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 19.09.2016 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. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отчет за инвестиционна програма в частта“Капиталови разходи” на
Община Бобов дол за 2015г.
3. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Бобов
дол за 2015г.
4. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отчета за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол за 2015г.
5. Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община
Бобов дол, съгласно Заповед № З-515/22.08.2016 г., относно: Одобряване на
актуализираната бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходи за местни дейности за периода 2017-2019 г.
6. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2016 г.
7. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на публични
общински вещи за нуждите на Детска педагогическа стая и полицейските
инспектори на територията на община Бобов дол.
8. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
9. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на предложения проект за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Бобов дол.
10. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Проект за приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските
детски градини.
11. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Проект за приемане на Наредба, за условията и редът за записване,
отписване и преместване в детските градини на територията на Община Бобов
дол.
12. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Премахване на потенциално опасни тополи, находящи се на стадион
1

„Николай Кръстев - Шулц”, гр. Бобов дол /УПИ IV, кв. 49, отреден за стадион/ и в
УПИ – І – общински пазар, гр. Бобов дол.
13. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности”, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020”.
14. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол“
15. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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
„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол“
16. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна наименованието на общинските детски градини.
17. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ДГ „Дружба“, кв.
Миньор, гр. Бобов дол
18. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Закриване на гробищен парк, намиращ се в имот № 715, кв. 65 по
регулационния план на гр. Бобов дол.
19. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичeн търг с явно
наддаване на част от имот, публична общинска собственост, с площ 1 кв.м., за
монтаж и експлоатация на един бр. кафе машина – автомат, намиращ се във
фоайето на първи етаж в сградата на Общинска администрация Бобов дол.
20. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно
надаване на недвижими имоти, представляващи земеделски земи, засадени с
трайни насаждения, частна общинска собственост, в землището на с. Шатрово,
общ. Бобов дол, за срок от 6 стопански години.
21. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 4`, с площ 34.40 кв. м., за поставяне на преместваем обект
за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращи се в УПИ І,
кв. 49 – централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
22. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Поправка в Решение № 137 от Протокол № 7/ 29.07.2016 г., прието на
заседание на Общински съвет – Бобов дол .
23. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода 28 декември 2015 г. до 8 юни 2016 г.
24. Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Приемане на Отчет за дейността на
Общински съвет — Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016
година.
25. Молби на граждани:
- Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 4, ап. 7;
-Тихомир Радославов Зашев от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”, № 21;
- Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 37, ап.
11;
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- Донка Здравкова Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл.
53, ап. 4;
- Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл.
22, вх. А, ап. 12;
- Димитър Малинов Кирилов, с. Голем Върбовник, община Бобов дол;
- Кирчо Филипов Станкев, с. Долистово, общ. Бобов дол;
- Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”,
№ 10;
- Еленка Василева Борисова от с. Големо село, община Бобов дол;
- Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 37;
- Анелия Йорданова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 88, ап.
10;
- Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл.
11, вх. А, ап. 3.
26. Разни.
- Заявление от Атанас Георгиев Топалски от гр. София, жк „младост”, бл. 4,
вх. В, ет. 7, ап. 91 и Божидар Георгиев Атанасов от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”,
№ 6;
- Заявление от Атанас Христов Кирилов от гр Бобов дол, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 94, ет. 6, ап. 21;
- Писмо вх. № 08.00.209/26.08.2016 год.от инж. Кирил Станчев – Председател
на инициативния комитет, относно: Издигането на паметник с паметна плоча на
загиналите жители от с. Мламолово във войните.
- Подписка от населението на община Бобов дол.
27. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Формиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната
2016/2017 година.
28. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Формиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2016/2017 година.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Отчет за инвестиционна програма в частта“Капиталови разходи” на Община
Бобов дол за 2015г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.140,
ал.1 от ЗПФ и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр. –
ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 154
Общински съвет - Бобов дол приема отчета за инвестиционната програма в
частта за капиталовите разходи за 2015г., разпределени по обекти, както следва:
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I. Основен ремонт на общински пътища.
1.Ремонт на общински път KNL1016 в границите на с. Долистово и от изход с.
Новоселяне до път KNL1014/ Коркина – Шатрово/ - 45 943лв.
2.Ремонт на общински път KNL1012/път III-602-Бабино –Голема Фуча-път III-623/ - 40
373 лв.
3.Ремонт на общински път KNL3160 от път KNL3011 – граница с Община Невестино –
27 208 лв.
4.Ремонт на път KNL1013 в границите на с.Бабинска река – 10 887 лв.
5.Ремонт на път KNL1014/Коркина – Шатрово/ в участъка –урбанизирана територия на
с.Коркина до изхода на с.Коркина към с.Шатрово, с о.т.11-77-78-91-94-105-106-107132-145 – 22 888 лв.
Общо за основен ремонт на общински пътища – 147 299 лв.
ІІ.Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов
дол – 22 201лв.
2. Изграждане на земноизкопна канавка в село Бабинска река – 700лв.
3. Изграждане на земноизкопна канавка в село Мламолово при улица с о.т. 43-1817-16 – 1 500лв.
4. Бетониране, обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол и
гр. Бобов дол- 18 375 лв.,в това число:
4.1. За гр. Бобов дол – 8 144 лв, както следва:
4.1.1. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на ул. „Добрава”, кв.
Христо Ботев”- 3 799лв.
4.1.2. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на улица от о.т. 365 до
о.т. 413 край Река Бобовдолска в обхвата на бл.72, кв. Христо Ботев”, гр. Бобов дол
– 1 806 лв.
4.1.3. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Кирил Стаменов” –
2 539 лв.
4.2. За с. Мламолово – 9 609 лв, в това число:
4.2.1. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Малина” – 4 417лв
4.2.2. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Калина” – 2 349лв.
4.2.3. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Рудината” о.т.18-17-16- 1 877лв.
4.2.4. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Спартак” – 966 лв.
4.3. За с. Мало село
4.3.1. Основен ремонт – обаластряване на ул. с ос. т. от 33 до о.т. 53 – 622 лв.
5. Основен ремонт на стълби, алеи, ограничителни бордюри и тротоари на
територията на кв. „Миньор”- гр. Бобов дол – 3 486 лв.
6. Основен ремонт на покрива на Читалище „Ал. Димитров”- с. Горна Козница – 1
670 лв.
7. Основен ремонт и подмяна на уличното осветление на ул. „Г.Димитров” и ул.
„Негулица”, включително подмяната на уличните осветителни тела – комплект
на ул. „27- ми Октомври” – 14 500лв.
8. Изграждане на предпазна ограда при Читалище „Просвета”, кв. „Христо Ботев”гр. Бобов дол – 2 800 лв.
9. Основен ремонт на канализация за повърхностни води на ул. „Еделвайс”,
направа на отводнителна канавка и заустването и в дере „Цаган”- ул. „Васил
Демиревски”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов дол – 2 800 лв.
10. Попълване на липсващите части/ в рамките на 30 ХА/ от регулационния план на
кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол – 23 000лв.
11. Изграждането на масивен ограничителен бордюр на ул. „Георги Димитров”
№138 УПИ-ІІ-86, кв.3 при кв. „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 3 000 лв.
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12. Изграждане на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 800 лв.
13. Основен ремонт и възстановяване на отводнителна канавка за повърхностни
води в село Долистово – 500 лв.
14. Основен ремонт и обаластряване на ул. „Цаган”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов
дол – 500 лв.
15. Основен ремонт и възстановяване на стълбите от ул. „Ал. Стамболийски”, кв.
„Христо Ботев”, гр. Бобов дол към местността „Св. Спас”- градски парк Бобов
дол – 500 лв.
Общо разходи за други обекти от целевата капиталова субсидия – 96 332 лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ от ЗДБРБ за 2015г. е 305 300лв,
преходен остатък за 2016г. – 61 669 лв.
ІІІ.Със собствени бюджетни средства – 535 075 лв, както следва:
1.Общинска администрация –гр.Бобов дол – 476 171 лв, от тях за:
1. 1. Основен ремонт на улици в гр.Бобов дол – 50 438 лв, както следва:
1.1.1.Основен ремонт на ул. с о. т.365-413 покрай р.Бобовдолска – 16 359 лв;
1.1.2.Основен ремонт на ул. «Иван Вазов» - 17 048 лв;
1.1.3.Основен ремонт на улица «Антим Първи» - 2 411 лв;
1.1.4.Обаластряване на ул. «Дружба»/ЧСИ/ - 4 773 лв;
1.1.5.Обаластряване на ул.»Иван Вазов»/ЧСИ/ - 4 773 лв;
1.1.6.Обаластряване на тренировъчно игрище/ЧСИ/ – 4 773 лв;
1.1.7.Основен ремонт и обаластряване на ул. „Цаган”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов
дол – 301 лв.
1.2.Основен ремонт на улици по населени места в Община Бобов дол –
130 416
лв, както следва:
1.2.1.Асфалтиране на ул. «Никола Йонков Вапцаров» - с. Мламолово/ЧСИ/ –
38 656 лв.
1.2.2.Основен ремонт на ул.»Ал.Стамболийски»/ЧСИ/ - 17 564 лв;
1.2.3.Основен ремонт на улици в с.Големо село – 6 480лв;
1.2.4.Основен ремонт на улици в гр.Бобов дол,с.Големо село и с.Бабино – 6 716 лв;
1.2.5.Подобряване и рехабилитация на общински път IV 60214/ Горна КозницаМала фуча – Коркина -Шатрово – Паничарево –Голям Върбовник/ - 61 000 лв.
1.2.6.Основен ремонт и оформяне на подход на ул. с о.т. 6-8 село Бабино към път
ІІІ-602 – 2 838лв.
2.Основен ремонт на покрива на кметство с.Шатрово – 2 500 лв.
3.Изработване на технически проект за пречиствателна станция за питейни води на
община Бобов дол -200л/секунда /ЧСИ/– 141 421 лв.
4.Изграждане на водопровод в с. Големо село/НАП/ – 30 012 лв;
5. Основен ремонт на котелните съоръжения при ОДЗ «Дружба»- гр. Бобов дол –
7 481 лв.
6.Придобиване на здравен пункт в с.Големо село – 7 050 лв;
7.Придобиване на магазин в с.Големо село – 14 250 лв;
8. Придобиване на магазин в с.Големо село – 16 100 лв;
9.Придобиване на масивна сграда на три етажа в квартал №56 по регулационния
план на гр.Бобов дол на ул.»Ал.Стамболийски» – 9 362 лв;
10.Доизграждане параклис в с.Паничарево/НАП/ – 3 122 лв;
11.Изграждане на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 274 лв.
12.Основен ремонт и възстановяване на отводнителна канавка за повърхностни
води в село Долистово – 45 лв.
13.Основен ремонт и възстановяване на стълбите от ул. „Ал. Стамболийски”, кв.
„Христо Ботев”, гр. Бобов дол към местността „Св. Спас”- градски парк Бобов дол –
8 лв.
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14.Изграждане на земноизкопна канавка в село Бабинска река – 521 лв.
15.Изграждане на земноизкопна канавка в село Мламолово при улица с
о.т. 43-1817-16 – 18 лв.
16.Основен ремонт на канализация за повърхностни води на ул. „Еделвайс”, направа
на отводнителна канавка и заустването и в дере „Цаган”- ул. „Васил Демиревски”, кв.
„Христо Ботев”, гр. Бобов дол– 10лв.
17.Изработване на ОУП на Община Бобов дол – 17 400 лв;
18.Придобиване на 2740 кв.м. УПИ/площад/ в парцел VI, квартал 19 по плана на
с.Мламолово – 18 000 лв;
19. Придобиване на автобус «Форд Транзит Т350» - 19 600лв.
20.Придобиване на паметник на В.Левски в с.Новоселяне – 891 лв;
21. Придобиване на видеонаблюдение с 4 камери - 862лв.
22.Придобиване на копирна машина – 1 230 лв;
23.Придобиване на циркулационна помпа – 1 658 лв;
24.Придобиване на водна помпа – 663 лв;
Преходен остатък от МРРБ за 2016г. – 5 220 лв
1.2. ОП „ЧОБ” – 58 905 лв, от тях за:
1. Сметосъбирач – МАН 10.153L Контейнеровоз 4м3 /рециклирана/ - 23 880 лв.
2.Мерцедес Атего Самосвал – 22 920 лв.
2. Машини и съоръжения за поддържане на зелените площи – храсторези – 2 броя –
3 040лв.
3. Съоръжения за компостиране на биоотпадъци – моторни градински дробилки – 2
броя – 4 085 лв;
4.Контейнери 4 куб.м. с четири люка - 5 броя – 4 980 лв.
Преходен остатък за 2016г. – 2476 лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2014година –
803 074 лв.лв., в т.ч.за:
1.Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол
– 23 795лв.
2. Проектиране на подпорна стена на ул. «Алексии Янев»- гр. Бобов дол при УПИ
V-162 и УПИ ІV-172, кв.7 – 3 000лв.
3. Възстановяване на автобусните спирки от населените места на ул. «Г.
Димитров»- гр. Бобов дол и селата Мламолово, Мало село и Големо село в
Община Бобов дол – 9 953лв.
4. Възстановяване и Укрепване на мост на улица с о.т. 73-о.т.82, с. Долистово –
215 139 лв.
5. Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището на с.
Мламолово – 547 273лв.
6. Придобиване на компютърни конфигурации – три броя 1 914лв.
7. Основен ремонт на покрива на Читалище „Ал. Димитров”- с. Горна Козница – 2
000лв.

V.Капиталови разходи, финансирани със средства от ПУДООС –
тях за:
1.Придобиване на детско съоръжение „Къща с пързалка” – 2 363 лв.
2.Придобиване на детско съоръжение „Мост люлка” – 984 лв

3 347 лв, от

VІ. Капиталови разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България в
размер на 3 902 777лв., по следните обекти:
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1. По мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” по проект
„Доизграждане /рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов
дол”, сума в размер на 1 079 951 лв., в т.ч.за:
-

ул. „Митко Палаузов” – гр. Бобов дол – 76 136 лв.
ул. „Цар Симеон”- гр. Бобов дол – 272 471лв.
ул. „Ал. Стамболийски”- гр. Бобов дол – 24 072лв.
Градски парк – гр. Бобов дол – 707 272 лв.

2. По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016;
стар №ІV-62013/ ІІ-62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в
община Бобов дол, за участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с.
Новоселяне /км9+138,38/ и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и от държавния бюджет на Република България сума в размер на 2 822 826
лв., в т.ч., за:
- Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар №ІV-62013/ ІІ62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в община Бобов дол, за
участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с. Новоселяне /км9+138,38/ - 1 955
921 лв.
- Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово –
866 905 лв.
Общо капиталови разходи за 2015година 5 487 904 лв.

………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Бобов дол
за 2015г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА във връзка с изпълнението на
чл.9, ал.3 от ЗОД и чл.42, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол и чл.27, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД
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
№ 155
Общински съвет - Бобов дол приема отчета за състоянието на общинския
дълг на Община Бобов дол за 2015г. съгласно приложение № 1.

………………………………………..
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отчета за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол за 2015 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с изпълнението на чл.140,
ал.1 и ал.5 от ЗПФ и чл.43, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол и резултатите от
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проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр. –
ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 156
1.Общински съвет - Бобов дол приема отчета за изпълнение на бюджета на
Община Бобов дол за 2015г.в размер на 6 115 870 лв, съгласно /приложение
№1/,както следва:
1.1.За делегирани от държавата дейности – за приходи и разходи - 2 700 672
лв,съгласно Приложение №2;
1.2.За местни дейности – за приходи и разходи – 3 415 198 лв, съгласно
приложение №3.
2.Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнението на
сметките за средствата от Европейския съюз съгласно приложение №4, както
следва:
2.1.За приходи – 4 166 807 лв съгласно приложение №5.
2.2.За разходи -4 166 807 лв, съгласно приложение №6.
3.Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнението на сметките
за чужди средства съгласно приложение №7.

………………………………………..
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община Бобов дол,
съгласно Заповед № З-515/22.08.2016 г., относно: Одобряване на актуализираната
бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни
дейности за периода 2017-2019 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл.83,
ал.2 от ЗПФ, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Бобов дол и указания на Министерство на финансите, съгласно
БЮ№4/08.07.2016 година и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 157
1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019
година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
на Община Бобов дол, съгласно приложение №8 от БЮ№4/08.07.2016 г.
2. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за постъпленията от
данъка върху таксиметров превоз на пътници за периода 2017-2019г., съгласно
приложение №8а от БЮ№4/08.07.2016 г.
3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за поемане на задължения
чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 20172019г., съгласно приложение №6а от БЮ№4/08.07.2016 г.
4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за нов дълг и
финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за
поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019г., съгласно
приложение №6б от БЮ№4/08.07.2016 г.
5. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на разходите на
начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи
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договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за
заеми за периода 2017-2019 г., съгласно приложение №6в от БЮ№4/08.07.2016
г.
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи” на
Община Бобов дол за 2016 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 от ЗПФ и чл.35 ал.3 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 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 12 общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 158
Общински съвет - Бобов дол одобрява актуализираната Инвестиционна
програма в частта « Капиталови разходи» на Община Бобов дол за 2016г.,
съгласно приложение №1.

………………………………………..
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на публични общински вещи
за нуждите на Детска педагогическа стая и полицейските инспектори на
територията на община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС и във връзка
чл.15, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество 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
№ 159
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Кметът на Община Бобов дол да
закупи и безвъзмездно да предостави за управление на 4 бр. автомобилни гуми за
лек автомобил „Опел Астра” с д.к. № КН 1860 АМ, ползващ се от полицейските
инспектори за транспорт при осъществяване на прием в населените места в
общината.

………………………………………..
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за участие
в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от
Закона за водите и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 160
1. Общински съвет - Бобов дол съгласува позиция и дава мандат на Кмета на
община Бобов дол – адв. Елза Величкова, представител съгласно чл.198е, ал.3 от Закона
за водите на Община Бобов дол в Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил да гласува по точките от
дневния ред следните решения:
1.1. По точка първа от дневния ред: Да се пристъпи към регистрация, чрез
попълване на списък по образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват
трите им имена, длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове;
1.2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона
за водите и чл. 6.4., (д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК –
Кюстендил и ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД, Общото събрание на АВиК –
Кюстендил съгласува Бизнес плана на оператора – „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.
Кюстендил за следващия рерулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1
от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) –
01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. – гласува «ПРОТИВ»
1.3. По точка трета от дневния ред: На основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 и чл.
198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема
решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, чрез присъединяване на община Дупница
и преминаването й към Асоциация по ВиК – Кюстендил – гласува «ЗА»
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на
община Дупница от ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, същите да
продължат да се извършват от действащия ВиКО - „ВиК – Дупница“ ЕООД, гр.
Дупница.;
1.4. По точка четвърта от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема препоръчителния размер
за вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в
размер на 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева) - гласува «ЗА»
На основание приетото решение размерът на общинските вноски в
проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., определени въз основа на
препоръчителния размер на вноската на Държавата и процентното разпределение на
гласовете на общините в Общото събрание, е както следва:
-

с прието решение по т. 3 от дневния ред за присъединяване на община
Дупница:
№
по
ред
I.
II.
1
2

Членове АВиККюстендил
ВСИЧКО:
Държавата - МРРБ
Общини :
Община Кюстендил
Община Дупница

%
съотношение
на гласовете
100%
35%
65%
30.54%
22.64%

размер вноски
в лева 2017г.
48 571 лв.
17 000 лв.
31 571 лв.
14 833 лв.
10 997 лв.
10

2
3
4
5
6
7

Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

4.56%
2.62%
1.45%
1.44%
1.42%
0.32%

2 216 лв.
1 274 лв.
706 лв.
701 лв.
690 лв.
154 лв.

-

ако решението за присъединяване на община Дупница по т. 3 от дневния ред
не
бъде прието:
№
по
ред
I.
II.
1
2
3
4
5
6
7

Членове АВиККюстендил
ВСИЧКО:
Държавата - МРРБ
Общини :
Община Кюстендил
Община Бобов дол
Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

%
съотношение
на гласовете
100%
35%
65%
46.86%
7.00%
4.03%
2.23%
2.21%
2.18%
0.49%

размер вноски
в лева 2017г.
48 571 лв.
17 000 лв.
31 571 лв.
22 760 лв.
3 400 лв.
1 957 лв.
1 083 лв.
1 074 лв.
1 059 лв.
238 лв.

1.5. По точка пета от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси,
Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил следва да приема предложенията към
същата за информация.;
2. Общински съвет - Бобов дол определя Председателя на Общински съвет Бобов дол
- г-н Красимир Чаврагански за представител на община Бобов дол в Общото събрание
на Асоциация по ВиК, в случай на невъзможност на Кмета на община Бобов дол да
участва лично в Общото събрание на Асоциацията, съобразено с гласуваните позиции
по предложения дневен ред.

………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, както и
във връзка с промяната в Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г./
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
№ 161
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В чл. 1 ал. 1 на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Бобов дол се създава нова точка 9 със следното съдържание:
т.9. Данък върху таксиметров превоз на пътници.
Добавя се нов Раздел VІІІ с текстове от чл. 65 до чл. 71, досегашния раздел VІІІ
става раздел ІХ с текстове от чл.72 до чл.77, а досегашния раздел ІХ става раздел Х,
както следва:
Раздел VІІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 65. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от
Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Бобов дол по реда на Закона за
автомобилните превози.
Чл. 66. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300
лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил
размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година,
данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 67. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по чл.
61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 68. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
Община Бобов дол ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
е издадено за нейната територия.
Чл. 69. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 66;
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БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 70. Данъкът по чл. 66 се внася по сметка на Община Бобов дол преди получаване на
издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 71. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 69, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
Раздел ІХ.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 72. (1) Който не подаде декларация по чл. 14 от ЗМДТ, не я подаде в срок, както и
не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на
данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер
от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000
лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 73. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде
декларация по чл. 32 от ЗМДТ, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира
получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
(2) За нарушение по чл. 41от ЗМДТ на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до
200 лв.
Чл. 74. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или
по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък
върху укритата част.
Чл. 75 (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н от ЗМДТ или не я подаде в
срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията
по чл. 61н от ЗМДТ, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до
освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на потежко наказание.
Чл. 76. (1) При неспазване на разпоредби по ЗМДТ извън случаите по чл. 123, 124 и
125 от ЗМДТ, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на
юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до
500 лева.
(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и
таксите по ЗМДТ.
Чл. 77. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на
общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на
общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
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(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления,
издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.
(5) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при
извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10
до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на
контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените
разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от
нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може
да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да
плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното
нарушение.
Раздел Х.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Разпоредбите на тази наредба за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на
сто се прилагат и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид
и степен на увреждане от 50 до 100 на сто.
§ 2. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за
2012 г. до 31 декември 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери,
за 2012 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31
декември 2011 г.
§ 3. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2012 г. до 31
декември 2011 г.
(2) Размерът на дължимия туристически данък за 2012 г. за средствата за подслон и
местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.
(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ не се подава за предоставените нощувки
през 2010 г.
§ 4. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за
настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена
декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът
на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически
регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.
Промените влизат в сила от 01.01.2017 г.
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Проект за приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските детски
градини.

………………………………………..
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
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
№ 162
1.Общински съвет - Бобов дол приема Наредба за водене на регистър на
общинските детски градини на територията на община Бобов дол
2.Възлага на Кмета на община Бобов дол да предприема последващите от
закона действия.
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Проект за приемане на Наредба, за условията и редът за записване, отписване и
преместване в детските градини на територията на Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
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
№ 163
Общински съвет - Бобов дол приема Наредба за условията и редът за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на община Бобов дол.
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Премахване на потенциално опасни тополи, находящи се на стадион „Николай
Кръстев - Шулц”, гр. Бобов дол /УПИ IV, кв. 49, отреден за стадион/ и в УПИ – І –
общински пазар, гр. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 29 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество 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
№ 164
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за отсичането на 27 /двадесет и
седем/ броя потенциално опасни тополи на стадион „Николай Кръстев – Шулц”,
гр. Бобов дол / УПИ ІV, кв. 49, отреден за стадион/ и на 13 /тринадесет/ броя
потенциално опасни тополи, находящи се в УПИ-1 - общински пазар, гр. Бобов
дол.
2.Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
проведе публична процедура за отсичане
на 27 /двадесет и седем/ броя
потенциално опасни тополи на стадион „Николай Кръстев – Шулц”, гр. Бобов дол
/ УПИ ІV, кв. 49, отреден за стадион/ и на 13 /тринадесет/ броя потенциално
опасни тополи, находящи се в УПИ-1 - общински пазар, гр. Бобов дол.
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………………………………………..
По т.13 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, по Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020”.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА , във връзка с одобрен проект по
подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие”, в партньорство със СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА „ и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 165
1. Общински съвет - Бобов дол предоставя временен безлихвен заем на
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА",
БУЛСТАТ: 176038428 – водещ партньор и бенефициент по проект за
подготвителни дейности19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г., в размер на 23 907.88 лв. (двадесет и три
хиляди деветстотин и седем лева и осемдесет и осем стотинки),
2. Заемът по т. 1 се предоставя за осигуряване на оборотни финансови средства за
реализация на проекта.
3. СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА"
следва да възстанови средствата по т. 1 по бюджета на Община Бобов дол, в срок
до 10 (десет) дни след възстановяването им от страна на ДФЗ-РА и постъпването
им по банковата сметка на Сдружението.
4. Общински съвет - Бобов дол упълномощава кмета на Община Бобов дол да
сключи споразумение със СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА" при условията на настоящото решение.

………………………………………..
По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол“

………………………………………..
На основание чл.17, ал.1, т.2 и т.6 и чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация /обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., доп. ДВ.
бр.51 от 05.07.2016 г./ 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
№ 166
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа -Улица „Св. Спас“, Улица „Васил Демиревски”, Улица
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„св.св.Кирил и Методий”, Улица „Цар Самуил”, Улица „Св. Русев” в град 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 2014-2020 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 проектното предложение
отговаря на приоритетите за развитие на района от Общинския план за развитие
2014 - 2020 г. на Община Бобов дол, Специфична цел 2.1.2. Подобряване
състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа, Мярка 2.1.2.2.
Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа и местната
транспортна свързаност.
По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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
„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол“

………………………………………..
На основание чл.17, ал. 1, т.2 и чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация /обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., доп. ДВ.
бр.51 от 05.07.2016 г./ и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

1.

2.

3.

4.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 167
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища - KNL1012 / ІІІ - 602, Мала Фуча - Бобов дол / Бабино Голема Фуча -/ ІІІ - 623 /“; KNL1013 / ІІІ - 602, Мала Фуча- Бобов дол /
Бабино - Бабинска река - Долистово / KNL1016 /“; KNL1016 / ІІ - 62,
Невестино - Дупница / - Долистово - Новоселяне -/ KNL1014 /“ в Община
Бобов дол“. по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.;
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 20142020г.
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;
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, Специфична цел 2.1.2.
Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа,
Мярка 2.1.2.1. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна
инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските
изисквания.
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По т.16 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Промяна наименованието на общинските детски градини.

………………………………………..
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 311 ал.2 т.1 от ЗПУО 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
№ 168
1. Променя наименованието на ЦДГ„Миньор” / Целодневна детска градина
„Миньор”/ гр. Бобов дол, ул. „В. Коларов”, БУЛСТАТ 000250687 в ДГ „Миньор”
/ Детска градина „Миньор” със същия адрес и БУЛСТАТ.
2. Променя наименованието на ОДЗ„Дружба” / Обединено детско заведение
„Дружба”/, гр. Бобов дол , ул. „Дружба” № 1, БУЛСТАТ 000255314, в ДГ „Дружба”
/ Детска градина „Дружба/, със същия адрес и БУЛСТАТ и база в гр. Бобов дол,
кв. „Хр. Ботев”, ул. „В. Демиревски „ № 8.

По т. 17 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – 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
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ДГ „Дружба“, кв.
Миньор, гр. Бобов дол

………………………………………..
На основание чл.17, ал.1, т.3, и чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация /обн. ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., доп. ДВ.
бр.51 от 05.07.2016 г./ 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
№ 169
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на сградата на ДГ „Дружба“, кв. Миньор, гр. 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 20142020г.
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 проектното предложение
отговаря на приоритетите за развитие на района от Общинския план за
развитие 2014 - 2020 г. на Община Бобов дол, Специфична цел 2.2.3.
Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот, Мярка
2.2.3.1. Обновяване на образователната инфраструктура.
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По т.18 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Закриване на гробищен парк, намиращ се в имот № 715, кв. 65 по регулационния
план на гр. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 от Наредбата
за гробищните паркове на територията на община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр. ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 170
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за закриване на гробищен парк,
намиращ се в имот № 715, кв. 65 по регулационния план на гр. Бобов дол.

………………………………………..
По т.19 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване
на част от имот, публична общинска собственост, с площ 1 кв.м., за монтаж и
експлоатация на един бр. кафе машина – автомат, намиращ се във фоайето на
първи етаж в сградата на Общинска администрация Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.62
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество 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
№ 171
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, с площ 1 кв.м., за монтаж и експлотация на един
бр. кафе машина – автомат, при начална тръжна месечна наемна цена 3.00 лв. на
кв.м. и месечни разходи за ток, вода и охрана, в размер на 50 лв., без ДДС,
намиращ се на първи етаж на административната сграда на Общинска
администрация – Бобов дол, за срок от 5 год.

………………………………………..
По т.20 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване
на недвижими имоти, представляващи земеделски земи, засадени с трайни
насаждения, частна общинска собственост, в землището на с. Шатрово, общ.
Бобов дол, за срок от 6 стопански години.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.5, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с
чл.17, ал.1 и чл.21, ал.1 и Приложение №1 от Наредбата за стопанисване и управление
на земеделските земи от общинският поземлен фонд в Община Бобов дол и резултатите
от проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12
бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 172
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1. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
открие процедура чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на недвижими имоти, представляващи земеделските земи, засадени с трайни
насаждения, за срок от 6 / шест/ стопански години, намиращи се в землището на с.
Шатрово, общ. Бобов дол, както следва:

№ Имот
по
№
ред
1

Местност

2

3

Дка

Начална
тръжна
наемна цена
за стопанска
година /лв./

4

5

Документ за
собственост
АЧОС
№

1.

014016
Кръсто

Кръсто

0.396

23.76

6
763/ 18.05.2011 г.

2

014035

Кръсто

1.481

88.86

633/23.10.2009 г.

3

014055

Кръсто

0.475

28.50

764/18.05.2011 г.

4

014084

Кръсто

1.002

60.12

765/18.05.2011 г.

5

014093

Кръсто

0.999

59.94

781/26.05.2011 г.

6

014094

Кръсто

0.997

59.82

780/26.05.2011 г.

7

014102

Кръсто

0.403

24.18

776/25.05.2011 г.

8

019003

Валозите/Стубело/

0.744

44.64

618/13.10.2009 г.

9

019004

Валозите/Стубело/

1.199

71.94

618/13.10.2009 г.

10

019013

Валозите/Стубело/

2.796

167.76

617/13.10.2009 г.

11

019029

Валозите/Стубело/

2.989

179.34

628/13.10.2009 г.

12

020016

Чукарките/Ръбов дол/

1.219

73.14

616/13.10.2009 г.

13

020024

Чукарките/Ръбовдол/

0.814

48.84

774/25.05.2011 г.

14

020087

Чукарките/Ръбов дол/

0.760

45.60

775/25.05.2011 г.

15

021002

Връм-чукарките

0.556

33.36

768/19.05.2011 г.

16

021014

Връм-чукарките

0.713

42.78

767/18.05.2011 г.

17

021020

Връм-чукарките

1.160

69.60

766/18.05.2011 г.

18

021038

Връм-чукарките

0.500

30.00

769/19.05.2011 г.

19

021076

Връм-чукарките

0.601

36.06

778/25.05.2011 г.

20

021078

Връм-чукарките

0.666

39.96

779/26.05.2011 г.

21

024006

Ширината /Валога/

0.536

32.16

773/25.05.2011 г.

22

024010

Ширината /Валога/

0.234

14.04

772/19.05.2011 г.

23

024058

Ширината /Валога/

0.197

11.82

771/19.05.2011 г.

24

025026

Ширината /Валога/

0.780

46.80

777/25.05.2011 г.

………………………………………..
По т.21 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 4`, с площ 34.40 кв. м., за поставяне на преместваем обект
за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращи се в УПИ І,
кв. 49 – централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
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………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15,
ал.7 и ал.8, чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 173
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект № 4`, с площ 34.40 кв.м., при първоначална месечна наемна цена 58.48 лв.,
без ДДС, намиращ се в УПИ І, кв.49 – централна градска част в гр. Бобов дол, за
срок от 3 години, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и
елементи на градско обзавеждане.

………………………………………..
По т.22 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Поправка в Решение № 137 от Протокол № 7/ 29.07.2016 г., прието на
заседание на Общински съвет – Бобов дол .

………………………………………..
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 12 общински съветници, от
които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 174
Общински съвет – Бобов дол дава съгласието си да се направи поправка в
Решение № 137 от Протокол № 7/ 29.07.2016 г., прието на заседание на Общински
съвет – Бобов дол в площта на имот № 030011, м. „Дедевски рид”, в землището на с.
Бабино, общ. Бобов дол, като вместо 0.954 дка да се запише 11.145 дка, както следва:
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване, имот № 030011,
съгласно приложена скица № Ф00621/06.01.2016 год. с площ 11.145 дка, м. „Дедевски
рид ”, образуван от имоти общинска собственост: № 030004, с площ 9.688 дка и имот
№ 029001, с площ 1.457 дка, в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на наследници
на Станко Митев Стоименов Велински.

………………………………………..
По т.23 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода 28 декември 2015 г. до 8 юни 2016 г.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.121, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация 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
№ 175
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнение на решенията,
взети от Общински съвет – Бобов дол, за периода 28 декември 2015 г. до 8 юни
2016 г.
21

По т.24 от дневният ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет —
Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 година.

………………………………………..
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
№ 176
Общински съвет – Бобов дол приема Отчет за дейността на Общински
съвет — Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2016 година.

………………………………………..
По т.25 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 4, ап. 7;
-Тихомир Радославов Зашев от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”, № 21;
- Румен Стефанов Идакиев от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 37, ап.
11;
- Донка Здравкова Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл.
53, ап. 4;
- Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл.
22, вх. А, ап. 12;
- Димитър Малинов Кирилов, с. Голем Върбовник, община Бобов дол;
- Кирчо Филипов Станкев, с. Долистово, общ. Бобов дол;
-Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”,
№ 10;
- Еленка Василева Борисова от с. Големо село, община Бобов дол;
- Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 37;
- Анелия Йорданова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 88, ап.
10;
- Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл.
11, вх. А, ап. 3.

- Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 4, ап. 7;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 177
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Иван
Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 4, ап. 7, в размер на 100
/сто/ лв.

………………………………………..
-Тихомир Радославов Зашев от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”, № 21;

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 178
Общински съвет – Бобов дол не разгледа молбата от Тихомир Радославов
Зашев, поради смърт на лицето.
- 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 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 179
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
100/сто/ лв.

………………………………………..
- Донка Здравкова Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл.
53, ап. 4;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 180
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Донка
Здравкова Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 53, ап. 4, в
размер на 100/сто/ лв.

………………………………………..
- Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл.
22, вх. А, ап. 12;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Иван
Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 22, вх. А,
ап.12, в размер на 100/сто/ лв.

………………………………………..
- Димитър Малинов Кирилов, с. Голем Върбовник, община Бобов дол;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 182
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Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Димитър Малинов Кирилов, с. Голем Върбовник, община Бобов дол, в размер на
300/триста/ лв.

………………………………………..
- Кирчо Филипов Станкев, с. Долистово, общ. Бобов дол;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 183
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Кирчо
Филипов Станкев, с. Долистово, община Бобов дол, в размер на 400/четиристотин/
лв.

………………………………………..
- Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”,
№ 10;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 184
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”, № 10, в
размер на 300/триста/ лв.

………………………………………..
- Еленка Василева Борисова от с. Големо село, община Бобов дол;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Еленка Василева Борисова от с. Големо село, община Бобов дол, в размер на 200/
двеста/ лв.

………………………………………..
- Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 37;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 186
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 37, в размер
на 100 /сто/ лв.

………………………………………..
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- Анелия Йорданова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 88, ап.
10;

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 187
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Анелия Йорданова Христова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 88, ап. 10, в
размер на 100/сто/ лв.

………………………………………..
- Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл.
11, вх. А, ап. 3.

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 188
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 11, вх. А,
ап. 3, в размер на 100 /сто/ лв.

………………………………………..
По т.26 от дневният ред:
Разни.
- Заявление от Атанас Георгиев Топалски от гр. София, жк „младост”, бл. 4,
вх. В, ет. 7, ап. 91 и Божидар Георгиев Атанасов от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”,
№ 6;
- Заявление от Атанас Христов Кирилов от гр Бобов дол, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 94, ет. 6, ап. 21;
- Писмо вх. № 08.00.209/26.08.2016 год.от инж. Кирил Станчев – Председател
на инициативния комитет, относно: Издигането на паметник с паметна плоча на
загиналите жители от с. Мламолово във войните.
- Подписка от населението на община Бобов дол.
- Заявление от Атанас Георгиев Топалски от гр. София, жк „младост”, бл. 4,
вх. В, ет. 7, ап. 91 и Божидар Георгиев Атанасов от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”,
№ 6;

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
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
№ 189
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Атанас Георгиев Топалски от гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 4, вх. В, ет.7, ап. 91 и
Божидар Георгиев Атанасов от гр. Бобов дол, ул. „Негулица”, № 6, поради
тежкото финансово състояние на Община Бобов дол.
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- Заявление от Атанас Христов Кирилов от гр Бобов дол, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 94, ет. 6, ап. 21;

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 7 бр.-ЗА, 4 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 190
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Атанас Христов Кирилов от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 94, ет. 6,
ап. 21, поради тежкото финансово състояние на Община Бобов дол.
- Писмо вх. № 08.00.209/26.08.2016 год.от инж. Кирил Станчев – Председател
на инициативния комитет, относно: Издигането на паметник с паметна плоча на
загиналите жители от с. Мламолово във войните.

………………………………………..
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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 191
1.Общински съвет – Бобов дол отпуска сумата от 3000 /три хиляди/лв. за
изграждането на паметник с паметна плоча на загиналите жители от с.Мламолово
във войните.
2. Общински съвет – Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол
за 2016 г. в частта разходи за местни дейносхти в § 4214 – Обещетения и помощи
по решение на Общински съвет – 500 лв. и Текущи помощи и дарения от преходен
остатък от 2015 г. – 2500 лв.

………………………………………..
- Подписка от населението на община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 192
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол,
Становището от Лили Здравкова – юрисконсулт и от Юлия Христова – главен
експерт „МДТ” и ПИ, да се публикува на официалният сайт на Община Бобов дол
и разгласи на сградите на кметствата на с.Шатрово, с.Паничарево, с.Локвата,
с.Мали Върбовник и с.Голем Върбовник.
По т.27 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Формиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната 2016/2017
година.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1 т. 2 , 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
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17.10.2014 г./ и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 193
Общински съвет - Бобов дол разрешава формиране на самостоятелна паралелка
в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Бобов дол, без дофинансиране от финансиращият
орган за учебна 2016/2017 година както следва:
VІІІ клас - 15 ученици.
По т.28 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Формиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой ученици за
учебната 2016/2017 година.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1, т. 2,
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 11
общински съветници, от които 11 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
1. Общински съвет - Бобов дол разрешава формиране на самостоятелни
паралелки в СУ „Христо Ботев”, гр. Бобов дол, без дофинансиране от финансиращият
орган за учебна 2016/2017 година както следва:
в І клас - 11 ученика;
във ІІ клас - 15 ученика;
в V клас - 15 ученика;
в VІІ клас – 12 ученика;
в VІІІ клас – 17 ученика;
2. Общински съвет - Бобов дол разрешава формиране на самостоятелна
паралелка в СУ „Христо Ботев”, гр. Бобов дол, с дофинансиране от финансиращият
орган за учебна 2016/2017 година в размер на 20 % от съответния единен разходен
стандарт / ЕРС – 1605 лв./ – 642 лв. за двама ученика / по 321 лв. на ученик/, както
следва:
в ХІ клас - 16 ученика

………………………………………..
Дата на публикуване – 30.09.2016 г., 16.00 ч.
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