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 № 9
от 11.09.2014 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 10
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Представяне на бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода
2015-2017 година.
3. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на Инвестиционна програма в частта “Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2014 г.
4.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 2014 година.
5. 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 2014 година
6.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Сключване на нов Анекс за промяна в условията на инвестиционен
кредит отпуснат по договор №296/29.11.2006 г.
7.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Изменение и допълнение на чл.17 и чл.18 от Наредба за реда и
условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов
дол, приета с Решение № 106 по Протокол № 7 от 04.05.2011 г. на ОбС Бобов дол.
8.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 урегулиран поземлен имот ІІІ - 699
в кв. 66 по плана на гр. Бобов дол.
9.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 12, с площ 103.00 кв. м. за поставяне на преместваем
обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в
УПИ І, кв. 49 - централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
10.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 УПИ ІV- 297, кв.22 с площ 3000
кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна училищна сграда, със
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застроена площ 320 кв.м. по регулационния план на с. Долистово, общ. Бобов
дол.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол,
имот № 021098 с площ 16.975 дка засаден с трайни насаждения, намиращ се в
землището на с. Шатрово, общ. Бобов дол
12.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост,
представляващи употребявани чугунени и панелни радиатори.
13.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд
чрез публичен
търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16 от Наредбата
за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд
в Община Бобов дол
14. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писма с вх. №№ 92.00.67/31.03.14 год.; 92.00.116/16.06.2014 г; 92.00153/
30.07. 14 г.; 92.00.115/ 16.06. 14 год.; 92.00.119/ 16.06.2014 г.; 92.00.120/16.06.2014 г.;
92.00.117/ 16.06.14 г.; 92.00.08/ 21. 01. 2014 год.и 92.00.79/ 28.04. 2014 год. 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.
15.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Писма с вх. №№ 92.00.30/10.03.2014г; 92.00.37/ 10.03. 2014 г.; 92.00.38/
10.03. 2014 г. и 92.00. 36/ 10.03. 14 год. 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.
16. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода 1 януари 2014 до 30 юни 2014 г.
17. Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател
на Общински съвет - Бобов дол, относно: Промяна в Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация.
18.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Сформиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2014/2015 година.
19. Молби на граждани:
- Дарина Миткова Николова – гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 34;
- Йорданка Костадинова Николова – с. Горна Козница, община Бобов дол.
20.Разни.
................................................................
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По т.1 от дневният ред:
Питания
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 94
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на Община Бобов дол да
сформира комисия, с представители на всяка политическа партия от Общински
съвет – Бобов дол, която да реши проблема с режима на уличното осветление в
Община Бобов дол.
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Представяне на бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода
2015-2017 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.83,ал.2 от Закона за публичните
финанси, чл.17, ал.2 от Наредба за условията и реда за състявяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставянето, обсъждането, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол и в съответствие с указанията
на БЮ№5/02.09.2014г. на Министерство на финансите и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 95
Общински съвет – Бобов дол одобрява бюджетната прогноза за периода
2015-2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционна програма в частта “Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2014 г.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.6, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, от
ЗДБРБ за 2014 год. и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10
общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 96
Общински съвет - Бобов дол одобрява компенсираните промени в капиталовите
разходи на Община Бобов дол за 2014година, както следва:
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Финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Ремонт на общински път KNL1013 с. Долистово- с. Бабино -9 685лв.
2. Ремонт на общински път KNL1014 в обхвата на селата Коркина, Шатрово,
Паничарево – 22 448лв.
3. Ремонт на общински път KNL3011 от път ІІ-62/Кюстендил-Дупница/до с. БлатоЛоквата- махала Хановете – 20 912лв.
4. Ремонт на улична и общинска пътна мрежа – 80 240лв.
5. Ремонт на общински път KNL3160 /Блато-Мърводол/ - 7 0 15лв.( резерв)
Всичко 140 300лв.
ІІ.Други обекти от целевата субсидия за капиталови разходи.
1. Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов
дол – 50 000лв.
2. Изграждане на земноизкопна канавка от ЖП надлез с. Големо село /изхода към
гр. Дупница/ до коритото на река Бобов долска – 1 000лв.
3. Трасиране подравняване и насипване с трошен камък на улици: с о.т. 18-20-21 с.
Големо село; ул. с о.т. 54-63-64 с. Мало село – 5 000лв.
4. Възстановяване и изграждане на отводнителни канавки в: с. Бабино; с. Мали
Върбовник, ул. с о.т. 42-43-34; с. Мало село – канавка за отвеждане на
преливната вода от питеен резервоар и отводнителна канавка с водосток на
улица при о.т.55 – 4 500лв.
5. Ремонт на покрива на сградата на: кметство Мало село; кметство Долистово и
кметство Бабинска река- 5 500лв.
6. Почистване на речното корито в с. Долистово над гробищен парк – 3 000лв.
7. Възстановяване на тротоари около тротоарни кранове в с. Мламолово – 5 000лв.
8. Възстановяване на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 1 500лв.
9. Ремонт на покрива на читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 2 000лв.
10. Ремонт на осветлението на вътрешните помещения на ЦДГ „Миньор” и ОДЗ
„Дружба” – 2 000лв.
11. Направа на отводнителна канавка на ул. „Паисий” и ул. „Рила”- гр. Бобов дол –
1 500лв.
12. Изграждане на паркинг над ул. „27 – ми октомври” при „ЦРСИ”- гр. Бобов дол
– 3 000лв.
13. Изнасяне на ел. табла за улично осветление извън трафопостовете – 4 000лв.
14. Подмяна на улични осветителни с икономични такива – 7 000лв.
15. Обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол – 10 660лв.
16. Възстановяване на отводнителна канавка и водосток между УПИ І-624 и УПИ
ІІ-641, кв. 39-гр. Бобов дол – 1500лв.
17. Възстановяване и ремонт на резервоар и каптиран извор в местността „Цаган”гр. Бобов дол – 3 000лв.
18. Проектиране на подпорна стена на ул. «Алексии Янев»- гр. Бобов дол при УПИ
V-162 и УПИ ІV-172, кв.7 – 2 000лв.
19. Проектиране на подпорна стена на ул. «Ал. Стамболийски», кв. Христо Ботев»гр. Бобов дол – 1 500лв.
20. Изграждане на подпорна стена на ул. «Ал. Стамболийски», кв. «Христо Ботев»,
гр. Бобов дол – 10 000лв.
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21. Почистване на коритото на р. Бобовдолска в землището на с. Големо село –
север -300м – 12 000лв.
22. Възстановяване на автобусните спирки от населените места на Община Бобов
дол – 7 140лв. ( резерв).
Всичко 142 800 лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ = 283 100лв., в т.ч. 5% резерв
14 155лв., на основание чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г.
ІІІ. Собствени бюджетни средства - 137 043лв., в т.ч.
- за дейност „Чистота”– 100 000лв.
- Съдове за събиране на ТБО /30 бобър и 100 мева/ - 20 000лв.
- Сметосъбирачка 1брой – Вариопреса 8м3
- 50 000лв.
- Мотометачка 1 брой
- 30 000лв.
- за Общинска администрация – 37 043лв.
- Почистване на река Връчва в кв. „Христо Ботев”, ул. „В. Левски”-300м. –
23 000лв.
- Придобиване на част от сградата, представляваща 3 помещения в сградата на
Общинска Администрация – гр. Бобов дол – 13 893лв.
- Придобиване на земя, поземлен имот, в местност „Кочене”- гр. Бобов дол –
150лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2013година – 503 690лв., в т.ч.за:
1. Укрепване на свлачище на общински път ІV-602180 о.т.62-64- с. Мали
Върбовник – 261 973лв.
2. Аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. „Бор”, о.т. 73 до о.т. 72, с.
Мламолово. – 217 539лв.
3. Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на паспорт за енергийна
ефективност на сградите на Общинска администрация-Бобов дол, културен дом,
кв. „Миньор”, Читалище „Просвета”, кв. „Христо Ботев” и кметство Мало село.
– 2 880лв.
4. Авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път
KNL1016; стар №ІV62031/ІІ-62 Невестино-Дупница/ Долистово-НовоселянеКоркина, в Община Бобов дол – 3 800лв.
5. Авторски надзор на обект „”Реконструкция на водопроводна мрежа на с.
Мламолово” -3 000лв.
6. Авторски надзор на обект – възстановяване на градски парк, гр. Бобов дол –
1 800лв.
7. Геодезическо заснемане за паркинг и алей при „ЦНСТ”- гр. Бобов дол 500лв.
8. Почистване на коритото на р. Бобовдолска в землището на с. Големо село –
север -300м – 4000лв.
9. Закупуване на компютри и хардуер – 8 198лв.
V. Други източници – 1 777 665лв.
1. Укрепване на питеен водопровод за Община Бобов дол в землището на с.
Мламолово – 1 264 661лв.
2. Възстановяване на зона за отдих и чешма от извора при Църква Св. Никола, гр.
Бобов дол, Община Бобов дол, Област Кюстендил – 8 443лв.
3. Обичам природата и аз участвам – СОУ „Христо Ботев” – 5 000лв
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4. Реконструкция на напорен водопровод и съоръжения от помпена станция в язовир
Дяково до бъдеща ПСПВ – гр. Бобов дол – 499 561лв.
................................................................
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 бюджета и
сметките за средствата от Европейския съюз на Община Бобов дол за първото
шестмесечие на 2014 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 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 проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 1 бр.ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 97
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото
изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за първото
шестмесечие на 2014 година.
................................................................
По т.5 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 2014 година
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 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 проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
Общински съвет - Бобов дол приема информацията за текущото
изпълнение на Общинският дълг за първото шестмесечие на 2014 година в размер
на 1 948 190лв.
................................................................
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Сключване на нов Анекс за промяна в условията на инвестиционен
кредит отпуснат по договор №296/29.11.2006 г.
................................................................
На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл.42 и §2, ал.3 от Преходните и
заключителни разпоредби от Закона за общинският дълг и съгласно т. 9.5 от
допълнителните разпоредби на договора за кредит и резултатите от проведеното
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поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 99
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за удължаване на крайният
срок за издължаване на кредита(падеж) и той става 20.11.2018година.
2. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за намаление на годишния
размер на кредита по договор №296/29.11.2006 г. за 2015 г. в размер до 294 162лв.,
включващи дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по
поетия от общината дълг.
3. Общински съвет – Бобов дол възлага и делегира права на Кмета на
Община Бобов дол да подпише Анекс №7 към Договор № 296/29.11.2006г. за
изпълнение на решението по т.1 и т.2.
................................................................
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изменение и допълнение на чл.17 и чл.18 от Наредба за реда и условията
за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов дол, приета
с Решение № 106 по Протокол № 7 от 04.05.2011 г. на ОбС Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26, ал.2 и чл.28
от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс и
резултатите от проведеното поименно 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
№ 100
1.Общински съвет - Бобов дол изменя и допълва чл.17 и чл.18 от Наредбата за
реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Бобов
дол, приета с Решение № 106 по Протокол № 7 от 04.05.2011 г. на ОбС Бобов дол,както
следва:
Чл.17 се допълва и придобива следното съдържание:
Чл.17 (1) Търговските обекти по чл. 12, ал. 1, т. 1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 и 2.1 от
настоящата наредба може да работят и с ненормирано работно време.
(2) Търговски обекти с ненормирано работно време са тези, чието работно време
продължава и след 22.00 ч. през зимен период, респективно след 23.00 ч. през летен
период, а за заведенията за хранене и развлечения, които не се помещават в жилищни
сгради, съответно след 23.00 часа през зимен период и 24.00 часа през летен период.
(3) Търговските обекти, посочени в чл. 12, ал. 1, т. 1.3, и 1.9 и работещи с
ненормирано работно време, трябва да отговарят на определени условия:
1. Заведенията за хранене и развлечение:
1.1. Да се помещават в нежилищни сгради или собствени еднофамилни жилищни
сгради.
Нов /допълнение към ал.3, т.1.1/.
Заведенията за хранене и развлечение,
които се помещават в жилищни сгради или собствени еднофамилни жилищни
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сгради, могат да работят с ненормирано работно време, ако собствениците на
самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, или съседи на
собствена еднофамилна сграда, декларират с нотариано заверена декларация,
съгласие обекта да работи с удължено работно време.
В чл.18 от наредбата досегашния текст се заменя със следният текст:
(1) Удължено работно време на търговските обекти след 22.00 часа през зимен сезон и
след 23.00 часа през летен сезон се утвърждава със заповед на Кмета на община Бобов
дол и важи за период от една година. За удължено работно време могат да
кандидатстват лица, стопанисващи обекти със закрити площи, въведени в експлоатация
по съответния ред, без констатирани нарушения на обществения ред от органите на
МВР през последните 3 месеца.
(2) Заповед за удължено работно време се издава след представяне на копия от
следните документи, които се подават в ОбА Бобов дол-деловодство-гише № 4.
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост на имота или друго правно основание за ползване;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;
4. Удостоверение за регистрация от ОДБХ Кюстендил , ако такова е необходимо за
извършване на дейността;
5. Удостоверение за категоризация на туристическия обект;
6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация от Община Бобов
дол или разрешение за ползване от ДНСК;
7.Нотариално заверена декларация от собственици или наематели на самостоятелни
обекти в сграда в режим на етажна собственост, или съседи на собствена еднофамилна
сграда, с която дават съгласие обекта да работи с удължено работно време.
Служебно се осигуряват: Код по БУЛСТАТ/ЕИК и писмено становище от РУ
„Полиция” Бобов дол за удължено работно време и липса на нарушения на
обществения ред през последните 3 /три/ месеца.
(3) В случаите, когато към заявлението не са приложени необходимите документи,
търговеца се уведомява писмено да отстрани пропуските в десетдневен срок,
неспазването на който означава отказ за удължаване на работното време.
(4) За всяка следваща година търговските обекти, които работят с удължено работно
време, един месец преди да е изтекъл срокът на утвърдената заповед на Кмета подават
заявление по образец, при представяне на изискваните документи.
За даденото съгласие се уведомява РУ „Полиция”- Бобов дол.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да обяви
Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на
община Бобов дол в официалния сайт на общината, в 7-дневен срок от приемането й.
................................................................
По т.8 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 урегулиран поземлен имот ІІІ - 699
в кв. 66 по плана на гр. Бобов дол.
................................................................

8

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 9 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 101
Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на недвижим имот, представляващ,
урегулиран поземлен имот ІІІ- 699 в кв. 66, с площ 553 кв. м. по плана на гр.
Бобов дол.
................................................................
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 12, с площ 103.00 кв. м. за поставяне на преместваем
обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в
УПИ І, кв. 49 - централна градска част в гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл.
15, ал. 7, 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 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 102
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем, на общински имот , представляващ
обект № 12, с площ 103.00 кв.м., намиращ се в УПИ І, кв.49 - централна градска
част в гр. Бобов дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и
елементи на градско обзавеждане, при първоначална месечна наемна цена 175.10
лв. без ДДС, за срок от 3 години.
................................................................
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 недвижим имот, представляващ УПИ ІV- 297, кв.22 с площ 3000
кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна училищна сграда, със
застроена площ 320 кв.м. по регулационния план на с. Долистово, общ. Бобов
дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 6 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 103
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Общински съвет - Бобов дол дава съгласието си за започване на
подготвителни действия за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ
ІV- 297, кв. 22 с площ 3000 кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна
училищна сграда със застроена площ 320 кв.м. по регулационния план на с.
Долистово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 305/26.02. 2007 г.
................................................................
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.
24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол,
имот № 021098 с площ 16.975 дка засаден с трайни насаждения, намиращ се в
землището на с. Шатрово, общ. Бобов дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински съветници,
от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 104
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез
провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов
дол, имот № 021098- частна общинска собственост, с площ 16.975 дка, засаден с
трайни насаждения намиращ се в землището на с. Шатрово, общ. Бобов дол, за
срок от 5 години, съгласно цените определени в Приложение № 1, неразделна част
от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в Община Бобов дол, а именно 60.00 лв/дка или общо за имота в
размер на 1018,50 лв.; Депозит за участие в търга в размер на 169.75 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде
заповед за определяне на спечелилите участници и сключи с класирания на първо
място участник договор за отдаване под наем.
................................................................
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост,
представляващи употребявани чугунени и панелни радиатори.
................................................................
На основание чл.2l, ал.l, т.8 oт 3MCMA, чл.35 aл.l ; чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.29, т.1 ; чл.29а и чл. 62 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов
дол и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински
съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 105
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарната оценка на: Чугунени
радиатори – 33 бр., с общ брой глидери – 655 бр. на обща стойност – 2 475.90 лв.
и на Панелен радиатор – 1 бр., с три броя панели , на обща стойност – 12. 60 лв.
без ДДС, определена на база изготвена пазарна оценка 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 движими
вещи , при начална тръжна продажна цена на чугунени радиатори - 2 475.90 лв. и
панелен радиатор -12. 60 лв.
................................................................
По т.13 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез
публичен търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов
дол
................................................................
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване
и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол
дол и резултатите от проведеното поименно 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
№ 106
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез
провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол на
следните имоти - общинска собственост.
№
по
ред

Имот
№

Местност

Населено
място

Площ
дка

1.

004010

с. Мламолово

0.638

2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

031019
031030
031031
031039
031046
031049
031071
031074

Родината- Св.
вода
Железки дол
Железки дол
Железки дол
Железки дол
Железки дол
Железки дол
Железки дол
Железки дол

с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово

1.550
1.531
1.533
1.001
1.381
0.202
3.975
1.341

Начална
тръжна
наемна
Скица
цена за
на имота
стопанска
№
година/лв.
8.29
К00879/06.06.2014 г.
20.15
19.90
19.93
13.01
17.95
2.63
51.68
17.43

К00880/06.06.2014 г.
К00881/06.06.2014 г.
К00882/06.06.2014 г.
К00883/06.06.2014 г.
К00884/06.06.2014 г.
К00885/06.06.2014 г
К00886/06.06.2014 г.
К00887/06.06.2014 г.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

031076
031078
031114
035045
035048
035049
035091
035095
035096
035113
035114
035117
035118
035121
035124
035129
035147
035172
035175
035186
035237
039034
053017
053018
053019
053020
053022
070001
074014
003005
063012
062022
062023
062028
063016
053053
053052
053064
005003
053035
051036
051037
062018
061013
061005
061001
060007
060003

Железки дол
Железки дол
Мущерица
Исманови Раске
Исманови Раске
Старите лозя
Исманови Раске
Исманови Раске
Исманови Раске
Исманови Раске
Исманови Раске
Исманови Раске
Исманови Раске
Исманови Раске
Старите лозя
Исманови Раске
Исманови Раске
Пашов дол
Пашов дол
Исманови Раске
Исманови Раске
Ливадите
Егрека
Егрека
Егрека
Егреко
Егреко
Средна кория
Егрека
Белков кръст
Златковица
Над селото
Над селото
Над селото
Златковица
Ридо
Ридо
Ридо
Сусадините
Ридо
Умата
Умата
Над селото
Белков кръст
Белков кръст
Белков кръст
Белков кръст
Белков кръст

с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с. Мламолово
с.Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне

1.506
9.272
0.834
2.970
1.567
0.729
5.573
0.707
0.613
1.023
13.329
0.099
0.201
0.998
3.689
2.021
0.700
24.053
1.977
2.562
10.928
1.383
4.803
6.002
5.616
12.977
0.999
5.834
1.842
52.431
3.000
1.708
0.999
25.933
0.846
5.000
3.541
2.398
85.711
1.613
12.225
51.245
16.144
6.222
7.038
7.530
3.124
4.521

19.58
120.54
10.84
38.61
20.37
9.48
72.45
9.19
7.97
13.30
199.94
1.29
2.61
12.97
47.96
26.27
9.10
360.80
25.70
33.31
163.92
17.98
62.44
78.03
73.01
194.66
12.99
75.84
23.95
786.47
39.00
22.21
12.99
389.00
11.00
65.00
46.03
31.17
1 285.67
20.97
183.38
768.68
242.16
80.87
91.49
97.89
40.61
58.77

К00888/06.06.2014 г.
К00889/06.06.2014 г.
К00890/06.06.2014 г
К00891/06.06.2014 г.
К00892/06.06.2014 г.
К00893/06.06.2014 г.
К00894/06.06.2014 г.
К00895/06.06.2014 г
К00896/06.06.2014 г.
К00897/06.06.2014 г.
К00898/06.06.2014 г.
К00899/06.06.2014 г
К00900/06.06.2014 г.
К00901/06.06.2014 г.
К00902/06.06.2014 г.
К00903/06.06.2014 г.
К00904/06.06.2014 г
К00905/06.06.2014 г.
К00906/06.06.2014 г.
К00907/06.06.2014 г.
К00908/06.06.2014 г.
К00909/06.06.2014 г
К00910/06.06.2014 г.
К00911/06.06.2014 г.
К00912/06.06.2014 г.
К00913/06.06.2014 г.
К00914/06.06.2014 г
К00915/06.06.2014 г.
К00916/06.06.2014 г.
К00408/06.06.2014 г.
К00427/06.06.2014 г.
К00424/06.06.2014 г
К00425/06.06.2014 г.
К00426/06.06.2014 г.
К00428/06.06.2014 г.
К00429/06.06.2014 г.
К00416/06.06.2014 г
К00417/06.06.2014 г
К00409/06.06.2014 г.
К00415/06.06.2014 г.
К00413/06.06.2014 г
К00414/06.06.2014 г.
К00423/06.06.2014 г.
К00422/06.06.2014 г.
К00421/06.06.2014 г.
К00420/06.06.2014 г
К00419/06.06.2014 г
К00418/06.06.2014 г
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

010003
010039
010046
025104
029022
007006
007012
007013
012008
012021
012035
013037
013042
013053
013054
015016
015017
015018
021087
013019
057016
057017
057023
057027
057031
058033

Заран
Заран
Заран
Бойчатец
Златковица
Алимица
Алимица
Алимица
Чардак
Широки дол
Чардак
Поляне
Поляне
Поляне
Поляне
Поляне
Мемоте
Поляне
Новоселски рид
Гологаза
Предпладнище
Предпладнище
Предпладнище
Предпладнище
Предпладнище
Друмо-езеро

с. Новоселяне
с. Новоселяне
с. Новоселяне
с.Коркина
с. Коркина
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Мала фуча
с. Мала фуча
с. Мала фуча
с. Мала фуча
с.Мала фуча
с. Мала фуча

1.071
3.971
11.306
0.801
0.141
1.500
6.692
8.514
1.413
1.400
1.205
1.319
6.408
1.273
1.636
1.072
0.400
1.253
8.000
8.605
1.888
2.230
0.577
0.962
0.636
6.745

13.92
51.62
146.98
10.41
1.83
19.50
87.00
110.68
18.37
18.20
15.67
17.15
83.30
16.55
21.27
13.94
5.20
16.29
104.00
111.87
24.54
28.99
7.50
12.51
8.27
87.69

К00410/06.06.2014 г
К00411/06.06.2014 г.
К00412/06.06.2014 г.
К01214/06.06.2014 г
К01215/06.06.2014 г.
К00554/06.06.2014 г.
К00555/06.06.2014 г.
К00556/06.06.2014 г.
К00557/06.06.2014 г
К00558/06.06.2014 г
К00559/06.06.2014 г.
К00560/06.06.2014 г.
К00561/06.06.2014 г
К00562/06.06.2014 г.
К00563/06.06.2014 г.
К00564/06.06.2014 г.
К00565/06.06.2014 г.
К00566/06.06.2014 г
К00567/06.06.2014 г
К00568/06.06.2014 г
К00107/06.06.2014 г
К00108/06.06.2014 г.
К00109/06.06.2014 г.
К00110/06.06.2014 г.
К00112/06.06.2014 г.
К00114/06.06.2014 г

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

058016
058022
217054
217088
217097
223017
223018
224010
225001
225050
223048
224032

Долна Лака
Долна Лака
Феровица
Кръсто
Феровица
Нирле
Нирле
Нирле
Бегов рид
Бегов рид
Турусиница
Нирле

с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село
с. Големо село

2.166
1.186
0.800
0.176
2.000
2.392
3.050
2.481
1.000
0.200
0.500
10.233

28.158
15.42
10.40
2.29
26.00
31.10
39.65
32.253
13.00
2.60
6.50
153.50

К02444/06.06.2014 г.
К02445/06.06.2014 г.
К02446/06.06.2014 г.
К02447/06.06.2014 г.
К02448/06.06.2014 г
К02449/06.06.2014 г
К02450/06.06.2014 г
К02451/06.06.2014 г
К02452/06.06.2014 г
К02453/06.06.2014 г
К02454/06.06.2014 г
К02456/06.06.2014 г

за срок от 5/пет /стопански години.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на горецитираните имоти и въз основа на резултатите от него да издаде
заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи със същите договори за
отдаване под наем.
................................................................
По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с вх. №№ 92.00.67/31.03.14 год.; 92.00.116/16.06.2014 г; 92.00153/
30.07. 14 г.; 92.00.115/ 16.06. 14 год.; 92.00.119/ 16.06.2014 г.; 92.00.120/16.06.2014 г.;
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92.00.117/ 16.06.14 г.; 92.00.08/ 21. 01. 2014 год.и 92.00.79/ 28.04. 2014 год. от ОбС
Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за които е
издадено решение от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов дол, за признаване
на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 107
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 214129, съгласно приложена скица № Ф01226/09.03.2014 год. с
площ 3.500 дка, м. „Преки дол”, образуван от имот № 214126, общинска
собственост с площ 9.272 дка. в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на нци Стоян Стоилков Доганджийски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 108
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 208018, съгласно приложена скица № Ф01227/20.03.2014 год. с площ
1.000 дка, м. „Зад ридо”, общинска собственост в землището на гр. Бобов дол. общ.
Бобов дол на н-ци на Игнат Борисов Златанов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 109
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 003064, съгласно приложена скица № Ф01249/ 15.06.2014 год. с
площ 0.400 дка, м. „Кукарица”, образуван от имот № 003052, общинска
собственост с площ 42.564 дка в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на нци на Иван Панев Чучуков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 110
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 003065, съгласно приложена скица № Ф01250/ 15.06.2014 год.. с
площ 0.500 дка, м. „Кукарица”, образуван от имот № 003052, общинска
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собственост с площ 42.564 дка в землището на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол на нци на Иван Панев Чучуков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 111
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 006002, съгласно приложена скица № Ф00345/27.05.2014 год. с площ
1.823 дка, м. „Шопката”, общинска собственост в землището на с. Новоселяне,
общ. Бобов дол на н-ци Христо Антов Стойменов.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 112
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042203, съгласно приложена скица № Ф00719/27.05.2014 год. с площ
2.000 дка, м. „Големата Цалина”, образуван от имот № 042008, общинска
собственост с площ 2.696 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоян Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 113
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 043148, съгласно приложена скица № Ф00718/27.05.2014 год. с
площ 2.007 дка, м. „Големата Цалина”, образуван от имот № 042008, общинска
собственост в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци на Стоян
Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 114
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042202 съгласно приложена скица № Ф00717/27.05.2014 год. с площ
0.800 дка, м. „Заимица”, образуван от имот № 042047, общинска собственост с
площ 2.871 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол, общ. Бобов дол на нци на Стоян Станкев Васев.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 115
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042201, съгласно приложена скица № Ф00716/27.05.2014 год. с площ
0.800 дка, м. „Геровица”, образуван от имот № 042062, общинска собственост с
площ 1.410 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци на Стоян
Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 116
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042204, съгласно приложена скица № Ф00720/27.05.2014 год. с
площ 4.000 дка, м. „Прогоно”, образуван от имот № 042034, общинска собственост
с площ 4.495 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци на Стоян
Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 117
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 041148, съгласно приложена скица № Ф00722/27.05.2014 год. с площ
4.001 дка, м. „Тушаница”, образуван от имот № 041119, общинска собственост с
площ 4.100 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци на Стоян
Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 118
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 041149, съгласно приложена скица № Ф00727/27.05.2014 год. с
площ 3.000 дка, м. „Драките”, образуван от имот № 041054, общинска собственост
с площ 6.000 дка в землището на с. Мало село. общ. Бобов дол на н-ци на Стоян
Станкев Васев.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 119
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 003030, съгласно приложена скица № Ф00728/02.06.2014 год. с
площ 0.800 дка, м. „Момински гьол”, образуван от имот № 003014, общинска
собственост с площ 1.032 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоян Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 120
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042205, съгласно приложена скица № Ф00732/02.06.2014 год. с
площ 1.000 дка, м. „Лаката”, образуван от имот № 042140, общинска собственост с
площ 2.504 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол на н-ци на Стоян
Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 121
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042206, съгласно приложена скица № Ф00733/02.06.2014 год. с
площ 0.500 дка, м. „Пармаклъко”, образуван от имот № 042140, общинска
собственост с площ 2.504 дка в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол, на н-ци
на Стоян Станкев Васев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 122
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 012021, съгласно приложена скица № Ф00544/28.02.2014 год. с площ
1.400 дка, м. „Широки дол”, общинска собственост в землището на с. Бабино. общ.
Бобов дол на н-ци на Лазар Димов Цинцарски
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 123
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008075, съгласно приложена скица № Ф00543/24.02.2014 год. с
площ 2.400 дка, м. „Умата”, образуван от им. № 008064 с площ 3. 947 дка,
общинска собственост в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 124
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 022058, съгласно приложена скица № Ф00540/24.02.2014 год. с
площ 1.000 дка, м. „Расолковица”, образуван от им. № 022046 с площ 3.650 дка,
общинска собственост в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 125
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 052061, съгласно приложена скица № Ф00555/28.02.2014 год. с
площ 0.297 дка, м. „Реката”, общинска собственост в землището на с. Бабино, общ.
Бобов дол на н-ци на Лазар Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 126
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 004017, съгласно приложена скица № Ф00539/24.02.2014 год. с
площ 2.000 дка, м. „Бучалата”, образуван от им. № 004010 с площ 3.731дка,
общинска собственост в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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РЕШЕНИЕ
№ 127
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008074, съгласно приложена скица № Ф00542/24.02.2014 год. с
площ 1.200 дка, м. „Росуля”, образуван от им. № 008020 с площ 2.000 дка,
общинска собственост в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 128
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 011027, съгласно приложена скица № Ф00541/24.02.2014 год. с
площ 2.500 дка, м. „Брезиловец”, образуван от им. № 01107 с площ 7.985 дка,
общинска собственост в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 129
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 029021, съгласно приложена скица № Ф00406/03.01.2014 год. с
площ 0.223 дка, м. „Под градините ”, образуван от им. № 029007 с площ 3.636 дка,
общинска собственост в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Маноилов Петков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 130
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 029022, съгласно приложена скица № Ф00407/03.01.2014 год. с
площ 0.202 дка, м. „Герено”, образуван от им. № 029007 с площ 3.636 дка,
общинска собственост в землището на с. Блато, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар
Маноилов Петков.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 131
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Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042010, съгласно приложена скица № Ф01135/09.02.2014 год. с
площ 0.742 дка, м. „Синокос”, образуван от им. № 042002 с площ 39.839 дка,
общинска собственост в землището на с. Коркина . общ. Бобов дол на н-ци на
Георги Митев Лазаров.
................................................................
По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Писма с вх. №№ 92.00.30/10.03.2014г; 92.00.37/ 10.03. 2014 г.; 92.00.38/
10.03. 2014 г. и 92.00. 36/ 10.03. 14 год. от ОбС Бобов дол, за предоставяне на земи
от общинския поземлен фонд за които е издадено решение от Общинска служба по
земеделие- гр. Бобов дол, за признаване на правото на възстановяване на
собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 132
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042036, съгласно приложена скица Ф00553/28.02.2014 год. с площ
4.215 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 042023, общинска собственост с
площ 7.992 дка в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар Димов
Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 133
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042037, съгласно приложена скица № Ф00554/28.02.2014 год. на с с
площ 2.309 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 042023, общинска
собственост с площ 7.992 дка в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на
Лазар Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 134
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042035, съгласно приложена скица № Ф00552/28.02.2014 год. с
площ 1.158 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 042028, общинска
собственост с площ 139.252 дка в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Лазар Димов Цинцарски.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 135
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042031, съгласно приложена скица № Ф00549/28.02.2014 год. с
площ 1.551 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 042001, общинска
собственост с площ 4.559 дка в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на
Лазар Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 136
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042034, съгласно приложена скица № Ф00550/28.02.2014 год. с
площ 2.000 дка, м. „Широки дол”, образуван от имот № 042001, общинска
собственост с площ 4.559 дка в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на
Лазар Димов Цинцарски.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 137
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 041017 , съгласно приложена скица № Ф00545/28.02.2014 год. с
площ 1.577 дка, м. „Широки дол” - общинска собственост с площ 1.577 дка в
землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Лазар Димов Цинцарски.
...............................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 138
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042020, съгласно приложена скица № Ф00551/28.02.2014 год. с площ
1.362 дка, м. „Таушаница”,образуван от имот № 042020 - общинска собственост с
площ 1.577 дка в землището на с. Бабино , общ. Бобов дол на н-ци на Лазар Димов
Цинцарски.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 139
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 021094, съгласно приложена скица № Ф00530/09.02.2014 год. с площ
3.000 дка, м. „Поляне”, образуван от имот № 021063, общинска собственост с площ
3.362 дка в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 140
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019107, съгласно приложена скица № Ф00534/09.02.2014 год. с
площ 5.500 дка, м. „Слатински дол”, образуван от имот № 019001, общинска
собственост с площ 33.760 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 141
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019108, съгласно приложена скица № Ф00535/09.02.2014 год. с
площ 0.600 дка, м. „Слатински дол”, образуван от имот № 019034, общинска
собственост с площ 11.356 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 142
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 013057, съгласно приложена скица № Ф00531/09.02.2014 год. с
площ 5.700 дка, м. „Таушаница”, образуван от имот № 013019, общинска
собственост с площ 8.605 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на
Стоил Янев Гърбев.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 143
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019106, съгласно приложена скица № Ф00532/09.02.2014 год. с
площ 4.000 дка, м. „Слатински дол”, образуван от имот № 019037, общинска
собственост с площ 10.239 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 144
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019109, съгласно приложена скица № Ф00536/09.02.2014 год. с
площ 1.000 дка, м. „Слатински дол” образуван от имот № 019034, общинска
собственост с площ 11.356 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол, на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 145
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 021064, съгласно приложена скица № Ф00527/09.02.2014 год. с
площ 1.004 дка, м. „Иловица”, образуван от им. № 021064, общинска собственост с
площ 1004 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев
Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 146
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 019028, съгласно приложена скица № Ф00528/09.02.2014 год. с
площ 1.002 дка, м. „Ширине”, образуван от имот № 019001, общинска собственост
с площ 33.760 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил
Янев Гърбев.
................................................................
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 147
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 016003, съгласно приложена скица № Ф00529/09.02.2014 год. с площ 2.001
дка, м. „Мемоте”, образуван от имот № 016002, общинска собственост с площ 5.226
дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 148
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 022057, съгласно приложена скица № Ф00526/09.02.2014 год. с
площ 1.800 дка, м. „Расолковица”, образуван от имот № 022046, общинска
собственост с площ 3.650 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на н-ци
на Стоил Янев Гърбев.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от
които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 149
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 006012, съгласно приложена скица № Ф00340/28.02.2014 год. с
площ 3.000 дка, м. „Могилите”, образуван от имот № 006002, общинска
собственост с площ 9.278 дка. в землището на с. Бабинска река, общ. Бобов дол на
н-ци на Лазар Димов Цинцарски.
................................................................
По т.16 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода 1 януари 2014 до 30 юни 2014 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 Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 150
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнение на решенията,
взети от Общински съвет – Бобов дол за периода 1 януари 2014 до 30 юни 2014 г.
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По т.17 от дневният ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация.
................................................................/Не беше взето решение/
По т.18 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Сформиране и дофинансиране на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2014/2015 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/ 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/изм.ДВ бр.27 и 70 от
2008 г., изм.ДВ бр.4 от 2010 г.; изм. и доп., бр.75 от 24.09.2010 г.; изм.и доп., бр.17 от
28.02.2012 г. и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 151
Общински съвет - Бобов дол разрешава формиране на пет самостоятелни
паралелки в СОУ „Христо Ботев”, гр.Бобов дол, без дофинансиране от
финансиращият орган и определения от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне
броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена/изм.ДВ бр.27 и 70 от 2008 г., изм.ДВ бр.4 от 2010 г.;
изм. и доп., бр.75 от 24.09.2010 г.; изм.и доп., бр.17 от 28.02.2012 г. минимум за
учебна 2014/2015 година както следва:
ІІ клас-15 ученици;
ІІІ клас-11 ученици;
V клас-17 ученици;
VІІ клас-15 ученици;
VІІІ клас-10 ученици.
................................................................
По т.19 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Дарина Миткова Николова – гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 34;
- Йорданка Костадинова Николова – с. Горна Козница, 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
РЕШЕНИЕ
№ 152
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Дарина Миткова Николова – гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ап. 34, в
размер на 200 / двеста/ лева.
................................................................
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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 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 153
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Йорданка Костадинова Николова – с. Горна Козница, община Бобов дол, в размер
на 100 /сто/ лева.
................................................................
По т.20 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 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 154
Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на Община Бобов дол,
съвместно с предстаявители от Общинска администрация и постоянната комисия
по устройство и развитие на територията и общинска собственост да сформира
комисия, която да извърши проверка на място на необитаемите сгради,
собственост на „Колош-БД”- в ликвидация и да излезе със становище и
предложение на следващото заседание на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................

Вярно с оригинала:
................................................................

Дата на публикуване – 23.09.2014 г., 12.00 ч.
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