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 22.10.2015 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.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2.Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2015 г.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2015г.
4.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.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите и
гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация, в община Бобов дол.
6. Обръщение от Валери Тимотеев Радлев – дългогодишен общински съветник,
относно: Приемане на мероприятия и действия за по-тържествено отбелязване
празника на град Бобов дол.
7.Докладна записка от Валери Тиматеев Радлев - Председател на постоянната
комисия по устройство и развитие на територията и общинска собственост, относно:
Строителство и изграждане на площад в централна градска част на град Бобов
дол.
8.Докладна записка от Валери Тиматеев Радлев – общински съветник от
Общински съвет – Бобов дол, относно: Поставяне на паметна плоча и ограда на
бившият общински служител, юрист, госпожица Христина Кирилова Ангелова.
9.Докладна записка от Валери Тиматеев Радлев – общински съветник от
Общински съвет – Бобов дол, относно: Тържествено отбелязване на 1120 г. от
битката на Цар Самуил в местността „Разметаница”; 125 години от създаване на
държавни Мини „Бобов дол” и 50 години от обявяването на Бобов дол за град.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..
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По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от инж.Кирил Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно:
Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи” на
Община Бобов дол за 2015 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, от ЗДБРБ за 2015
година и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 9 общински
съветници, от които 8 бр. – ЗА, 1 бр. - ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
Общински съвет - Бобов дол приема актуализация на инвестиционната програма
в частта за Капиталовите разходи за 2015г., разпределени по обекти, както следва:
I. Основен ремонт на общински пътища.
1. Ремонт на общински път KNL1016 в границите на с. Долистово и от изход с.
Новоселяне до път KNL1014/ Коркина – Шатрово/ - 45 943лв.
2. Ремонт на общински път KNL1012 / път ІІІ -602- Бабино – Голема Фуча – път
ІІІ-623/ - 40 373лв.
3. Ремонт на общински път KNL3160 от път KNL3011 – Граница с Община Невестино –
25 000лв.
4. Ремонт на път KNL 1013 в границите на с. Бабинска река – 10 000лв.
5. Ремонт на път KNL 1014 /Коркина –Шатрово/ в участъка – урбанизирана територия
на с. Коркина до изхода на с. Коркина към с. Шатрово, с о.т. 11-77-78-91-94-105-106107-132-145 – 25 984лв.
Всичко 147 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 – 23 600лв.
2. Изграждане на земноизкопна канавка в село Бабинска река – 700лв.
3. Изграждане на земноизкопна канавка в село Мламолово при улица с о.т. 43-1817-16 – 1 500лв.
4. Бетониране, обаластряване на улици в населените места на Община Бобов дол и
гр. Бобов дол- 21 000лв.,в това число :
4.1. За гр. Бобов дол
4.1.1. Основен ремонт – възстановяване на бетонова настилка на ул. „Добрава”, 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. „Рудината” 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.
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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. Застълби и подходи между бл.26 и бл.20 ул. „ Васил Коларов” и от ул. „Иван
Вазов към ул. „Светлин Русев”, кв. Миньор”-гр. Бобов дол – 2 000лв.
6. Основен ремонт на покриви на сградите на кметство Г. Върбовник, Паничарево,
Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Бабино, Мламолово, Читалище „Царичина 2008”-гр. Бобов дол и Читалище „Ал. Димитров”- с. Горна Козница – 13 800лв.
7. Основен ремонт и подмяна на уличното осветление на ул. „Г.Димитров” и ул.
„Негулица”, включително подмяната на уличните осветителни тела – комплект
на ул. „27- ми Октомври” – 14 500лв.
8. Изграждане на предпазна ограда при Читалище „Просвета”, кв. „Христо Ботев”гр. Бобов дол – 2 800лв.
9. Основен ремонт на канализация за повърхностни води на ул. „Еделвайс”,
направа на отводнителна канавка и заустването и в дере „Цаган”- ул. „Васил
Демиревски”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов дол – 2 800лв.
10. Изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол – 35 000лв.
11. Попълване на липсващите части/ в рамките на 30 ХА/ от регулационния план на
кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол – 23 000лв.
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.
13. Изграждане на алеи в гробищен парк гр. Бобов дол – 800лв.
14. Основен ремонт и възстановяване на отводнителна канавка за повърхностни
води в село Долистово – 500лв.
15. Основен ремонт и обаластряване на ул. „Цаган”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов
дол – 500лв.
16. Основен ремонт и оформяне на подход на ул. с о.т. 6-8 село Бабино към път ІІІ602 – 2 000лв.
17. Основен ремонт на паркинг и подходи над Блокове №41, 30,31, 11 и 9, в кв.
„Миньор”, гр. Бобов дол – 2 000лв.
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 – 500лв.
19. Изработване на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната
мрежа на кв. „Миньор”, гр. Бобов дол - 5 000лв
Всичко 158 000лв.
Общо целева субсидия за капиталови разходи І+ІІ от ЗДБРБ за 2015г. е 305 300лв.
ІІІ. Собствени бюджетни средства за Второстепените разпоредители – 60 000лв.
1.1. ОП „ЧОБ”
1. Сметосъбирач – Контейнеровоз 4м3 /рециклирана/ - 40 000лв.
2. Машини и съоръжения за поддържане на зелените площи – 10 000лв.
3. Съоръжения за компостиране на биоотпадъци /5бр./ - 7 500лв.
1.2. СОУ „Христо Ботев” – 2 500лв.
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1. Закупуването на компютри и хардуер – 2 500лв.
ІV.Преходен остатък за капиталови разходи от 2014година –
1 116 445лв.лв., в т.ч.за:
1.Плащане по заем за изграждане на водопровод в кв. „Христо Ботев”- гр. Бобов дол
– 23 795лв.
2. Ремонт на покрива на читалище „Ал. Димитров” – с. Горна Козница – 2 000лв.
3. Проектиране на подпорна стена на ул. «Алексии Янев»- гр. Бобов дол при УПИ
V-162 и УПИ ІV-172, кв.7 – 3 000лв.
4. Възстановяване на автобусните спирки от населените места на ул. «Г.
Димитров»- гр. Бобов дол и селата Мламолово, Мало село и Големо село в
Община Бобов дол – 9 953лв.
5. Възстановяване и Укрепване на мост на улица с о.т. 73-о.т.82, с. Долистово –
216 139лв.
6. Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището на с.
Мламолово – 859 638лв.
7. Придобиване на компютърни конфигурации – три броя 1 920лв.
V. Собствени бюджетни средства в размер на 120 462 за следните обекти:
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.
2. Асфалтиране на ул. «Никола Йонков Вапцаров» - с. Мламолово – 20 000лв.
3.Изработване на технически проект за пречиствателна станция за питейни води на
община Бобов дол -200л/секунда – 15 000лв.
4. Основен ремонт на котелните съоръжения при ОДЗ «Дружба»- гр. Бобов дол –
10 000лв.
5. Автобус «Форд Транзит Т350» - 19 600лв.
6. Видеонаблюдение – 4 камери - 862лв.
VІ. 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:
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 – 75 566лв.
- ул. „Цар Симеон”- гр. Бобов дол – 269 671лв.
- ул. „Ал. Стамболийски”- гр. Бобов дол – 25 478лв.
- Градски парк – гр. Бобов дол – 707 557лв.
2. По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016;
стар №ІV-62013/ ІІ-62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в
община Бобов дол, за участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с.
Новоселяне /км9+138,38/ и реконструкция на водопроводна мрежа на село
Мламолово финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и от държавния бюджет на Република България сума в размер на
2 805 304лв., в т.ч., за:
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- Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар №ІV-62013/ ІІ62 Невестино- Дупница/ -Долистово-Новоселяне- Коркина, в община Бобов дол, за
участък: път /Невестино- Дупница/ км0+000/ до с. Новоселяне /км9+138,38/ - 1 945
253лв.
- Реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово –
860 051лв.
Общо капиталови разходи за 2015година 5 485 783 лв.
………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2015г.
………………………………………..
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.51, ал.2 и чл.109, ал.6 от ЗПФ,
чл.35, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 9 общински съветници, от които 8 бр. – ЗА, 1 бр. ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 137
Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол за
2015г. от 6 146 240лв. в размер на 6 470 676лв.,/ съгласно Приложение №1/ в т.ч. за
делегирани дейности 2 582 725лв. / съгласно Приложение №2/ и за местни
дейности 3 887 951лв. / съгласно Приложение №3/.
………………………………………..
По т.4 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
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
№ 138
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:
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№
по
ред

Имот
№

Местност

Населено
място

Площ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

002028
002042
004009
008062
032001
015011
020023
220042
000207
202003
202008
010004
010008
010007
010002
033127

Балабаница
Лещевина
Юрто
Росуля
Венеца
Бабински рид
Язовски дол
Добрава
Мъртвако
Геровица
Геровица
Гърлото
Гърлото
Гърлото
Гърлото
До селото

с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
с. Бабино
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
гр. Бобов дол
с. Голема фуча
с. Голема фуча
с. Голема фуча
с.Локвата
с.Локвата
с.Локвата
с.Локвата
с. Блато

26.306
27.607
10.490
15.203
42.409
25.773
57.083
10.549
22.543
22.371
13.010
0.678
0.700
0.700
1.755
7.882

Скици
№:

К00610/16.09.15 г.
К00611/16.09.15 г.
К00612/16.09.15 г.
К00613/16.09.15 г.
К00614/16.09.15 г.
К01415/16.09.15 г.
К01416/16.09.15 г.
К01417/16.09.15 г.
К00464/16.09.15 г
К00465/16.09.15 г
К00466/16.09.15 г
К00220/16.09.15 г
К00222/16.09.15 г
К00221/16.09.15 г
К00219/16.09.15 г
К00630/16.09.15 г

Начална
тръжна
наемна цена
за една
стопанска
година/лв. /
394.59
414.11
157.35
228.05
636.14
335.05
856.25
158.24
338.15
335.57
195.15
8.81
9.10
9.10
22.82
102.47

за срок от 6/шест /стопански години.
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 заповеди за определяне на
спечелилите участници и сключи със същите договори за отдаване под наем.
………………………………………..
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите и
гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация, в община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 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
№ 139
Общински съвет – Бобов дол приема общински план за действие за
интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в
община Бобов дол (2015-2020 г.).
/Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите,
живеещи в сходна на ромите ситуация в община Бобов дол (2015-2020 г.)
Приложение към протокола./
По т.6 от дневният ред:
Обръщение от Валери Тимотеев Радлев – дългогодишен общински съветник, относно:
Приемане на мероприятия и действия за по-тържествено отбелязване празника на
град Бобов дол.
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………………………………………../Не беше взето решение/
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от Валери Тиматеев Радлев - Председател на постоянната комисия по
устройство и развитие на територията и общинска собственост, относно: Строителство
и изграждане на площад в централна градска част на град Бобов дол.
………………………………………../Не беше взето решение/
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от Валери Тиматеев Радлев – общински съветник от Общински съвет
– Бобов дол, относно: Поставяне на паметна плоча и ограда на бившият общински
служител, юрист, госпожица Христина Кирилова Ангелова.
………………………………………..
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
№ 140
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
постави надгробна плоча и ограда, в размер до 1500 /хиляда и петстотин/ лева, на
гроба на Христина Кирилова Ангелова.
………………………………………….
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от Валери Тиматеев Радлев – общински съветник от Общински съвет
– Бобов дол, относно: Тържествено отбелязване на 1120 г. от битката на Цар
Самуил в местността „Разметаница”; 125 години от създаване на държавни Мини
„Бобов дол” и 50 години от обявяването на Бобов дол за град.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 11 бр. – ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 141
1. Общински съвет – Бобов дол създава Инициативен комитет, в който да
влязат държавници, историци, местни общественици, които да подготвят Планпрограма за честване на тези исторически дати за нашия район.
2. Общински съвет – Бобов дол да стане инициатор за изграждане на
Паметник на Цар Самуил в местността „Разметаница”.
3. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
преиздаде „Книгата за Бобов дол”, издадена от Издателска къща „Иван Вазов” –
София 1991 год.
………………………………………..
Дата на публикуване – 30.10.2015 г., 15.00 ч.
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