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 30.09.2015 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.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и
сметките за средствата от Европейския съюз на Община Бобов дол за първото
шестмесечие на 2015година.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на Общинският
дълг на Община Бобов дол за първото шестмесечие на 2015година.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на
инвестиционната програма в частта
капиталовите разходи
за първото
шестмесечие на 2015година.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред на територията на Община Бобов дол.
6. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за
кметство с. Мламолово и кметство с. Големо село в Община Бобов дол.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за
продажба на недвижими имоти, представляващи земеделски земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ.
8.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писмо с вх. № 92.00.154/10.09.2015 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.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Удължаване срока на Договор № 25/ 16.06.2014 год. за предоставяне
на безвъзмездно право на управление на общински имот, сключен между Община
Бобов дол и Агенция по заетостта, гр. София.
10.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за
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продажба на недвижими имоти, представляващи №№ 169002 и 168011 намиращи
се в землището на с. Долистово, общ. Бобов дол, засадени с трайни насаждения.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за
продажба на недвижим имот, представляващ № 167008, намиращ се в землището
на с. Долистово, общ. Бобов дол, засаден с трайни насаждения.
12.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
представляващи, имоти №№ 000242, № 000251 В землището на с. Коркина, №
002024 в землището нас. Големо село, 016032, № 016052 в землището на с. Мало
село, 046050, 046049, 046075 в землището на с. Блато, 065001 и 065016 в землището
на с. Новоселяне.
13.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за
продажба на общински имот, представляваща частна общинска собственост,
състоящ се от 26.00 кв. м , намиращ се в кв. 50 по регулационния план на гр.
Бобов дол.
14.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Допълване на точка 1 и точка 2 от решение №73 от Протокол №5 от
24.06.2015 год. на Общински съвет Бобов дол.
15.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/ за урегулиран поземлен имот І 89, кв. 10 и улица с осови точки
29-30-31 по плана на с. Мали Върбовник, община Бобов дол, одобрен със Заповед
112/20.06.1991 г.
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.
16.Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател
на Общински съвет - Бобов дол, относно: Определяне на представител за участие в
комисията за изработване на областна здравна карта.
17.Молби на граждани:
- Молба от Иван Кирилов Стоянов, с. Мламолово с вх. № 94.И.105/01.09.2015г.
- Молба от Иван Кирилов Стоянов, с. Мламолово с вх. № 94.И.106/01.09.2015г.
- Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.10,
ап.14;
- Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7, ап.15;
- Иван Илиев Сотиров от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.4, ап.7;
- Любен Кирилов Павлов от гр.Бобов дол, кв. „Христо Ботев”, ул.„ Георги
Димитров”, № 14;
- Лефтерка Иванова Илиева от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7, ап.6;
- Катя Борисова Първанова от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл.56, ап.10;
- Николай Петров Николов от гр.Бобов дол, кв. „Миньор”, ул.„ 27-ми
Октомври”, бл. 13, вх. А, ап. 8;
- Искра Стоянова Василева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 52, вх. А, ап.1;
- Йорданка Костадинова Николова от с. Горна Козница, обл. Кюстендил, общ.
Бобов дол.
- Молба от Дарина Миткова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл.87,
ет. 9, ап.34;
18.Разни.
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По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..
По т. 2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета и
сметките за средствата от Европейския съюз на Община Бобов дол за първото
шестмесечие на 2015година.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл.137,
ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.2 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 явно гласуване / гласували 10 общински съветници, от
които 9 бр.ЗА, 1 бр. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, /, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 106
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото
изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за първото
шестмесечие на 2015 година.
По т. 3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на Общинският дълг
на Община Бобов дол за първото шестмесечие на 2015година.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл.137,
ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.2 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 явно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 107
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото
изпълнение на Общинският дълг за първото шестмесечие на 2015година в размер
на 1 751 440лв.
По т. 4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на инвестиционната
програма в частта капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2015година.
………………………………………
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и връзка с чл.137, ал.6 от Закона за
публичните финанси, чл.41, ал.2 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 явно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр. - ЗА, 2
бр. -ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 108
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото изпълнение на
инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи”за първото шестмесечие на
2015година, както следва:
І. Основен ремонт на общински пътища
1. Ремонт на общински път KNL 1016 в границите на с. Долистово и от изхода с.
Новоселяне до път KNL 1014/Коркина-Шатрово/ - планирани са средства в размер на
53 300лв., а са отчетени 10 660лв. очаквано изпълнение през третото тримесечие.
2. Ремонт на общински път KNL1012/ път ІІІ-602-Бабино-Голема Фуча –път ІІІ-623/ планирани са средства в размер на 44 000лв., а са отчетени 8 800лв. очаквано
изпълнение през третото тримесечие.
3. Ремонт на общински път KNL3160 от път KNL3011- граница с община Невестино –
планирани са средства в размер на 40 000лв., а са отчетени 8 000лв. очаквано
изпълнение през третото тримесечие.
4. Ремонт на път KNL1013 в границите на с. Бабинска река – планирани са средства в
размер на 10 000лв., а са отчетени 2 000лв. очаквано изпълнение през третото
тримесечие.
ІІ Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Планиране по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев” – гр. Бобов дол
– планирани 23 600лв., средствата ще бъдат отчетени през четвъртото тримесечие.
2. Изграждане на земноизкопна канавка в село Бабинска река –възложени за
изпълнение с заповед №З-117/06.03.2015г. на ОП „ЧОБ”, планирани са 700лв., а са
отчетени 116лв., очаквано изпълнение през третото тримесечие.
3. Изграждане на земноизкопна канавка в село Мламолово при улица с о.т. 43-18-17-16възложени за изпълнение с заповед №З-118/06.03.2015г. на ОП „ЧОБ”,планирани са
1 500лв., а са отчетени 1 518лв., 18лв. са отчетени със собствени средства,обекта е
завършен.
4. Бетониране, обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол и гр.
Бобов дол- 21 000лв.,в това число:
4.1 За гр. Бобов дол
4.1.1. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на ул. „Дъбрава”, кв.
Христо Ботев”- 5 720лв.
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 880лв.
4.1.3. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Кирил Стаменов” – 4 000лв.
4.2. За с. Мламолово
4.2.1. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Малина” – 4 000лв
4.2.2. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Калина” – 2 000лв.
4.2.3. Основен ремонт –обаластряване на ул. „Родината” о.т.18-17-16- 1 800лв.
4.2.4. Основен ремонт – обаластряване на ул. „Спартак” – 1 000лв.
4.3. За с. Мало село
4.3.1. Основен ремонт – обаластряване на ул. с ос. т. от 33 до о.т. 53 – 600лв.
Към 30.06.2015г. обектите са в процедура по избор на изпълнител, очаквано
изпълнение през трето тримесечие.
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5. Основен ремонт на стълби, алеи, ограничителни бордюри и тротоари на територията
на кв. „Миньор”- гр. Бобов дол – 5 000лв., в т.ч. –
5.1 За стълби и подходи между бл.22,бл.33 и бл.15, ул. „27- ми Октомври”, кв.
Миньор”-гр. Бобов дол – 1 500лв.
5.2 За стълби и подходи между бл.14,бл.13 и бл. 25, ул. „27- ми Октомври”, кв.
Миньор”-гр. Бобов дол – 1 500лв.
5.3. За стълби и подходи между бл.26 и бл.20 ул. „ Васил Коларов”, кв. Миньор”-гр.
Бобов дол – 2 000лв.
Към 30.06.2015г. обектите са в процес на изпълнение съгласно заповед №З279/04.05.2015г. от ОП”ЧОБ”, очаквано изпълнение през трето тримесечие.
6. Основен ремонт на покриви на сградите на кметство Г. Върбовник, Паничарево,
Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Бабино и Мламолово, Читалище „Царичина-2008”гр. Бобов дол и Читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 13 800лв,очакваното
изпълнение през трето тримесечие.
7. Основен ремонт и подмяна на улично осветление на ул. „Г.Димитров” и ул.
„Негулица”, включително подмяна на улични осветителни тела – комплект на ул.”27ми октомври” – планирани са 14 500лв., с заповед №З-115/06.03.2015г. обекта е
възложен за изпълнение на ОП „ЧОБ”.
Към 30.06.2015г.са отчетени 7 000 лв., очакваното изпълнение през третото
тримесечие.
8. Изграждане на предпазна ограда при Читалище „Просвета”, кв. „Христо Ботев”планирани 2 800лв., отчетени 2 800лв,обекта е завършен.
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 – възложен е за изпълнение с заповед №З280/04.05.2015г. на ОП „ЧОБ”,планирани са 2 800лв., а са отчетени 1 310лв., обекта е
завършен.
10. Изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол – 35 000лв. –
очакваното изпълнение е през трето тримесечие.
11.Попълване на липсващите части/ в рамките на 30 ХА/ от регулационния план на кв.
„Христо Ботев”- гр. Бобов дол – 23 000лв – избран е изпълнител, очакваното
изпълнение е през трето тримесечие.
12. Изграждането на масивен ограничителен бордюр на ул. „Георги Димитров” №138
УПИ-ІІ-86, кв.3 при кв. „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 3 000лв – очакваното
изпълнение е през трето тримесечие.
13. Изграждане на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – възложени са за изпълнение с
заповед №З-116/06.03.2015г. на ОП „ЧОБ”,планирани средства в размер на 800лв., а са
отчетени 1 074лв., 274лв. са отчетени със собствени средства, обекта е завършен.
14.Основен ремонт и възстановяване на отводнителна канавка за повърхностни води в
село Долистово – възложен за изпълнение с заповед №З-114/06.03.2015г. на ОП
„ЧОБ”,планирани са средства в размер на 500лв., а са отчетени 545лв., 45лв. са
отчетени със собствени средства, обекта е завършен.
15. Основен ремонт и обаластряване на ул. „Цаган”, кв. Христо Ботев, гр. Бобов дол –
възложен за изпълнение с заповед №З-113/06.03.2015г. на ОП „ЧОБ”,планирани
средства в размер на 500лв., а са отчетени 801лв., 301лв. са отчетени със собствени
средства, обекта е завършен.
16. Основен ремонт и оформяне на подход на ул. с о.т. 6-8 село Бабино към път ІІІ-602
– планирани средства в размер на 2 000лв., очакваното изпълнение е през трето
тримесечие.
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17. Основен ремонт на паркинг и подходи над Блокове №41, 30,31, 11 и 9, в кв.
„Миньор”, гр. Бобов дол – планирани средства в размер на 2 000лв. – очакваното
изпълнение е през трето тримесечие.
18.Основен ремонт и възстановяване на стълбите от ул. „Ал. Стамболийски”,
кв.”Христо Ботев”, гр. Бобов дол към местността „Св. Спас” – градски парк Бобов дол –
възложен за изпълнение с заповед
№З-278/04.05.2015г. на ОП „ЧОБ”,планирани са
средства в размер на 500лв., а са отчетени 508лв., 8лв. са отчетени със собствени
средства,обекта е завършен.
19. Изработване на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от водопроводната
мрежа на кв. „Миньор”, гр. Бобов дол в частта: ул. „Димитър Благоев”, ул. „Никола
Вапцаров”, ул. „27-ми Октомври”и ул. „Стефан Стамболов”- планирани са средства в
размер на 5 000лв.
Към 30.06.2015г.за обекта тече процедура за избор на изпълнител, очакваното
изпълнение е през трето тримесечие.
ІІІ. Собствени бюджетни средства
1. Сметосъбирач Контейнеровоз 4м3 /рециклирана, планирани са средства в размер на
40 000лв., закупен е за сума в размер на 23 880лв.
2. Машини и съоръжения за поддържане на зелените площи, планирани са средства в
размер на 10 000лв., за сумата от 7125 лв са закупени 2 броя храсторези STIHL за
3 040лв. и 2 броя моторни градински дробилки за 4 085лв.
3. Съоръжения за компостиране на биоотпадъци /5бр./ - планирани 7 500лв.,
очакваното изпълнение е през трето тримесечие.
4. СОУ „Христо Ботев” – закупуване на компютри и хардуер – планирани средства в
размер на 2 500лв., очакваното изпълнение е за трето тримесечие.
ІV. Преходен остатък за капиталови разходи от 2014 година.
1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов дол –
отчетени 23 795 лв., платени към Юробанк България АД.
2.Ремонт на покрива на читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 2 000лв.,
очаквано изпълнение през трето тримесечие.
3. Проектиране на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”-гр. Бобов дол при УПИ V-162
и УПИ ІV-172, кв. 7 – планирани са средства на размер на 3 000лв., а са отчетени
900лв., очакваното изпълнение е през третото тримесечие.
4. Възстановяване на автобусните спирки в населените места на гр. Бобов дол и селата
Мламолово, Мало село и Големо село – възложени за изпълнение с заповед №З281/04.05.2015г. на ОП „ЧОБ”, планирани са
9 953лв., а са отчетени 4 454лв.,
очакваното изпълнение е за трето тримесечие.
5. Възстановяване и укрепване на мост на ул.с о.т.73-о.т.82, с. Долистово, община
Бобов дол – планирани са 216 139лв., а са отчетени 170 317 лв., очакваното му
изпълнение е през третото тримесечие.
6. Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището на с. Мламолово
– 859 638лв., очаквано изпълнение през трето тримесечие.
7. Придобиване на компютърни конфигурации – три броя – закупени са със сума в
размер на 1 914лв.
V. Собствени бюджетни средства
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1. Основен ремонт на улица «Иван Вазов», ул. «Антим І», и ул. с ос.т. 365 край р.
Бобовдолска до ос.т. 413 в обхвата на бл.72 в гр. Бобов дол – 55 000лв. – в процес на
избор на изпълнител и очаквано изпълнение през трето тримесечие.
2. Асфалтиране на ул. „Н.Й.Вапцаров”- с. Мламолово /ЧСИ/ - планирани са в размер на
20 000лв., а са отчетени 38 656лв.
3.Изработване на технически проект за пречиствателна станция за питейни води на
община Бобов дол -200л/секунда – планирани са средства в размер на 15 000лв.,
отчетени са средства в размер на 98 534лв.
4. Основен ремонт на котелните съоръжения при ОДЗ «Дружба»- гр. Бобов дол –
10 000лв. - в процес на избор на изпълнител очаквано изпълнение за трето тримесечие
изпълнение.
5. Закупуване на Автобус марка „Форд Транзит Т350” – 19 600лв.
6. Придобиване на 4 броя камери за Видеонаблюдение при денонощни оперативни
дежурни в сградата на Общинска администрация гр. Бобов дол – отчетени 862 лв.
7. Обаластряване на ул. „Дружба” – гр. Бобов дол – /ЧСИ/ – 4 773лв.
8. Обаластряване на ул. „Иван Вазов” – гр. Бобов дол - /ЧСИ/ - 4 773лв.
9. Обаластряване на тренировъчно игрище Бобов дол /ЧСИ/ - 4 774лв.
10. Асфалтиране на ул. „Ал. Стамболийски”- гр. Бобов дол /ЧСИ/- 17 565лв.

VІ. Средства от МРРБ
1.Изграждане на Общ устройствен план на Община Бобов дол – отчетена е сума в
размер на - 17 400лв.
VІІ. Средства от ПУДОС
1. Пързалки за детската градина ЦДГ „Миньор” – отчетени 2 105лв.
VІІІ.Капиталови разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България в
размер на 3 883 576лв., по следните обекти в процес на изпълнение през третото
тримесечие:
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 1 078 272лв., в т.ч.за:
-

-

ул. „Митко Палаузов” – гр. Бобов дол – планирани са средства в размер на 75
566лв., а са отчетени 62 972лв., очаквано изпълнение през трето тримесечие.
ул. „Цар Симеон”- гр. Бобов дол – планирани са средства в размер на 269 671лв.,
а са отчетени 224 726лв., очакваното изпълнение е през трето тримесечие.
ул. „Ал. Стамболийски”- гр. Бобов дол – планирани са средства в размер на
25 478лв., а са отчетени 21 231лв., очаквано изпълнение през трето
тримесечие.
Градски парк – гр. Бобов дол – планирани са средства в размер на 707 557лв., а
са отчетени 589 631лв., очаквано изпълнение през третото тримесечие.

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.
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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
2 805 304лв., 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/ планирани са средства в размер на 1 945 253лв., а са отчетени 2 335 383лв.
- Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово – планирани са
средства в размер на 860 051лв., а са отчетени 2 370лв., очаквано изпълнение
през трето тримесечие.
За първото шестмесечие на 2015 г. на Община Бобов дол е получила целева
субсидия за капиталови разходи в размер на 116 359 лв., от които са усвоени 61 059 лв.
или 52 %.
Към 30.06.2015 г. изпълнението на Инвестиционната програма за капиталови разходи
за 2015г. е в размер на 3 722 872лв, което представлява 66% от планираните разходи.
По т. 5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред на територията на Община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26, ал.2, чл.28 от Закона за
нормативните актове и чл.77, чл.79 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс и
резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 109
1. Общински съвет - Бобов дол приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бобов дол,
както следва:
-В чл.4, ал.1 се допълва: „....както и други дейности от битов и стопански
характер за времето...” и придобива следното съдържание: Чл.4(1) За
осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява
вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищни сгради,
както и други дейности от битов и стопански характер за времето от 14.00 ч. до
16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч.,за зимен сезон и от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00
ч. до 08.00 ч. летен сезон, а в почивни и празнични дни от 14.00 ч. до 16.00 ч. и
от 23.00 ч. до 09.00 ч.
-

В чл.4, създава се нова алинея 3 със следния текст: Забранява се извършването
на дейности причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания,
замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото
законодателство на Република България.

8

-В чл.4, ал.4 (предишна ал.3) се допълва: „....както и извършването на други
действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени
места.” И придобива следното съдържание: чл.4, ал.(4) Забранява се
непристойното поведение, изразяващо се в употреба на ругатни, псувни или
други неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение и
държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността, или в
скарване, сбиване или други подобни действия, жестове и прояви, с които се
нарушава общественият ред, спокойствието на гражданите и общоприетите
правила и норми на поведение в обществото и добрите нрави, както и
извършването на други действия, които нарушават моралните норми за
поведение на обществени места.
-

Ал. 3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 на чл.4, стават съответно ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 и
ал.8 на чл.4
В съдържанието на чл.4, ал.6 (нова), ал.4 се заменя с ал.5
В чл.4, ал.8 (нова), ал.6 се заменя с ал.7 и се допълва със следния текст:
„...съответно имуществена санкция...” и придобива следното съдържание:
(8) За нарушаване разпоредбата на чл.4, от ал.1 до ал.7 на нарушителите се
налага глоба, съответно имуществена санкция, от 20 до 100 лв., а при
повторно и последващо нарушение се налага глоба,
съответно
имуществена санкция, от 100 до 200 лв.
- В чл.9, ал.1 се изменя: „Продажбата, излагането на реклама, както и
всякакъв друг вид разпространение на вестници, списания и друга
литература и артикули с еротично и/или порнографско съдържание, както и
такива, насаждащи етническа омраза по улиците, обществения транспорт и
др. обществени места.”
- В чл.12 се създава нова ал.8: „Поставянето на външни озвучителни уредби
извън туристически и други обекти.”
- Ал.8 на чл.12 става ал.9
- В чл.14 се създават нови алинеи 4,5 и 6:
(4)Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
(5)Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места,
където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и
обслужващо предназначение.
(6)Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини,
училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят
социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и
културни прояви.
-

В чл.14, ал.5 става ал.7

2. Приетите изменения и допълнения на Наредба за опазване на обществения
ред на територията на Община Бобов дол, влизат в сила в три дневен срок от
датата на публикуването им.
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По т. 6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за
кметство с. Мламолово и кметство с. Големо село в Община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборният
кодекс и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12 общински
съветници, от които 9 бр. – ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 110
Общински съвет - Бобов дол избира за временно изпълняващи длъжността
кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както
следва:
Елеонора Василева Александрова – кметство с. Мламолово;
Кирил Райков Пандурски – кметство с. Големо село.
Решението влиза в сила от датата на вземане на решение от Общински
съвет - Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 111
Общински съвет – Бобов дол определя на временно изпълняващите
длъжността кмет на кметство с. Мламолово и кмет на кметство с. Големо село да
се заплаща възнаграждение за пълно работно време, съгласно Решение № 57, т.2 и
т. 3 от Протокол № 5/23.04.2014 год. и Решение № 66 от Протокол № 6/28.05.2014
год. на Общински съвет Бобов дол.
Решението влиза в сила от датата на вземане на решение от Общински
съвет - Бобов дол.
По т. 7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба
на недвижими имоти, представляващи земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 1 бр.ПРОТИВ, 2 бр.- бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 112
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на следните недвижими имоти:
№ 011007, м. ”Лъката”, с площ 0.441 дка, с начин на трайно ползване –
нива, шеста категория, в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол и
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№ 006649, м. ”Св. Рангел”, с площ 1.978 дка, с начин на трайно ползване
– нива, шеста категория, в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
………………………………………..
По т. 8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писмо с вх. № 92.00.154/10.09.2015 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 12 общински съветници, от
които 12 бр. – ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 113
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 064043, съгласно приложена скица № Ф01224/09.12.2014 год. с
площ 1.000 дка, м. „Габеро”, образуван от имот № 064012, общинска собственост с
площ 2.928 дка, в землището на с.Голем Върбовник, общ. Бобов дол на н-ци на
Димитър Дамянов Милев.
………………………………………..
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
№ 114
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 010044, съгласно приложена скица № Ф01228/09.12.2014 год. с
площ 0.600 дка, м. „Могилата”, образуван от имот № 010028, общинска
собственост с площ 0.832 дка, в землището на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол
на н-ци на Димитър Дамянов Милев.
………………………………………..
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
№ 115
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 010029, съгласно приложена скица № Ф01227/09.12.2014 год. с
площ 0.451 дка, м. „Могилата”, общинска собственост, в землището на с.Голем
Върбовник , общ. Бобов дол на н-ци на Димитър Дамянов Милев.
………………………………………..
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
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 069045, съгласно приложена скица № Ф01232/20.12.2014 год. с
площ 0.500 дка, м. „Стубела”, образуван от имот № 069029, общинска собственост
с площ 3.393 дка, в землището на с.Голем Върбовник, общ. Бобов дол на н-ци на
Димитър Дамянов Милев.
………………………………………..
По т. 9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Удължаване срока на Договор № 25/ 16.06.2014 год. за предоставяне на
безвъзмездно право на управление на общински имот, сключен между Община
Бобов дол и Агенция по заетостта, гр. София.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал.7 от ЗОС 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
№ 117
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие, да бъде удължен срока на
сключения между Община Бобов дол и Агенция по заетостта, гр. София Договор
№25/ 16.06.2014 год., със срок на действие до 31.12.2022 год., за предоставяне на
безвъзмездно право на управление на част от имот публична общинска
собственост , представляващ гише № 2 с площ 14.50 кв. м., намиращо се на
партерен етаж в сградата на Общинска Администрация гр. Бобов дол. за нуждите
на Дирекция „БЮРО ПО ТРУДА” – Дупница, филиал Бобов дол.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
сключи Анекс към договор №25/ 16.06.2014 год., със срок на действие до 31.12.2022
година.
………………………………………..
По т. 10 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба
на недвижими имоти, представляващи №№ 169002 и 168011 намиращи се в
землището на с. Долистово, общ. Бобов дол, засадени с трайни насаждения.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 24д. ( ДВ, бр. 61 от 2015 г.) ал. 1,
т.1 от ЗСПЗЗ и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет
– Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 118
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на следните недвижими имоти:
№ 169002, местност „Чорлея”, с площ 23.300 дка шеста категория, с
начин на трайно ползване – овощна градина ” в землището на с. Долистово ,общ.
Бобов дол.
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№ 168011, местност „Чорлея”, с площ 26.989 дка шеста категория, с
начин на трайно ползване – овощна градина ” в землището на с. Долистово ,общ.
Бобов дол.
………………………………………..
По т. 11 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за продажба
на недвижим имот, представляващ № 167008, намиращ се в землището на с.
Долистово, общ. Бобов дол, засаден с трайни насаждения.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 24д. ( ДВ, бр. 61 от 2015 г.) ал. 1,
т. 1 от 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
№ 119
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на недвижим имот, представляващ №
167008, местност „Чорлея, с площ 28.721 дка., шеста категория, с начин на трайно
ползване – овощна градина ”в землището на с. Долистово, общ. Бобов дол.
………………………………………..
По т. 12 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост
представляващи, имоти №№ 000242, № 000251 В землището на с. Коркина, №
002024 в землището нас. Големо село, 016032, № 016052 в землището на с. Мало
село, 046050, 046049, 046075 в землището на с. Блато, 065001 и 065016 в землището
на с. Новоселяне.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и чл. 62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 11 бр. –
ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 120
1.Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинските недвижими
имоти, подробно описани в таблицата, на стойност по населени места и имоти, както
следва:
№
по
ред

Населено
място

Имот
№

Местност

Площ
дка

1
2
3
4

с. Коркина
с. Коркина
с.Големо село
с. Мало село

000242
000251
002024
016032

”Мрътвака”
”Връмо”
”Доляница”,
Чучулест камък”

1.798
0.330
2.824
0.678

Пазарна
оценка
лв.без
ДДС
2 290.00
430.00
3 240.00
780.00

Акт за
ЧОС
№ / год.
1389/16.09. 15
1384/09.09. 15
1077/23.04.13
1381/08.09.15
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5
6
7
8
9
10

с. Мало село
с. Блато
с. Блато
с. Блато
с. Новоселяне
с. Новоселяне

016052
046050
046049
046075
065001
065016

Чучулест камък”
„Турските ниви”
”Турските ниви”
”Турските ниви”
”Връм ”
”Връм”

2.159
2.131
0.714
0.267
0.811
0.650

2 480.00
3 230.00
820.00
310.00
1 030.00
830.00

1386/ 09.09.15
1387/16.09.15
1381/08.09.15
1388/16.09.15
1383/08.09.15
1385/09.09.15

определени на база изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител.
2.Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
организира и проведе публичен търг за продажба на описаните в т. 1 имоти, при
начална тръжна цена, в размер на гореописаната таблица, без ДДС и сключи договор за
продажба на имотите.
………………………………………..
По т. 13 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за
продажба на общински имот, представляваща частна общинска собственост,
състоящ се от 26.00 кв. м , намиращ се в кв. 50 по регулационния план на гр.
Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 121
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за започване на подготвителни
действия за продажба на общински имот, представляваща частна общинска
собственост, състоящ се от 26.00 кв. м, намиращ се в кв. 50 по регулационния план
на гр. Бобов дол, съгласно приложената скица № 307 от 17.10.2006 год.
……………………………………….
По т. 14 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допълване на точка 1 и точка 2 от решение №73 от Протокол №5 от
24.06.2015 год. на Общински съвет Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 10 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
№ 122
Общински съвет – Бобов дол допълва решение № 73 от Протокол №5 от
24.06.2015 год., както следва:
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за закупуване на недвижим
имот, представляващ административна сграда – масивна, с железобетонна
конструкция на три етажа, със застроена площ 297.00 кв. м., находящ се в кв.56 по
плана на гр. Бобов дол, утвърден със заповед №1232/11.03.1975 год., ведно с
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отстъпено право на строеж с разгърната площ от 891 кв.м., съгласно заповед
№1008/18.10.1990 год., издадена от председателя на ИК на ОБНС Бобов дол,
Административна сграда, клуб на НТС, собственост на Сдружение „Федерация на
научно – техническите съюзи” в България.
2. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на Общината да
извърши всички правни действия по придобиването на гореописаният имот, като
сумата за закупуване на гореописаният недвижим имот, да бъде равна на общия
размер на задълженията за данък недвижими имоти и ТБО на Федерацията към
Община Бобов дол, към датата на прехвърляне на правото на собственост.
3. При придобиване на имота същият да бъде предоставен за провеждане на
културно масови мероприятия.
………………………………………..
По т. 15 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот І 89, кв. 10 и улица с осови точки 2930-31 по плана на с. Мали Върбовник, община Бобов дол, одобрен със Заповед
112/20.06.1991 г.
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.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1 и
чл.134 ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията и решение № ІІ-1 от Протокол
№ 16/14.12.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията 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
№ 123
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.131, ал.1, чл.134
ал.2, т.6, чл. 64, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията и решение № ІІ-1 от
Протокол № 14/25.09.2015 г. на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общински съвет - гр.Бобов дол, реши:
ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот І 89,
кв. 10 и улица с осови точки 29-30-31 по плана на с. Мали Върбовник, община Бобов
дол, одобрен със Заповед 112/20.06.1991 г.
………………………………………..
По т. 16 от дневният ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Определяне на представител за участие в
комисията за изработване на областна здравна карта.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 1 бр.ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 124
Общински съвет – Бобов дол определя за представител на община Бобов
дол в комисията за изработване на областна здравна карта, Кметът на община
Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр. – ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 125
Общински съвет – Бобов дол задължава представителят на община Бобов
дол – Кметът на общината, да направи предложение пред комисията по
изработване на областна здравна карта, за откриване на Болница на територията
на община Бобов дол.
………………………………………..
По т. 17 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Молба от Иван Кирилов Стоянов, с. Мламолово с вх. № 94.И.105/01.09.2015г.
- Молба от Иван Кирилов Стоянов, с. Мламолово с вх. № 94.И.106/01.09.2015г.
- Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”, бл.10,
ап.14;
- Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7, ап.15;
- Иван Илиев Сотиров от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.4, ап.7;
- Любен Кирилов Павлов от гр.Бобов дол, кв. „Христо Ботев”, ул.„ Георги
Димитров”, № 14;
- Лефтерка Иванова Илиева от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7, ап.6;
- Катя Борисова Първанова от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл.56, ап.10;
- Николай Петров Николов от гр.Бобов дол, кв. „Миньор”, ул.„ 27-ми
Октомври”, бл. 13, вх. А, ап. 8;
- Искра Стоянова Василева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 52, вх. А, ап.1;
- Йорданка Костадинова Николова от с. Горна Козница, обл. Кюстендил, общ.
Бобов дол.
- Молба от Дарина Миткова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл.87,
ет. 9, ап.34
- Молба от Иван Кирилов
94.И.105/01.09.2015г.
………………………………………..

Стоянов,

с.

Мламолово

с

вх.

№

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
№ 126
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Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
предприеме действия по вдигане на наложените възбрани от частен съдебен
изпълнител Валентина Александрова и частен съдебен изпълнител Николай
Славов върху имот № 029023, по картата на землището на с.Мламолово, община
Бобов дол, находящ се в местността „Бабински рид”, с площ 117.150 дка., с начин
на трайно ползване овощна градина, съобразно разпоредбата на чл.443 от
Граждански процесуален кодекс.
………………………………………..
- Молба от Иван Кирилов Стоянов, с. Мламолово с вх. №
94.И.106/01.09.2015г.
………………………………………..
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
№ 127
Общински съвет – Бобов дол предлага на Кмета на община Бобов дол след
евентуалното вдигане на възбраната от частните съдебни изпълнители да се
произнесе по молбата от Иван Кирилов Стоянов, с. Мламолово, община Бобов
дол.
- Василка Ивайлова Чавдарова от гр.Бобов дол, ул.„ Димитър Благоев”,
бл.10, ап.14
………………………………………../Не беше взето решение/
- Анка Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7,
ап.15;
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр. – ЗА,2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 128
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Анка
Иванова Йорданова от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7, ап.15, в размер на
500/ петстотин/ лв.
………………………………………..
- Иван Илиев Сотиров от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.4, ап.7;
………………………………………../Не беше взето решение/
- Любен Кирилов Павлов от гр.Бобов дол, кв. „Христо Ботев”, ул.„ Георги
Димитров”, № 14;
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр. – ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 129
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Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Любен
Кирилов Павлов от гр.Бобов дол, кв. „Христо Ботев”, ул.„ Георги Димитров”, №
14, в размер на 500/петстотин/ лв.
………………………………………..
- Лефтерка Иванова Илиева от гр.Бобов дол, ул.„Васил Коларов”, бл.7, ап.6;
………………………………………..
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 8 бр. – ЗА, 3 бр. –
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 130
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Лефтерка Иванова Илиева от гр.Бобов дол, ул.„ Васил Коларов”, бл.7, ап.6, в
размер на 500/ петстотин / лв.
………………………………………..
- Катя Борисова Първанова от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл.56, 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
№ 131
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Катя
Борисова Първанова от гр.Бобов дол, ул.„ Малчика”, бл.56, ап.10, в размер на 500
/петстотин/ лв.
………………………………………..
-Николай Петров Николов от гр.Бобов дол, кв. „Миньор”, ул.„ 27-ми
Октомври”, бл. 13, вх. А, ап. 8;
………………………………………..
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
№ 132
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Николай Петров Николов от гр.Бобов дол, кв. „Миньор”, ул.„ 27-ми Октомври”,
бл. 13, вх. А, ап. 8, в размер на 500 /петстотин/ лв.
………………………………………..
- Искра Стоянова Василева от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл. 52, вх. А,
ап.1;
………………………………………../Не беше взето решение/
- Йорданка Костадинова Николова от с. Горна Козница, обл. Кюстендил,
общ. Бобов дол.
………………………………………..
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 1 бр.
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 133
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Йорданка Костадинова Николова от с. Горна Козница, обл. Кюстендил, общ.
Бобов дол, в размер на 200 /двеста/ лв.
………………………………………..
- Молба от Дарина Миткова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”,
бл.87, ет. 9, ап.34
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 1 бр.
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 134
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Дарина Миткова Николова от гр.Бобов дол, ул.„ Иван Вазов”, бл.87, ет. 9, ап.34 , в
размер на 500 /петстотин/ лв.
………………………………………..
По т. 18 от дневният ред:
Разни
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 6 бр. – ЗА, 2 бр.-ПРОТИВ, 3 бр.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 135
Общински съвет – Бобов дол преустановява разглеждането на молби на
граждани, до края на мандата на Общинския съвет.
………………………………………..

Дата на публикуване – 12.10.2015 г., 15.00 ч.
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