ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-43; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 9
от 08.08.2012 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 13
общински съветници, от които 13 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Обръщение на Общински съвет – Бобов дол до населението на Община
Бобов дол.
2. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на шестмесечен отчет за състоянието на общинския дълг
на Община Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове на Община Бобов дол за първото шестмесечие на 2012 година.
4.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2012 г. в частта
„Капиталови разходи”.
5. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: определяне на числеността на доброволното формирование за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за
отстраняване на последиците от тях като делегирана от държавата дейност във
функция „Отбрана и сигурност” за 2013 година.
6. Разни
По т.1 от дневния ред:
Обръщение на Общински съвет – Бобов дол до населението на Община Бобов дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 121
Да се проведе пресконференция, относно досегашните действия и мерки на
общинското ръководство по проблемите на здравеопазването в общината, и се
информират гражданите за Обръщението до населението на Община Бобов дол.
................................................................
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
явно гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 122
Общински съвет – Бобов дол приема Обръщение до населението на Община
Бобов дол, със следния текст:

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОВ ДОЛ
ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ,
В последните няколко месеци към дейността на Общински съвет – Бобов дол се
провежда злонамерена и мръсна клеветническа кампания, с цел дискредитирането и
блокиране на работата му.
Визиралият се в средствата за масова информация господин Венцислав
Симеонов се опитва тенденциозно да внушава съмнения за некоректни и незаконови
действия от страна на общинските съветници.
Периодически подхранва със сигнали вестниците „Струма”, „Монитор”,
„Телеграф” и електронното издание „Деннюз” и ги изпраща до различни инстанции в
страната. Всички тези действия целят създаване на погрешна представа за дейността на
Кмета, Общинска администрация и Общински съвет – Бобов дол.
Атакува Решение № 1/11.01.2012 год. на Общински съвет – Бобов дол, относно
подобряване на доболничното обслужване на населението на Община Бобов дол, с
което ОбС предоставя под наем или конкурс помещения за разкриване на филиал на
„МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ОЗОК”ЕООД, гр.София за осъществяване на тяхната
дейност. Решението е взето в съответствие с разпоредбите на чл.14, ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения и получи 100 %
подкрепа от политическите сили. През миналия мандат общинското ръководство закри
дейността на болницата /МБАЛ”Д-р Стоян Сантев”ЕАД/. Сегашното ръководство
отпочна редица процедури и полага значителни усилия за подобряване на
доболничното обслужване, възстановяване на рентгена и лабораторията.
Същото решение не получи подкрепата на областните здравните ръководни
инстанции и по-късно „МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ОЗОК”ЕООД, гр.София си
изтегли искането за отдаването под наем на помещенията. Нещо повече няма сключен
договор между Кмета на общината и медицинската фирма.
Изглежда кръга около Венцислав Симеонов цели запазване на сегашното
статукво, т.е. да се запази липсата на болницата и недостатъчната доболнична помощ за
населението.
Хиляди хора от общината и града за даване на кръвни проби и други
медицински услуги са принудени да се разкарват до Дупница и Кюстендил, за което е
нужно да отделят от работните си заплати и пенсии да покриват разходите си по
пътуванията.
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Гражданите на общината е нужно да бъдат информирани, че в дейността на
Общински съвет – Бобов дол се установи един спокоен, нормален и цивилизован
подход при решаването проблемите на общината и гражданите.
Работата на Общинския съвет се характеризира с разумен, конструктивен и
позитивен дух, между всички представители на политически сили. Няма
дребнотемието, междуличностно заяждане и първично партийно противопоставяне.
Компромисът и диалогичността са на първа линия.
От м.ноември 2011 год. до началото на м.август 2012 год. са проведени 12
заседания, взети са 120 решения при минимално изискване от ЗМСМА – 6 заседания
годишно.
През изминалия общински мандат – местният парламент се раздирваше от
противопоставяния, политически конфронтации, междуличностни отношения, цареше
хаос и бе изпъстрен с 41 съдебни дела, по искане на Кмета 23, от прокуратурата 8, на
областния управител 8, от ОбС – 4, от граждани – 1, като от тях 15 съдебни дела са
обжалвани пред Върховен административен съд. По този начин с хиляди левове е
ощетена община Бобов дол за покриване на съдебните искове по делата.
Сегашното ръководство отрече този негативен подход в управлението на
общината.
Опита на „определени хора” да върнат нещата в управлението назад са
обречени.
Обръщаме се към вас, гражданите от община Бобов дол, да Ви уверим, че
правилно сте подходили с Вашия избор на общински съветници и ние ще продължим
да работим в полза на гражданите.
Общински съвет – Бобов дол
08.08.2012 год.
................................................................
По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на шестмесечен отчет за състоянието на общинския дълг на
Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.49, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета на
основание чл. 9а от ЗОБ и резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували
13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 123
Общински съвет - Бобов дол приема шестмесечния отчет за състоянието на
общинския дълг /съгласно приложение №1/
Приложение №1
ОТЧЕТ
за състоянието на общинския дълг на Община Бобов дол към 30.06.2012 година.
Съгласно Решения №134/22.06.2006 г., № 178/25.09.2006 г. на ОбС- гр.Бобов дол и
Договор за кредит №296/29.11.2006 г., Община Бобов дол сключи договор с «ДЗИ
Банк» АД, с правоприемник «Юробанк и Еф Джи България» АД за отпускане на
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инвестиционен кредит в размер на 3 375 000 лв. Договорът е със срок 10 год. за периода
от 29.11.2006 г. до 29.11.2016 г. Общината е усвоила 3 359 796 лв. по периоди както
следва:
Дата на усвояване
06.12.2006 г.
20.04.2007 г.
16.05.2007 г.
15.06.2007 г.
20.07.2007 г.
06.08.2007 г.
08.08.2007 г.
04.09.2007 г.
26.09.2007 г.
08.10.2007 г.
31.10.2007 г.
Всичко усвоено:

Стойност /лева/
1 460 000
64 672
58 800
28 438
116 775
103 276
8 438
400 000
287 953
471 784
359 660
3 359 796

За изтегленият кредит Община Бобов дол има направени вноски по главница,
лихви и разходи за управление и обработка /обслужване/ на кредита към 30.06.2012
г. както следва:
Период

06.12.2006г.30.06.2012 г.
в т.ч.:
01.01.2012 г.
-30.06.2012г.

Вноски по
главница
/лева/
999 430

176 472

Вноски по
лихви /лева/

Вноски за
Всичко /лева/
обслужване
на кредита
/лева/
484 589
541 691
2 025 710

20 563

19 776

216 811

Плануваните за 2012 г. средства за погасяване на главница по кредита са в
размер на 492 000 лв., за погасяване на лихви са в размер на 50 000 лв. и за разходи
за обслужване на кредита са в размер на 93 528 лв. От плануваните средства за 2012
г. в общ размер на 635 528 лв. за първото шестмесечие са изразходени за погасяване
на главница, лихви и разходи по обслужване на кредита в средства в размер на
216 811 лв. Остатъкът от 418 717 лв. ще бъде използван за погасяване на
задълженията по кредита до края на 2012 г.
Към 01.01.2012 г. общинския дълг е в размер на 2 584 000 лв. – задължения по
главница.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Информация за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и
фондове на Община Бобов дол за първото шестмесечие на 2012 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от ЗОБ, чл.30, чл. 42, чл.43
от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския
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бюджет, приета на основание чл. 9а от ЗОБ и резултатите от проведеното поименно
гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 124
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Бобов
дол за първото шестмесечие на 2012 г.
...............................................................
По т.4 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2012 г. в частта „Капиталови
разходи”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.12, ал.3 и ал.4 и чл.14,
ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували
13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 125
Общински съвет – Бобов дол актуализира капиталовите разходи, разпределени
по обекти, както следва:
Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Основен ремонт на общински път KNL 1014 участък- център село
Голем
Върбовник до път 3011/II -62 (Кюстендил-Дупница), Блато – 2800 м. – 17 300 лв.
2. Основен ремонт на общински път KNL 3011 участък от кръстовището с път КNL
1014 до път II -62 (Кюстендил-Дупница) – 6000 м. – 14 800 лв.
Всичко:32 100 лв.
II. Други обекти.
1.Изграждане на дренаж над Център за рехабилитация и интеграция и
възстановяване стълбището от ул. „27-ми октомври” до входа на Център за
рехабилитация – 15 000 лв.
2. Възстановяване на алеи, стълбища, зони за игра и отдих в междублоковото
пространство на бл.87, 86, 54, 55 и 56 – 4 000 лв.
3. Подмяна на 100 бр., 250W улични осветителни тела с енергоспестяващи 24W в
село Мала Фуча, село Горна Козница и село Коркина – 5 000 лв.
4. Проектиране и авторски надзор на подпорни стени на ул. „Никола Вапцаров”,
село Мламолово – 1 500 лв.
5. Изграждане на подпорни стени на ул. „Никола Вапцаров”, село Мламолово при
УПИ II, кв.51 и УПИ XI-465, кв.41 – 37 500 лв.
6. Проектиране и авторски надзор на подпорна стена на ул. „Алекси Янев”, гр.
Бобов дол – 1 000 лв.
7. Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобов дол – 67 200 лв.
Всичко:131 200 лв.
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Общо финансирани с целева субсидия за капиталови разходи (I + II): 163 300 лв.
Финансирани със собствени бюджетни средства:
I. Капиталови разходи.
1. Изграждане на отводнително съоръжение при кв.3+490 на път III - 623/път II – 62 (
Кюстендил- Дупница) – Големо село- Мало село – Мламолово – Бобов дол –Жедна /
в урбанизираната територия на село Големо село/ - 15 000 лв.
Всичко: 15 000 лв.
II. Придобиване на активи.
1. Съдове за ТБО- 80 000 лв.
2. Специализиран автомобил „Метометачка” – 50 000 лв.
3. Специализиран автомобил за сметосъбиране „Вариопреса” – 8 куб.м. – 100 000 лв.
4. Компютърна конфигурация – 2 142 лв.
5. SQL сърварна система за управление на база данни – 7 000 лв.
Всичко: 239 142 лв.
Общо финансирани със собствени бюджетни средства (I + II): 254 142 лв.
Общо финансирани с целева субсидия за капиталови разходи + собствени
бюджетни средства: 417 442 лв.
Финансирани със средства от Европейските програми и фондове:
I. Придобиване на активи.
1.Изграждане на Амфитеатър в градски парк – гр.Бобов дол по Програма за
Трансгранично сътрудничество България-Сърбия – 672 532 лв.
Всичко:672 532 лв.
Финасирани със средства от делегирани бюджети:
I. Основен ремонт на ДМА.
1. Основен ремонт на покривната конструкция на ниското тяло, ремонт на улуци
и водосточни тръби на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Бобов дол. – 8 468
лв.
II. Придобиване на активи
2. Интерактивна дъска за СОУ „Христо Ботев” – гр. Бобов дол – 1 100 лв.
Всичко:9 568 лв.
Общо финансирани капиталови разходи с целева субсидия, собствени
бюджетни средства, средства от Европейски програми и фондове и средства от
делегирани бюджети: 1 099 542 лв.
................................................................
По т.5 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: определяне на числеността на доброволното формирование за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за
отстраняване на последиците от тях като делегирана от държавата дейност във
функция „Отбрана и сигурност” за 2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОБ, чл.41 от Закона за
защита при бедствия, Решение на Министерски съвет № 327/25.04.2012 г., приложение
№ 3 към т.3 за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на
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местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 год. и резултатите от
проведеното явно гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 126
Общински съвет – Бобов дол определя числеността на доброволното
формирование за защита при бедствия от 01.01.2013 год. – 10 броя доброволци.

По т.6 от дневния ред:
Разни
................................................................

Дата на публикуване – 16.08.2012 г., 10:00 ч.
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