мламолово.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за прокарване на трасе на обект : П/СТ”Тец
Бобов дол” външно електрозахранване на нова обслужваща сграда – КЛ 20 КV от
ВС „ТЕЦ”, през имот № 000319 – публична общинска собственост, представляващ
- пасище, мера, м.” Тупано”с площ 14.153 дка., в землището на с. Големо село,
отразен на скица проект Ф00003/03.04.2013 год.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на „Народно Читалище
Просвета – 1903” – гр. Бобов дол на недвижим имот , представляващ „Културен
дом” намиращ се в кв. 15 по рег. план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
12.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 обхват : улица с осови точки 4 – 10, урегулирани поземлени имоти І
13,14 и ІІ – 14, кв.1 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
13.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 год. в частта
„Капиталови разходи”.
14. Предложение от архиерейски наместник Георги Паликарски;
- Становище на постоянната комисия по устройство и развитие на територията и
общинска собственост при Общински съвет – Бобов дол.
15.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на части от имоти
общинска собственост, в землището на с.Големо село, общ. Бобов дол, засегнати
от строителството на автомагистрала “Струма” Лот 2 “Дупница - Благоевград” от
км 322+000 до км 359+483.52.
16. Молба от живущите в гр. Бобов дол, бл. 18, ул.”Д.Благоев”.
17. 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.
18. 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.
19.Разни
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По т.1 от дневния ред:
Питания
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Решение №125 от 05.06.2013 год. на Кюстендилски административен съд относно
отмяна на решение № 211 от Протокол № 15 от 27.12.2012 год. на Общински съвет
– Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и влязло в законна сила Решение №
125/05.06.2013 г. по адм.дело № 46 по описа на Административен съд Кюстендил, при
съобразяване със задължителните указания в мотивите на същото и на основание чл.267 във
връзка с чл.268, т.2 от АПК и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували

11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 68
на Общински съвет Бобов дол гр.Бобов дол
За одобряване на подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на
вятърен прак „Орисол-4”, извън границите на населените места в землищата на
с.Мламолово и гр.Бобов дол
На основание чл.124, ал.3/отм./ във връзка с чл.108, ал.1 и чл.109, ал.2/изм./ от
ЗУТ, чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА във връзка с подадено заявление от „Терраветроссоле”
ООД вх.№ 12.00.37/18.03.2010 г., становище изх.№ 209/04.02.2010 г. от РДГ
гр.Кюстендил, становище изх.73/21.01.2010 г. на ДГС”Дупница” гр.Дупница, искане за
предварително съгласуване с вх.№ 27-126//15.02.2010 г., предварително съгласуване за
изключване на г ори и земи от държавния горски фонд с вх.№ 12.00.37/18.03.2010 г. на
ИАГ София, на 07.04.2010 г.инж.Грети Алексова – Кмет на Община Бобов дол е
разрешила да се изработи подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и
застрояване/ПРЗ/ за имот №за имот №053108 в землището на с.Мали Върбовник и за имоти
№000004, 000272, 000274, 000275, 000283, 000284, 000285, 000286 и 000287 в землището на
с.Мламолово, община Б.Д. за изключване на гори и земи от горския фонд частна държавна
собственост с цел изграждане на обекти за производство на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни
източници-ветроелектроцентрали след
промяна
на
предназначението на земята. Кметът е разпоредила възложителя да съгласува проекта за ПУП
със заинтересованите лица, специализираните контролни органи и експлоатационните
дружества, “РИОКОЗ”-гр.Кюстендил, РС “ПБС”-гр.Б, “ЧЕЗ България”ЕАД и ВиК по реда на
чл.121, ал.2 /отм./ от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобрение.
Изработеният проект за ПУП-ПЗ на ветропарк “Орисол-4” е депозиран на кмета на
Община Бобов дол. с писмо рег.индекс 26.00.177/29.04.2011г. с молба за представянето му за
разглеждане от ОбЕСУТ и обявяване съгласно чл.128 от ЗУТ. Проектът касае следните
поземлени имоти извън урбанизирани територии: имот №000135 в землището на гр.Б.Д. и
имоти с №000004, 000274, 000283, 000284, 000287 и 000290. Проектът е изработен от колектив
от фирма “Кадсистемс”ООД-гр.София и депозиран от управителя на фирмата, съгласно
нотариално заверено пълномощно от 02.02.2011г. на нотариус Б.К. с рег.№073 на НК и район
на действие РС-Радомир. Проектът съдържа: обяснителна записка, сборна план-схема
на ветропарка, 7бр. планове за застояване на поземлените имоти, план-схема на ветропарка по
вид собственост на поземлените имоти, план-схема за изискванията по чл.141 от Наредба
№14/15.06.2005г. на МРРБ и МЕЕР за отстояние от населените места, план-схема за
изискванията по чл.141а от Наредбата за отстояния между ветрогенераторите, 4бр. панорамни
изгледи на ветропарка, най-съществените данни и спецификации на ветрогенераторите, скици-
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проекти и партиди на имотите от ОСЗГ-Б.Д., регистър на имотите, обект на проекта,
предварително съгласие на ИАГ рег.индекс 4338/02.02.2011г. за изключване на имотите от
горския фонд, становище на “НЕК”ЕАД изх.№26-566-4/3/ от 06.10.2010г. за начина на
присъединяване
към електропреносеносната мрежа,
решение
№ПЕ-15-ПР/21.02.2011г.
на РИОСВ-Перник за необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда /ОВОС/, Отчет на вятъра като енергиен източник за вятърен парк “Орисол 4””
на БАН-Национален институт по метеорология и хидрология по договор с дружеството
№2451/07.09.2010г., становище на РИМ-Кюстендил изх.№206/14.12.2000г. за наличието на
археологически обекти в района, предвиден за изграждане на ветропарка, и цифров вид на
плановете в AutoCad и CAD формати на оптичен носител. С писмо до кмета на Община
Бобов дол рег.индекс 26.00.239/14.06.2012г. управителят на дружеството допълнително е
депозирал към документацията за проекта съгласувателни писма от експлоатационните
дружества, стопанисващи проводи и съоръжения, а именно: “ЧЕЗ-Разпределение България”София
/изх.№1200336461/10.05.2011
г./,
“Кюстендилскавода”ЕООДКюстендил/изх.№№654/04.05.2011г./, Басейнова дирекция Западнобеломорски районгр.Благоевград /писмо изх.№П-01-60/20.05.2011г./, “БТК”АД, “Булгартрансгаз***”-София
/рег.№бтг24-00-1340/24.06.2011г./, РС “ПБЗН”-гр.Б.Д. /рег.№162/25.05.2011г./, “***”
/изх.№11/03.05.2011г./, РЗИ-гр.Кюстендил /здравно заключение изх.З-ПУП-26/15.06.2012г./ и
писмо изх.№26-00-118-/26/ от 08.05.2012г. от РИОСВ-П относно липса на предпоставки за
изготвяне на екологична оценка, като е в ход процедурата по ОВОС. В писмото се моли за
представяне на проекта за разглеждане от ОбЕСУТ и обявяване по чл.128 от ЗУТ.
Със заповед № З-431/20.06.2012г. кметът на Община Бобов дол на основание чл.44, ал.2
от ЗМСМА и чл.5, ал.4 от ЗУТ е назначил състав на ОбЕСУТ от председател, технически
секретар и 6 члена, с указание да се събере на 22.06.2012 г. за разглеждане и даване на оценка
за съответствие на 2 обекта, един от които е процесния проект за ПУП в
раздел II “Регулационни преписки”.
Съгласно протокол № 7/22.06.2012 г., ОбЕСУТ е приел представения проект за ПУП-ПЗ.
С докладна записка Кмета на Община Бобов дол е внесъл за разглеждане и одобряване на ПУППЗ от Общински съвет Бобов дол. Последният е взел Решение № 211 от 27.12.2012 г., с което не
е одобрил проекта на ПУП – планза застрояване на вятърен парк „Орисол-„, извън границите на
населените места в землищата на с.Мламолово и гр.Бобов дол. Решението е обжалвано, като е
обазувано административно дело № 46 по описа на Кюстендилски административен съд за 2013
г. С окончателно решение № 125/05.06.2013 г., съда е отменил решението на ОбС и е върнал
административната преписка на ОбС Бобов дол за ново решение при спазване на задължителни
указания които е дал по тълкуване и прилагане на закона, посочени в мотивите на съдебното
решение, а именно при новото произнасяне по административната преписка ОбС следва да
прецени дали е налице влязло в сила решение по ОВОС на директора на РИОСВ Перник за
инвестиционното намерение на дружеството във връзка с правилото на чл.82, ал.5 от Закона за
опазване на околната среда /ЗООС/.
Влязлото в законна сила решение на Административен съд Кюстендил по адм.дело №
46/2013 г. е задължително за страните по него по смисъла на чл.177, ал.1 от АПК и като
изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.2 от АПК подлежи на изпълнение. От друга
страна законодателят в нормата на чл.304, ал.1 от АПК е предвидил
административнонаказателна отговорност чрез налагане на глоба на длъжностните лица, които
не изпълнят влязъл в сила съдебен акт. Предвид на горното е налице основание за вземане на
ново решение от ОбС Бобов дол при съобразяване със задължитлните указания на
Административен съд Кюстендил относно преценката на ОбС Бобов дол при новото
произнасяне налице ли е влязло в сила решение по ЗВОС на директора на РИОСВ Перник за
инвестиционното намерение на дружеството във връзка с правилото на чл.82, ал.5 от Закона за
опазване на околната среда/ЗООС/. В изпълнение на влязлото в сила съдебно решение, и
дадените от съда задължителни указания, председателя на ОбС Бобов дол с писмо изх.№
08.00.137/13.06.2013 г. е изисквал информация от Кмета на Община Бобов дол налице ли е в
ОбА влязло в сила Решение по ОВОС за ПУП-ПЗ на директора на РИОСВ Перник за вятърен
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парк „Орисол-4” на дружеството „Терраветроссоле”. С писмо изх.№ 08.00.137/19.06.2013 г.,
кмета на общината е уведомил ОбС Бобов дол , че за инвестиционното предложение е налице
Решение № ПЕ-15/ПР/2011 г. на РЕОСВ Перник и се провежда процедура по оценка на
въздействието върху околната среда, но към датата на издаване на цитираното по-горе писмо
няма влязло в сила положително решение по оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционното предложение.
Както бе посочено по-горе с протокол № 7/22.0.2012 г., ОбЕСУТ е приел проект за
ПУП-ПЗ, но становището на последния е непълено и е немотивирано, дадено при неизяснени
факти и обстоятелства. Неправилно ОбЕСУТ е счел, че представеният му проект е пълен, тъй
като съгласно съгласно чл.82, ал.5 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ оценката на
инвестиционни предложения завършва с решение на компетентния орган, /в случая директора
на РИОСВ Перник/ по чл.93, ал.2 или 3 или чл.94, което може да съдържа условия, мерки и
ограничения, задължителни за възложителя. Влязлото в сила решение е задължително условие
за одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон.
Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на решението, отчита
поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението е приложение, неразделна
част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходи за осъществяването на
инвестиционното приложение. В случая обаче, констатацията на ОбС Бобов дол за
недостатъчна пълнота и мотивираност на становището на помощният орган – ОбЕСУТ, не е
основание за постановяване на отказ за одобряване на ПУП-ПЗ, тъй като това ще доведе до
незаконосъобразност на решението на ОбС, поради което ОбС следва да изпрати преписката за
попълване и за ново обсъждане и произнасяне. Помощният орган – ОбЕСУТ следва да обсъди
въпроса следва ли да има ОВОС преди да има отреждане с ПУП съответно влязло в сила
решение на Директора на РИОСВ Перник, съобразявайки се с нормата на чл.82, ал.5 от Закона
за опазване на околната среда.
С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и влязло в законна
сила Решение № 125/05.06.2013 г. по адм.дело № 46 по описа на Административен съд
Кюстендил, при съобразяване със задължителните указания в мотивите на същото и на
основание чл.267 във връзка с чл.268, т.2 от АПК, Общински съвет – Бобов дол

Р Е Ш И:
1. Връща на ОбЕСУТ при Общинска администрация Бобов дол чрез Кмета
на Община Бобов дол административна преписка - Подробен устройствен план –
план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на вятърен прак „Орисол-4”, извън границите на
населените места в землищата на с.Мламолово и гр.Бобов дол за допълване и ново
обсъждане.
2. Възлага на Кмета на Община Бобов дол да връчи решението на
Общински съвет Бобов дол на ОбЕСУТ за изпълнение.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Областна
Дирекция по безопасност на храните гр. Кюстендил, част от имот публична
общинска собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация
Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл.
15, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /
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гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе

РЕШЕНИЕ
№ 69
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде предоставено
безвъзмездно право на управление на Областна дирекция по безопасност на
храните гр. Кюстендил, върху част от недвижим имот – публична общинска
собственост, намиращ се в сградата на Общинска администрация, етаж трети –
стая № 316 с площ 18.36 кв.м. като разходите за отопление, ел. енергия, вода и
чистота се поемат от тях, съгласно изготвена количествено - стойностна сметка.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
сключи договор за управление с Областна дирекция по безопасност на храните гр.
Кюстендил, за срок до 5 години.
................................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно:Одобряване на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска
собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 1 от
ЗФВС и чл. 71 от ППЗФВС и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе

РЕШЕНИЕ
№ 70
1. Одобрява Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска
собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем.
2. При пряко отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения –
публична общинска собственост по реда на чл. 77 от ППЗФВС, наемната цена да
бъде определена от независим оценител, притежаващ сертификат за
правоспособност по Закона за независимите оценители.
3. При липса на основания за пряко отдаване под наем по реда на чл. 77 от
ППЗФВС, условията и редът за отдаване под наем на спортни обекти и
съоръжения – публична общинска собственост чрез конкурс по реда на чл. 78 и сл.
от ППЗФВС ще се определят с последващо решение на Общински съвет град
Бобов дол.
4. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Писма с №№ 92.00.119/2013 г.;92.00.247. 92.00.248, 92.00.249/ 2012 г. ;
92.00.78/2013 г.; 92.00.42/2013 г. 92.00.63/2013 г. и 92.00.61/2013 г.от ОбС Бобов дол,
за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е издадено решение
от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов дол, за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 71
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 045097, съгласно приложена скица № Ф02131/ 28.01.2013 год. с
площ 5.000 дка ,м. „Дерин дере”, образуван от имот № 045088 – общинска
собственост с площ 10.531 дка, в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на
н-ци на Милан Митов Ценин.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 72
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 233055, съгласно приложена скица № Ф02139/04.03. 2013 год. с
площ 1.000 дка ,м. „Над линията”, образуван от имот № 233034 – общинска
собственост с площ 5.500 дка, в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол н-ци
на Пене Георгиев Джартов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 73
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 025029, съгласно приложена скица № Ф02130/28.01.2013 год. с
площ 1.000 дка ,м. „Топчийски егрек”, образуван от имот № 025001 – общинска
собственост с площ 8.627 дка, в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на нци на Пене Георгиев Джартов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 74
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 236062 ,съгласно приложена скица №Ф02129/28.01. 2013 год. на с
площ 2.036 дка ,м. „Дренов дол”,общинска собственост в землището на с. Големо
село, общ. Бобов дол на н-ци на Пене Георгиев Джартов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 75
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 052098, съгласно приложена скица № Ф02128/28.01.2013 год. с
площ 1.000 дка, м. „Долистовска река”, образуван от имот № 052077 – общинска
собственост с площ 2.001 дка, в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на нци на Пене Георгиев Джартов .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 76
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 238001, съгласно приложена скица № Ф02132/28.01.2013 год. с
площ 1.035 дка, м. „Дедо Костовата ”, образуван от имот № 238001 - общинска
собственост с площ 1.035 дка в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на
н-ци на Пене Георгиев Джартов .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 77
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 237017, съгласно приложена скица № Ф02124/ 17.12.2012 год. с площ 2.001
дка ,м. „Арнаутски път”, образуван от им. 237017 с площ 2.001 дка - общинска
собственост в землището на с. Големо село ,общ. Бобов дол на н-ци на Борис
Ангелов Митрев .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 78
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 053104, съгласно приложена скица .№ Ф02121/ 21.11.2012 год. с
площ 4.000 дка ,м. „Долистовска река”, образуван от им. 053008 с площ 11.002 дка
- общинска собственост в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на н-ци на
Борис Ангелов Митрев .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 79
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000553, съгласно приложена скица № Ф01090/13.11.2012 год. с
площ 1.653 дка, м. „Връм ”, образуван от имот № 000242 – общинска собственост с
площ 3.448 дка, в землището на с. Коркина.общ. Бобов дол на н-ци на Ненко
Костадинов Гонев .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 80
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000552, съгласно приложена скица № Ф01089/13.11.2012 год. с
площ 0.809 дка, м. „Синокос ”, образуван от имот № 000126 – общинска
собственост с площ 169.452 дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на нци на Йордан ИгнатовКочунски .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 81
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 033149, съгласно приложена скица № Ф00380/17.12.2012 год. с площ
0.500 дка, м. „Тамбурата”, образуван от имот № 033127 - общинска собственост с
площ 14.238 дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на н-ци на Васе Владев
Пейчов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 82
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 033150, съгласно приложение скица № Ф00378/17.12.2012 год. с
площ 0.406 дка, м. „Тамбурата”, образуван от имот № 033127 - общинска
собственост с площ 14.238 дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на н-ци на
Васе Владев Пейчов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 83
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 216045, съгласно приложение скица № Ф02142/04.03. 2013 год. с
площ 1.500 дка ,м. „Крушите”, образуван от имот № 216043 - общинска
собственост с площ 1.800 дка в землището на с. Големо село,общ. Бобов дол на нци на Васил Христов Щреков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 84
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 015019, съгласно приложение скица № Ф02143/04.03. 2013 год. с
площ 1.114 дка ,м. „Кръсто”, образуван от имот № 015019 - общинска собственост
с площ 1.114 дка в землището на с. Големо село1, общ. Бобов дол на н-ци на Васил
Христов Щреков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 85
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 041080, съгласно приложение скица № Ф02137/04.03. 2013 год. с
площ 5.000 дка ,м. „Дъбо ”, образуван от имот № 041072 - общинска собственост с
площ 5.454 дка в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на н-ци на Васил
Христов Щреков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗи
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 86
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 068055, съгласно приложение скица № Ф00340/04.03. 2013 год. с
площ 3.000 дка ,м. „Кръсто”, образуван от имот № 068035 - общинска собственост
с площ 11.285 дка в землището на с.Новоселяне,общ. Бобов дол на н-ци на Гюра
Накева Велкова.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 87
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 053037, съгласно приложение скица № Ф00662/09.03. 2013 год. с
площ 0.702 дка ,м. Милов дол”, образуван от имот № 053012 - общинска
собственост с площ 1.772 дка в землището на с.Мламолово, общ. Бобов дол на нци на Васил Илиев Чепишки.
................................................................
По т.6 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Писма с №№ 92.00.24; 25/2013 г., 92.00.12/2013г., 92.00.238/2012 г.,
92.00.01/2013 г., 92.00.15/2013 г, 92.00.31/2013 г., 92.00.16/2013 г. и 92.00.233/2012 г. от
ОбС Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е
издадено решение от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов дол, за признаване
на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 88
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 492091, съгласно приложена скица № Ф01641/ 22.01.2013 год.с площ
0.601 дка ,м. „Чунгул”, образуван от имот № 492084 – общинска собственост с
площ 5.443 дка, в землището на с. Горна Козница,общ. Бобов дол на н-ци на
Деница Илиева / Атанасова/ Иванова .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 89
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000416, съгласно приложена скица № Ф01638/ 07.01.2013 год.с
площ 0.200 дка ,м. „Валого”, образуван от имот № 000413 – общинска собственост
с площ 4.576 дка, в землището на с. Горна Козница, общ. Бобов дол, на н-ци на
Деница Илиева / Атанасова/ Иванова .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 90
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Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 000433, съгласно приложена скица № Ф01637/ 07.01.2013 год. с
площ 2.200 дка ,м. „Валого”, образуван от имот № 000413 – общинска собственост
с площ 4.576 дка, в землището на с. Горна Козница, общ. Бобов дол, на н-ци на
Деница Илиева / Атанасова/ Иванова.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 91
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 492090, съгласно приложена скица № Ф01639/ 14.01.2013 год. с
площ 0.921 дка ,м. „Турски гроб”, образуван от имот № 492084 – общинска
собственост с площ 5.443 дка, в землището на с. Горна Козница, общ. Бобов дол,
на н-ци на Деница Илиева / Атанасова/ Иванова .
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 92
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 010043, съгласно приложена скица № Ф01186/13.11.2012 год. с
площ 2.000 дка, м. „Св. Тройца ” , образуван от имот № 010028 - общинска
собственост с площ 2.832 дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол
собственост на н-ци на Борис Динев Петров.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 93
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 033141, съгласно приложена скица № Ф00369/21.11.2012 год. с площ
1.072 дка, м. „Над селото”, образуван от имот № 033127 - общинска собственост с
площ 14.238 дка, в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на н-ци на Йордан
Андонов Василев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 94
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
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Имот № 000554, съгласно приложена скица № Ф01100/03.12.2012 год. с
площ 0.798 дка, м. „Реката ”, образуван от имот № 000105 – общинска собственост
с площ 50.283 дка, в землището на с. Коркина, общ. Бобов дол на н-ци на Пене
Костадинов Бачев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 95
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 045022, съгласно приложена скица № Ф01197/07.02.2013 год. с
площ 0. 501 дка, м. „Сурлеган”, образуван от имот № 045015 - общинска
собственост с площ 8. 865 дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов
дол на н-ци на Рангел Михайлов Иванов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 96
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 031012,съгласно приложена скица № Ф01189/13.11.2012год. с площ
8.507 дка, м. „Валого”, образуван от имот № 031006 - общинска собственост с площ
15.389 дка, в землището на с. Голем Върбовник., общ. Бобов дол на н-ци на Борис
Динев Петров и Люба Божанова.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 97
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 005008, съгласно приложена скица № Ф00138/02.10.2012 год. с площ
2.000 дка, м. „Локвата”, образуван от имот № 005006 - общинска собственост с
площ 3.550 дка, в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол на н-ци на Иван
Николов Абрашков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 98
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 017019, съгласно приложена скица № Ф00140/02.10.2012 год. с
площ 2.071 дка, м. „Локвата”, образуван от имот № 017018 - общинска собственост
с площ 4.838 дка, в землището на с. Локвата, общ. Бобов дол на н-ци на Иван
Николов Абрашков.
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По т.7 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Обявяване на недвижим имот представляващ част от трети етаж на
административната сграда на Общинска администрация гр.Бобов дол, със
застроена площ 124,32кв.м. от частна общинска собственост в публична общинска
собственост, находящ се в град Бобов дол, улица ”27-ми Октомври” № 2.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал. 2 от Закона за общинската собственост и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 99
Общински съвет гр. Бобов дол обявява недвижим имот, представляващ част
от трети етаж на административната сграда на Общинска администрация
гр.Бобов дол, със застроена площ 124,32 кв.м./стаи № 213, 214 и 215/, ведно със
съответните идеални части от общите части на сградата за публична общинска
собственост .
................................................................
По т.8 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.
24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол,
имот № 000041 с площ 3.091 дка. намиращ се в землището на с. Мало село, общ.
Бобов дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници,
от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 100
1.Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез
провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов
дол, имот № 000041- частна общинска собственост, с площ 3.091 дка, намиращ се в
землището на с.Мало село, общ. Бобов дол,м. „Айгонската слива”, за срок до 10
год., съгласно цените определени в Приложение № 1, неразделна част от
Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в Община Бобов дол, а именно 13.00 лв/дка или общо за имота в
размер на 40.18 лв.; Депозит за участие в търга в размер на 6.00 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде
заповед за определяне на спечелилите участници и сключи с класирания на първо
място участник договор за отдаване под наем.
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3. Спечелилият търга се задължава да изгради чешма, навес с барбекю и
рибарник, които да бъдат достъпни за жителите на село Мало село, съгласно
протокол от 23.06.2012 год. от проведено събрание в с.Мало село по повод
изграждането на кът за отдих в местността „Айгонската слива”. Това задължение
да бъде записано като точка в договора за отдаване под наем.
................................................................
По т.9 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бобов дол и физическо
лице, чрез продажба по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост по плана на с. Мламолово.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл. 27ал. 1, т.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 101
1. Общински съвет – Бобов дол, одобрява пазарна оценка на общински
недвижим имот, представляващ, имот № 165, състоящ се от 251/ 943 кв.м, идеални
части от УПИ ІХ – 164, кв. 16 с площ 943 кв. м по плана на с. Мламолово,
актуван с АЧОС № 1039/07.02.2013 год., чиято стойност възлиза на 1700 лв.без
ДДС, определена на база изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол, разрешава прекратяване на съсобственост,
чрез продажба на идеалната част на община Бобов дол, представляваща 251/ 943
кв.м, кв. м. ид. ч. от урегулиран поземлен имот ІХ-164, в кв. 16 по плана на с.
Мламолово, община Бобов дол на Симеон Кирилов Илиев, от с. Мламолово.
3. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да издаде
заповед и сключи договор за продажба.
................................................................
По т.10 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за прокарване на трасе на обект : П/СТ”Тец Бобов
дол” външно електрозахранване на нова обслужваща сграда – КЛ 20 КV от ВС
„ТЕЦ”, през имот № 000319 – публична общинска собственост, представляващ пасище, мера, м.” Тупано”с площ 14.153 дка., в землището на с. Големо село,
отразен на скица проект Ф00003/03.04.2013 год.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и
чл.193, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 102
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за учредяване на възмездно
право за преминаване /прокарване на трасе на обект : П/СТ”ТЕЦ Бобов дол”
външно електрозахранване на нова обслужваща сграда – КЛ 20 КV от ВС „ТЕЦ”,
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през имот № 000319, м.” Тупано”в землището на с. Големо село, представляващ пасище, мера, отразен на скица проект Ф00003/03.04.2013 год. с площ 507 кв.м.
2 Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
след издаване на заповед по реда на чл.193, ал.4 от ЗУТ да сключи договор за
учредяване на възмездно право преминаване /право на прокарване на трасе на
обект : П/СТ”ТЕЦ Бобов дол” външно електрозахранване на нова обслужваща
сграда – КЛ 20 КV от ВС „ТЕЦ”, през имот № 000319, м.” Тупано”в землището на
с. Големо село, представляващ - пасище, мера, отразен на скица проект
Ф00003/03.04.2013 год. с площ 507 кв.м. по цена определена по реда на чл.210 от
ЗУТ.
................................................................
По т.11 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на „Народно Читалище
Просвета – 1903” – гр. Бобов дол на недвижим имот , представляващ „Културен
дом” намиращ се в кв. 15 по рег. план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, § 4, ал. 1 от ЗИД
на Закона за народните читалища, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов
дол и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 103
1. Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие недвижим имот ,
представляващ „Читалищна сграда”, / Културен дом /, със застроена площ 488
кв. намиращ се в кв. 15 по рег. план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол”, да бъде
предоставен безвъзмездно за управление на „Народно читалище Просвета – 1903”
– гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да сключи
договор за срок от пет години.
3. Общината да не дължи разходи за провеждани от нея мероприятия в
предоставения недвижим имот.
................................................................
По т.12 от дневния 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 обхват : улица с осови точки 4 – 10, урегулирани поземлени имоти І 13,14 и ІІ –
14, кв.1 по плана на гр. Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975г.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и чл.134 ал.2, т.6 от
Закона за устройство на територията, § 8, ал. 2, т.2 от Преходните разпоредби на ЗУТ,
Нотариално заверена декларация
рег.№ ДП-314/30.04.2013 г. за съгласие от
заинтересованите лица и решение № ІІ-1 от Протокол № 7/17.05.2013 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията и резултатите от проведеното поименно
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гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 104
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и чл.134
ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията , § 8, ал. 2, т.2 от Преходните
разпоредби на ЗУТ, Нотариално заверена декларация рег.№ ДП-314/30.04.2013 г. за
съгласие от заинтересованите лица и решение № ІІ-1 от Протокол №7/17.05.2013 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на територията Общински съвет гр.Бобов дол, реши:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на
Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват : улица с осови
точки 4 – 10, урегулирани поземлени имоти І 13,14 и ІІ – 14, кв.1 по плана на гр.
Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975 г.
................................................................
По т.13 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2013 год. в частта
„Капиталови разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.12, ал.3 и чл.14, ал.1
от ЗДБРБ за 2013 година и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували
11 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет
– Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 105
Общински съвет - Бобов дол актуализира капиталовите разходи, по обекти както
следва:
І. Основен ремонт на общински пътища- 116 900лв., в т.ч.
1. Ремонт на Общински път KNL с. Мали Върбовник от о.т.64- с. Голем Върбовник –
13 222лв.
2. Ремонт на Общински път KNL 1016 вход с. Долистово- изход с. Долистово –
14 497лв.
3. Ремонт на Общински път KNL 1016 изход с. Новоселяне- Коркина до път KNL 1014
– 8 957лв.
4. Ремонт на път KNL1012 – с. Голема Фуча от о.т. 65-67-83-81-133-131-124-125-126 до
отклонение вилна зона 4000лм. – 15 850лв.
5. Ремонт на път KNL 1013 в участъка с. Бабинска река – с. Бабино 4000лм. – 14 200
6. Ремонт на път KNL1014 с. Коркина – с. Голем Върбовник -14 600лв.
7. Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобов дол – 35 574лв.
ІІ. Други обекти – 119 800лв., в т.ч. за:
1. Изграждане на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо Ботев” –гр. Бобов
дол – 24 872лв.
2. Възстановяване на стълбите от ул.„Васил Коларов” до ул. „Комсомолска”, кв.
„Миньор”- гр. Бобов дол – 1 400лв.
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3. Възстановяване на отводнителните канавки, алеи, стълбища и осветление в
местността „Св. Спас”- пешеходна зона свързваща кв. „Христо Ботев” и кв. „Миньор” –
2 400лв.
4. Проектиране отводняване на кръстовището на ул. с.о.т. 49-55 и ул. с.о.т.54-55 в с.
Мало село – 300лв.
5. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки ул. с.о.т. 14-15-20 и 79-74-7371 в с. Големо село и ул. с.о.т. 43-41 и кръстовището на ул. с.о.т. 49-55 и ул.с.о.т.54-55 в
с. Мало село – 3 100лв.
6. Подмяна на улични осветителни тела 250W с енергоспестяващи 24W -50броя –
3 300лв.
7. Подмяна на живачни и натриеви лампи на улични осветителни тела 125 и 70W с
енергоспестяващи 24w – 200броя 1 200лв.
8. Изготвяне на технически паспорт на Общински сгради- общинска администрация
Бобов дол, Културен дом, кв. „Миньор”, Читалище „Просвета” кв. „Хр. Ботев”,
Кметство с. Мало село – 11 400лв.
9. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградите на Общинска администрация Бобов дол, Културен дом, кв.
Миньор, Кметство с. Мало село – 3 600лв.
10. Подравняване – подготовка за парцелиране и отводняване на гробищен парк гр.
Бобов дол – 42 000лв.
11. Авторски надзор на обект – „Рехабилитация и реконструкция на Общински път
KNL 1016; стар №ІV.62031/ІІ-62 Невестино – Дупница/ - Долистово-НовоселянеКоркина, в община Бобов дол – 5 000лв.
12. Авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мламолово
– 3 000лв.
13. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
3 000лв.
14. Възстановяване на подпорна стена и отводнителни канавки при бл.39, бл.6, бл.7 –
1 100лв.
15. Изработване на ПУП за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол – 500лв..
16. Ремонт на съблекални на общински стадион „Николай Кръстев – Шулц”- гр. Бобов
дол – 2 428лв.
17. Проектиране на отводнителна канализация в село Големо село, улицата при
„Могилите” с. о.т. 81-82 и о.т. 86- 2 000лв.
18. Проектиране на изградените отклонения на водопровод в кв. „Христо Ботев” –
4 000лв.
19. Строителен надзор на обект подпорна стена на ул. „Алекси Янев”,кв. „Христо
Ботев” –гр. Бобов дол – 1 200лв.
20. Възстановяване на тротоарна настилка и отводнителни канавки на ул.”27-ми
октомври” – 1 000лв.
21. Проектиране на ж.п. прелез село Големо село – 3000 лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ = 236 700лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства – 115 000лв., в т.ч. за :
- Съдове за събиране на ТБО /50 бобър и 100 мева/ - 35 000лв.
- Сметосъбирачка 1брой – Вариопреса 8м3
- 50 000лв.
- Мотометачка 1 брой
- 30 000лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2012година – 373 957лв., в т.ч.за:
1. Масивен ограничителен бордюр при УПИ -7473, кв.43 на ул. „Никола Вапцаров”
– с. Мламолово – 1 500лв.
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2. Ремонт на улична мрежа на територията на община Бобов дол – 390лв.
3. Укрепване на свлачище на общински път ІV-602180 о.т.62-64- с. Мали
Върбовник – 261 973лв.
4. Изграждане на Амфитеатър в градски парк- гр. Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 87 060лв.
5. Програмен продукт М Кат – 2 961лв.
6. Поставяне на билбордове по мярка 322 – 8 592лв.
7. Компютърна конфигурация – 9 222лв. (ОУ „Н.Й. Вапцаров”)
8. Придобиване на Лазерно многофункционално устройство - 780лв.
9. Преносим компютър TOSHIBA SATELLITE C 855-2G9 - 979лв.
10. Изработване на ПУП за паркинг и алей над ул. „Димитър Благоев” -500лв.
Общо капиталови разходи за 2013година 725 657лв.
................................................................
По т.14 от дневния ред:
Предложение от архиерейски наместник Георги Паликарски;
- Становище на постоянната комисия по устройство и развитие на
територията и общинска собственост при Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 106
Общински съвет – Бобов дол приема становището на постоянната комисия
по устройство и развитие на територията и общинска собственост и потвърждава,
че проекта за ремонт и реконструкция на посочените седем православни храма от
Община Бобов дол отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие
2007/2013 год.
................................................................
По т.15 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на части от имоти
общинска собственост, в землището на с.Големо село, общ. Бобов дол, засегнати
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. 6, ал.1, чл. 8 , ал. 1, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 34 а, ал. 5 от Закона за държавната собственост и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 107
1.Общински съвет - Бобов дол обявява за частна общинска собственост
части от поземлени имоти – публична общинска собственост в землището на с.
Големо село ,общ. Бобов дол, засегнати от парцеларния план на обект Автомагистрала “Струма” – Лот 2 “Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км
359+483.52, както следва:
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- От поземлен имот № 000197 / полски път/, целия с площ 4. 646 дка – за
частна общинска собственост 0.341 дка;
- От поземлен имот № 000216 / пасище с храсти/, целия с площ 134.932 дка –
за частна общинска собственост 9.482 дка;
- От поземлен имот № 000354 / дере/, целия с площ 17.6 дка – за частна
общинска собственост 0.014 дка;
- От поземлен имот № 000362 / полски път/, целия с площ 2.339 дка – за
частна общинска собственост 0.45 дка;
- От поземлен имот № 000381 / полски път/, целия с площ 1.04 дка – за
частна общинска собственост 0.375 дка;
- От поземлен имот № 000473/ дере /, целия с площ 1.991 дка – за частна
общинска собственост 0.617 дка;
- От поземлен имот № 000474 /дере/, целия с площ 0.222 дка – за частна
общинска собственост 0.003 дка;
- От поземлен имот № 045054 /пасище, мера/, целия с площ 2.221 дка – за
частна общинска собственост 1.977 дка;
- От поземлен имот № 045089 / пасище, мера/, целия с площ 0.925 дка – за
частна общинска собственост 0.725 дка;
- От поземлен имот № 000358 / път от ІV клас/, целия с площ 4. 162 дка –
за частна общинска собственост 2. 369 дка;
2. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне
на собственост на държавата на части от имоти – частна общинска собственост,
засегнати от парцеларен план на обект - Автомагистрала “Струма” – Лот 2
“Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52, както следва :
- 0. 341 дка . от поземлен имот № 000197,целия с площ 4. 646 дка / полски път/
- 9.482 дка .от поземлен имот № 000216, целия с площ 134.932 дка. / пасище с
храсти/
- 0.014 дка. от поземлен имот № 000354, целия с площ 17.6 дка / дере /
- 0.45 дка от поземлен имот № 000362,целия с площ 2.339 дка /полски път/
- 0.375 дка. от поземлен имот № 000381, целия с площ 1.04 дка/ полски път /
- 0.617 дка от поземлен имот № 000473, целия с площ 1.991 дка / дере /
- 0.003 дка от поземлен имот № 000474 ,целия с площ 0.222 дка /дере/
- 1.977 дка, от поземлен имот № 045054 , целия с площ 2.221 дка /пасище, мера
- 0. 157 дка . от поземлен имот № 045058,целия с площ2.321 дка / нива/
- 0. 782 дка . от поземлен имот № 045059,целия с площ 1.226 дка / нива/
- 1.342 дка . от поземлен имот № 045060,целия с площ 3.924 дка / нива/
- 0.725 дка.от поземлен имот № 045089, целия с площ 0.925 дка /пасище, мера/
- 2. 369 дка. от поземлен имот № 000358, целия с площ 4.162 дка / път от ІV клас/
3. Общински съвет - Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
проведе процедурата по безвъзмездно прехвърляне в полза на Държавата на
частите от описаните в точка 2 от настоящото решение имоти.
................................................................
По т.16 от дневния ред:
Молба от живущите в гр. Бобов дол, бл. 18, ул.”Д.Благоев”.
................................................................
На основание чл. 21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал. 1, т. 19 и ал. 2
от ЗМСМА, съгласно чл.49, ал. 4 от Закона за управление на етажната собственост, § 1,
т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост
и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 108
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
предприеме необходимите законови действия, съгласно чл.49, ал. 4 от Закона за
управление на етажната собственост.
...............................................................
По т.17 от дневния 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 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 109
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането 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 за следващо
заседание на Общински съвет.
По т.18 от дневния 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.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 110
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на постъпилите молби
за отпускане на еднократна парична помощ от 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 и Галя Симеонова Иванова от гр. Бобов дол, кв.Миньор”, ул. „Никола
Вапцаров”, бл. 21, ап. 4, за следващо заседание на Общински съвет – Бобов дол.
По т.19 от дневния ред:
Разни
................................................................
Дата на публикуване – 11.07.2013 г., 15:30 ч.
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