Публикуван на 19.12.2017 г. в 15.30 ч.

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 № 12
от 11.12.2017 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
………………………………………..
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния
ДНЕВЕН

РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2017 г.
3.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на публични
общински вещи за нуждите на инспектор детска педагогическа стая и
полицейските инспектори на територията на община Бобов дол.
4. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Продажба на моторни превозни средства, негодни за употреба в дейността
на Община Бобов дол.
5. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на специализирана
техника – челен товарач /употребяван/ модел Либхер L 556 xpower за нуждите на
ОП «Чистота, озеленяване и благоустройство» гр.Бобов дол.
6. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на товарен
автомобил Щаер, модел 13С18 и спомагателно шаси комплект с леген и
хидравличен крик към него за нуждите на ОП «Чистота, озеленяване и
благоустройство» гр.Бобов дол.
7.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Обсъждане и одобряване на Съвместна стратегия и методология за
опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения в рамките на
проект № CB006.1.12.042 "Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничния регион", съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма за
трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 2014-2020 г.
8.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Обсъждане и одобряване на Доклад за Междинна оценка на
Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020 г.
9.Докладна записка от Детелина Борисова – За Кмет на Община Бобов дол,
(Заповед № З-783/23.11.2017 г.) , относно: Разрешение за отпускане на финансови
средства за ремонт на основните изпускатели на язовири „Мали Върбовник 2” и
„Паничарево”.

10.Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател
на Общински съвет – Бобов дол, относно: Отмяна на чл.5, ал.1, т. 27, чл.16, ал. 1, т. 3
и чл. 17, ал.1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
11.Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник- председател
на Общински съвет – Бобов дол, относно: Определяне на представител за участие в
комисията за изработване на областна здравна карта.
12. Разни.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..

По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови разходи” на
Община Бобов дол за 2017 г.
………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 от ЗПФ и чл.35 ал.3 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ, 1 бр.ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 257
1.Общински съвет - Бобов дол одобрява актуализираната Инвестиционна
програма в частта « Капиталови разходи» на Община Бобов дол за 2017г.,
съгласно приложение №1.
2.Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за компенсирано намаление на
капиталовите разходи от целевата субсидия за 2017г. и увеличение на текущите
разходи по стойности и капиталови обекти, съгласно актуализираната справка
Приложение №13.
3.Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на общината да представи
актуализираната справка Приложение №13 на министъра на финансите.
………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на публични общински вещи
за нуждите на инспектор детска педагогическа стая и полицейските инспектори на
територията на община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС и във връзка
чл.15, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е

№ 258
Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Кметът на Община Бобов дол да
закупи и безвъзмездно да предостави за управление на 3 броя компютърни
конфигурации и 3 броя принтери за осъществяване на дейностите на районните
полицейски инспектори.
………………………………………..
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Продажба на моторни превозни средства, негодни за употреба в дейността на
Община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.8, ал.1 от ЗОС и във изпълнение на
чл.29а от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 259
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за продажба чрез публичен
търг на следните активи:
1.1. ИФА В 50 Л самосвал с рег.номер Кн 4923 АХ;
1.2.Булдозер ДТ 75 с рег.№КН 00810;
1.3.ВАЗ 2105 с рег.№ КН 62 07АВ;
1.4.УАЗ 452А с рег.№ КН 21 37 АК;
1.5. УАЗ 452 лек с рег.№ КН 70 18 АХ;
1.6.ВАЗ 2107 с рег.№ КН 20 06 АМ;
1.7.ТАПП ГАЗ 66 автошаси - ОбА ;
1.8.УАЗ –КН 84 77 АН- ОбА,
2. Общински съвет-Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
възложи на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на горепосочените
активи.
3.Общински съвет-Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
насрочи и организира публичен търг за продажбата по пазарни цени на
посочените активи.
4. Общински съвет-Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол при
липса на интерес от купувачи, посочените активи да се бракуват и да се
предадат на вторични суровини.
………………………………………..
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на специализирана техника –
челен товарач /употребяван/ модел Либхер L 556 xpower за нуждите на ОП
«Чистота, озеленяване и благоустройство» гр.Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15,ал.2 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в

Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 260

1. Общински съвет Бобов дол предоставя безвъзмездно право на управление
на челен товарач модел Либхер L 556 xpower за нуждите на ОП «Чистота,
озеленяване и благоустройство» гр.Бобов дол за срок от 10 години.
2.Поддръжката и ремонта на челния товарач Либхер L 556 xpower ще се
извършват за сметка на ОП «Чистота, озеленяване и благоустройство»
гр.Бобов дол.
3.Общински съвет-Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
предаде за управление на ОП”Чистота, озеленяване и благоустройство”
гр.Бобов дол челния товарач Либхер L 556 xpower за осъществяване на
поддръжка в безопасно експлотационно състояние на общинското депо за
твърди отпадъци.
………………………………………..
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на товарен автомобил Щаер,
модел 13С18 и спомагателно шаси комплект с леген и хидравличен крик към него
за нуждите на ОП «Чистота, озеленяване и благоустройство» гр.Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15,ал.2 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 261
1. Общински съвет Бобов дол предоставя безвъзмездно право на управление
на товарен автомобил Щаер, модел 13С18 и спомагателно шаси –комплект с
леген и хидравличен крик към него за нуждите на ОП «Чистота, озеленяване и
благоустройство» гр.Бобов дол за срок от 10 години.
2.Поддръжката и ремонта на товарен автомобил Щаер, модел 13С18 и
спомагателно шаси –комплект с леген и хидравличен крик към него ще се
извършват за сметка на ОП «Чистота, озеленяване и благоустройство»
гр.Бобов дол.
3.Общински съвет-Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
предаде за управление на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”
гр.Бобов дол товарен автомобил Щаер, модел 13С18 и спомагателно шаси –
комплект с леген и хидравличен крик към него за осъществяване на зимното
поддържане на уличната общинска пътна мрежа.
………………………………………..
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Обсъждане и одобряване на Съвместна стратегия и методология за

опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения в рамките на
проект № CB006.1.12.042 "Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничния регион", съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма за
трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 2014-2020 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 13 общински

съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 262
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява Съвместна стратегия и методология за
опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект
№ CB006.1.12.042
"Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничния регион", съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма за
трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 2014-2020 г.
2. Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения в рамките на проект № CB006.1.12.042
"Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион" да
се публикува на официалната интернет страница на община Бобов дол
www.bobovdol.eu.
3. Възлага на Кмета на община Бобов дол да предприеме всички правни и
фактически действия по изпълнение, наблюдение и оценка на Съвместна
стратегия и методология за опазване на околната среда и предотвратяване на
наводнения в рамките на проект № CB006.1.12.042 "Съвместни действия за
превенция на наводненията в трансграничния регион", съ-финансиран от
Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИнтеррегИПА България-Македония 2014-2020 г.

По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Обсъждане и одобряване на Доклад за Междинна оценка на Общински
план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020 г.
………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 42 от Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 263
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява Доклад за междинна оценка на
Общински план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020 г.
2. Докладът за междинната оценка на Общински план за развитие на община
Бобов дол за периода 2014-2020 г. да се публикува на официалната интернет

страница на община Бобов дол www.bobovdol.eu и на портала за обществени
консултации на Министерския съвет.
3. Възлага на Кмета на община Бобов дол да предприеме всички правни и
фактически действия по разработване на Актуализиран документ за
изпълнение на Общински план за развитие на община Бобов дол за периода
2014-2020 г. в съответствие с препоръките в междинната оценка и при
спазване на Закона за регионалното развитие и поднормативната уредба
към него.
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Борисова – За Кмет на Община Бобов дол, (Заповед № З783/23.11.2017 г.) , относно: Разрешение за отпускане на финансови средства за
ремонт на основните изпускатели на язовири „Мали Върбовник 2” и
„Паничарево”.
………………………………………../не бе взето решение/
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Отмяна на чл.5, ал.1, т. 27, чл.16, ал. 1, т. 3 и
чл. 17, ал.1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
явно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 264
Общински съвет – Бобов дол отменя чл.5, ал.1, т. 27, чл.16, ал. 1, т. 3 и чл.
17, ал.1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник- председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Определяне на представител за участие в
комисията за изработване на областна здравна карта.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 265

Общински съвет – Бобов дол определя за представител на Община Бобов дол
в комисията за изработване на областна здравна карта, Кметът на община Бобов
дол - адв.Елза Стоянова Величкова.
………………………………………..

По т.12 от дневният ред:
Разни.
………………………………………..

