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 24.07.2013 год. от извънредно 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.Заповед № РД-30-250/19.07.2013 год., на Областния управител на Област
Кюстендил, относно ново обсъждане и отмяна на Решение № 103 от Протокол №
8/03.07.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
2. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Предоставяне безвъзмездно за ползване на Народно Читалище „
Александър Димитров - 1899” – с. Горна Козница на недвижим имот,
представляващ УПИ VІІІ – 379, кв. 31 с площ 2286 кв.м., застроен с читалищна
сграда по рег. план на с. Горна Козница, общ. Бобов дол.
3.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж
на
НЧ”Александър Димитров-1899” за построяване в УПИ VІІІ - 379 , кв. 31 по
регулациония план на с. Горна Козница :, масивна ограда , навес , подпорна стена,
септична яма ,съгласно изготвеният проект”Реконструкция и ремонт на НЧ”
Александър Димитров-1899” и благоустрояване на прилежащото пространство”.
4.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Промяна в условията на инвестиционният кредит, отпуснат по
Договор за кредит № 296/29.11.2006 г.
5.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Промяна в условията на краткосрочен общински дълг от Фонда за
органите за местно самоуправление в България „ФЛАГ”- ЕАД.
6.Докладна записка от общински съветници от ПП”БСП” при Общински съвет –
Бобов дол, Елеонора Христова и Валери Радлев, относно: Подобряване
здравеопазването в Община Бобов дол.
7.Докладна записка от д-р Стоян Димитров, управител на МЦ 1 Бобов дол,
относно: Състояние и перспективи пред МЦ 1 Бобов дол.
8. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предоставяне под наем на помещения на Политически партии,
съгласно Закона за политическите партии.
9. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Предоставяне безвъзмездно за ползване на Народно Читалище „
Миньор – 2006” – гр. Бобов дол на недвижим имот , представляващ част от сграда

„Културен дом”с предоставяна площ 403.12 кв.м намиращ се в кв. 47 по рег. план
на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
10. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на
водопровод през общински имот с номер 000223 /полски път/.
11.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на част от общински имот
с площ 1.00 кв.м. намиращ се в УПИ I, кв. 49, по улица „27-ми октомври” на
фасадата на блок 24, по регулационния план на гр. Бобов дол за поставяне на
кафе-автомат.
12. Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Декларация за достъп на младите хора до културата.
13. Докладни записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ 80 кв. м., находящ се в кв. 47 на
партерен етаж в сграда на Общински администрация в гр. Бобов дол, за срок от 5
години.
14.Отмяна на т.3 от Решение № 100 от Протокол № 8 от 03.07.2013 год. от
заседание на Общински съвет – Бобов дол.
По т.1 от дневния ред:
Заповед № РД-30-250/19.07.2013 год., на Областния управител на Област
Кюстендил, относно ново обсъждане и отмяна на Решение № 103 от Протокол №
8/03.07.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 111
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 103 от Протокол №
8/03.07.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 4, ал.1 от ЗИД на Закона за
народните читалища и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 112
1.Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие недвижим имот ,
представляващ „Читалищна сграда”, / Културен дом /, със застроена площ 488
кв. намиращ се в кв. 15 по рег. план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол”, да бъде
предоставен безвъзмездно за ползване на „Народно читалище Просвета – 1903” –
гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
2.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да сключи
договор за срок от пет години.
3.Общината да не дължи разходи за провеждани от нея мероприятия в
предоставения недвижим имот.
................................................................

По т.2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Предоставяне безвъзмездно за ползване на Народно Читалище „
Александър Димитров - 1899” – с. Горна Козница на недвижим имот,
представляващ УПИ VІІІ – 379, кв. 31 с площ 2286 кв.м., застроен с читалищна
сграда по рег. план на с. Горна Козница, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и § 4, ал.1 от ЗИД на
Закона за народните читалища и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе

РЕШЕНИЕ
№ 113
1. Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие за предоставяне безвъзмездно
за ползване на Народно Читалище „Александър Димитров - 1899” – с. Горна
Козница”на недвижим имот , представляващ УПИ VІІІ – 379, кв. 31 с площ 2286
кв.м, застроен с читалищна сграда с площ 200 кв. м. по рег. план на с. Горна
Козница, общ. Бобов дол.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да сключи
договор за срок от десет години.
3. Общината да не дължи разходи за провеждани от нея мероприятия в
предоставения недвижим имот.
................................................................
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж на НЧ”Александър
Димитров-1899” за построяване в УПИ VІІІ - 379 , кв. 31 по регулациония план
на с. Горна Козница :, масивна ограда , навес , подпорна стена, септична яма
,съгласно изготвеният проект”Реконструкция и ремонт на НЧ” Александър
Димитров-1899” и благоустрояване на прилежащото пространство”.
................................................................
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 114
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 66 от Протокол № 6 от
14.05.2013 год. на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл. 21 ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗИД на Закона за
народните читалища, чл.37, ал. 1 от ЗОС , чл. 39, ал. 1от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка с
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 от ПРСР и резултатите

от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10
бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 115
1.Общински съвет - Бобов дол, допуска да се извърши „ Ремонт и
реконструкция на НЧ”Александър Димитров – 1899” и благоустрояване на
прилежащото пространство в УПИ VІІІ- 379, кв. 31 по плана на с. Горна Козница,
общ. Бобов дол.
2.Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие за учредяване на
безвъзмездно, право на строеж за срок от 7 год.за изграждане на масивна ограда
между УПИ VІІ – 379 и УПИ VІІІ- 379, кв. 31; навес; подпорна стена и септична
яма по плана на с.Горна Козница, съгласно изготвен проект „Ремонт и
реконструкция на НЧ”Александър Димитров – 1899” и благоустрояване на
прилежащото пространство, който проект е неразделна част от настоящето
Решение.
Правото на строеж да се учреди под условие, а именно: след кандидатстване
по реда на Наредба № 24/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 322, проектът да бъде одобрен от
финансиращият орган. При неодобрение на проекта от финансиращият орган,
правото на строеж да се прекрати на това основание. В договора за учредяване
право на строеж това условие да бъде изрично включено.
3. Задължава Кмета на Община Бобов дол да проведе публичен търг с явно
наддаване съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в Община Бобов дол за учредяване право на строеж и след
резултатите от проведения търг да сключи договор.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 15, ал.3 от Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. посл. изм. и
доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г., за Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от
програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и резултатите от
проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 116
Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение
съответства на приоритетите на Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. на
Община Бобов дол.
................................................................
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Промяна в условията на инвестиционният кредит, отпуснат по Договор
за кредит № 296/29.11.2006 г.
................................................................
На основание чл.42 и §2, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби от
Закона за общинският дълг и чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и съгласно т. 9.5 от
допълнителните разпоредби на договора и резултатите от проведеното поименно

гласуване / гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 117
1.Общински съвет - гр.Бобов дол дава съгласие за намаление на годишния
размер на кредита по договор №296/29.11.2006 г. за 2014 г. в размер до 308 184лв.
(главница, лихва и такса)
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бобов дол да подпише
Анекс към Договор № 296/29.11.2006 г. за изпълнение на решението по т.1.
................................................................
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Промяна в условията на краткосрочен общински дълг от Фонда за
органите за местно самоуправление в България „ФЛАГ”- ЕАД.
................................................................
На основание чл.42 от Закона за общинският дълг и чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА
и чл.12, ал.2 от допълнителните клаузи по договор №306/17.10.2012 година и
резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 10 общински съветници, от
които 8 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 118
1.Общински съвет - гр.Бобов дол дава съгласие, срокът за погасяване на
главницата по кредита отпуснат от Фонд «ФЛАГ» ЕАД на Община Бобов дол,
съгласно договор №306/17.10.2012 година да се удължи до 25.01.2014 година.
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Бобов дол да подпише
писмено споразумение за удължаване на срока на договора в изпълнение на
решението по т.1.
................................................................
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от общински съветници от ПП”БСП” при Общински съвет – Бобов
дол, Елеонора Христова и Валери Радлев, относно: Подобряване здравеопазването в
Община Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 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
РЕШЕНИЕ
№ 119
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие Кмета на Община Бобов дол
да предприеме действия пред Министерство на образованието, сградите на
бившето общежитие 342 кв.м. и механичната работилница 271 кв.м. да бъдат
деактувани като държавна собственост и прехвърлени като собственост на
общината.

2. В срок от 15 дни след прехвърляне на собствеността да се проведе работна
среща с Министъра на здравеопазването, с цел подобряване на здравеопазването в
Община Бобов дол.
................................................................
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от д-р Стоян Димитров, управител на МЦ 1 Бобов дол, относно:
Състояние и перспективи пред МЦ 1 Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 10 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 120
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на докладна записка от
д-р Стоян Димитров, управител на МЦ 1 Бобов дол, относно състояние и
перспективи пред МЦ 1 Бобов дол, за сладващо заседание на Общински съвет –
Бобов дол.
................................................................
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне под наем на помещения на Политически партии,
съгласно Закона за политическите партии.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от ЗОС, чл.31, ал.1 и ал.2,
както и чл.32, ал.1 от ЗПП; и във връзка с чл.17, ал.5 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
РЕШЕНИЕ
№ 121
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем имот
- частна общинска собственост, представляващ – помещение, с площ от 113 кв.м.,
намиращо се в жилищен блок № 18, кв. Миньор, гр.Бобов дол като клуб на
ПП”ЛИДЕР”, Бобов дол с месечна наемна цена, в размер на амортизационните
отчисления.
2.Общински съвет – Бобов дол определя срок на договора – до изтичане
мандата на 42-то Народно събрание.
З. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на общината да сключи
договор за наем с ПП”ЛИДЕР”, с Бойко Страхилов Васев – председател на
Общински съвет на Политическа партия”ЛИДЕР”.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от ЗОС, чл.31, ал.1 и ал.2,
както и чл.32, ал.1 от ЗПП; и във връзка с чл.17, ал.5 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 9 бр.-ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе

РЕШЕНИЕ
№ 122
1.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем имот
частна общинска собственост, представляващ – помещение, с площ от 113 кв.м.,
намиращо се в жилищен блок № 12, кв.”Миньор”, гр.Бобов дол като клуб на
ПП”ГЕРБ”, гр.Бобов дол с месечна наемна цена, в размер на амортизационните
отчисления.
2.Общински съвет – Бобов дол определя срок на договора – до изтичане
мандата на 42-то Народно събрание.
З. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на общината да сключи
договор за наем с ПП”ГЕРБ”, с Росица Андреева Борисова – председател на
Общинското ръководство на Политическа партия”ГЕРБ”, Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 123
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на докладна записка от
инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно
предоставяне под наем на помещения на Политически партии, съгласно Закона
за политическите партии, за следващото заседание на Общинския съвет.
................................................................
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Предоставяне безвъзмездно за ползване на Народно Читалище „ Миньор
– 2006” – гр. Бобов дол на недвижим имот , представляващ част от сграда
„Културен дом”с предоставяна площ 403.12 кв.м намиращ се в кв. 47 по рег. план
на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 4, ал.1 от ЗИД на Закона за народните
читалища и резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 8 общински
съветници, от които 8 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 124
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за предоставяне
безвъзмездно за ползване на Народно Читалище „ Миньор – 2006” – гр. Бобов дол
на недвижим имот , представляващ част от сграда „Културен дом”с предоставяна
площ 403.12 кв.м, намиращ се в кв. 47 по рег. план на гр. Бобов дол, общ. Бобов
дол.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Общината да сключи
договор за срок от пет години.
3. Общината да не дължи разходи за провеждани от нея мероприятия в
предоставения недвижим имот.
................................................................

По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на
водопровод през общински имот с номер 000223 /полски път/.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 9 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 125
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на докладна записка от
инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол, относно решение за
даване на предварително съгласие за прокарване на водопровод през общински
имот с номер 000223 /полски път/, за следващо заседание на Общински съвет –
Бобов дол.
................................................................
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 на част от общински имот с
площ 1.00 кв.м. намиращ се в УПИ I, кв. 49, по улица „27-ми октомври” на
фасадата на блок 24, по регулационния план на гр. Бобов дол за поставяне на
кафе-автомат.
................................................................/Не беше взето решение/

По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Декларация за достъп на младите хора до културата.
................................................................
На основание чл.17, ал.1, т.5, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 10 общински
съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 126
Общински съвет – Бобов дол приема Декларация за достъп на младите
хора до култура в община Бобов дол, със следния текст:
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА
В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА:
Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18
декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която
съдейства за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата,
младежките организации и институциите за обучение,
Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 16 ноември 2007 г. относно
Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията
на Съвета относно работния план за културата за периода 2011—2014 г.,
Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската
комисия
Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. относно
обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018
г.), в която се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора
следва да се подкрепят посредством по-качествен достъп и участие в културата и
културното изразяване от ранна възраст, като така се насърчава развитието на
личността, засилените способности за учене, междукултурните умения, разбирането и
зачитането на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави умения за
бъдещи възможности за работа,
Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 година за
насърчаване на творческо поколение — развиване на творчеството и новаторския
капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в
които се набелязват 6 приоритета,
Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 19 ноември 2010 година
относно достъпа на младите хора до култура,
Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на
общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа
(10 та сесия, 21 май 2003);
Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., която определя публично
подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна
национална за цел за развитието на младите хора в България;
Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в
сферата на културата като основен принцип на националната политика за младежта;
Закона за закрила и развитие на културата, който определя откриването,
подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и
усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни
принципи на националната културна политика;
КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:
— че достъпът на младите хора до култура включва два основни аспекта: младите хора
като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни
участници и творци на изкуство и култура,
— значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на
младежта и на културата,

— значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови
информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на
културното съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура,
— че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на
себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за
иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури,
включително към европейското културно наследство,
— значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите
хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови
компетентности,
— значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване,
равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу
дискриминацията и бедността.

НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
ДЕКЛАРИРАМЕ НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ:
1. Да улесняваме достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с
това пречки, посочени в проучването (напр. финансови, езикови, времеви и географски
пречки), като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на културата и
изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене
през целия живот и чрез използване на целеви програми;
2.Да насърчаваме разработването на дългосрочни координирани политики за достъп на
младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например
чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и
заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други, свързани с тях
области;
3.Да развиваме познанието за достъпа на младите хора до култура;
4.Да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация между всички
заинтересовани страни на всички равнища във връзка с достъпа на младите хора до
култура;
5.Да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като средство за стимулиране на
социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на
борбата срещу дискриминацията и бедността;
6.Да насърчаваме изпълнението в България на приоритети, определени в Заключенията
на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на
младите хора до култура;
Бобов дол , юли 2013 година
По т.13 от дневният ред:
Докладни записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ 80 кв. м., находящ се в кв. 47 на
партерен етаж в сграда на Общински администрация в гр. Бобов дол, за срок от 5
години.
................................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.
16 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
РЕШЕНИЕ
№ 127
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем част от
общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 80 кв. м. от
административна сграда /част от партерен етаж, банков салон/ находящ се в кв.
47 по плана на гр.Бобов дол за срок от 5 години, при начална тръжна цена в
размер на 240.00 лв., без ДДС /3.00 лв./кв.м., без ДДС.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община
Бобов дол и сключи договор с класирания на първо място участник.
................................................................
По т.14 от дневният ред:
Отмяна на т.3 от Решение № 100 от Протокол № 8 от 03.07.2013 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 10 общински съветници, от които 8 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
РЕШЕНИЕ
№ 128
Общински съвет – Бобов дол отменя т.3 от Решение № 100 от Протокол № 8
от 03.07.2013 год. от заседание на Общински съвет – Бобов дол.
................................................................

