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 29.12.2016 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. Заповед № РД–30–334/16.12.2016 год. от Областен управител на област
Кюстендил, за ново обсъждане и отмяна на Решение №206 от Протокол №
11/30.11.2016 год.
3. Заповед № РД–30–333/16.12.2016 год. от Областен управител на област
Кюстендил, за ново обсъждане и отмяна на Решение № 204 от Протокол №
11/30.11.2016 год.
4. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна
инициативна група Разметаница” – гр. Бобов дол върху имот частна общинска
собственост, намиращ се в гр.Бобов дол, кв.”Миньор”, ул.”Димитър Благоев”
бл.18 партер, за срок до 5 год.
5. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на План-сметка на ОП”Чистота, озеленяване и
благоустройство” гр.Бобов дол за осъществяване на дейностите по чл.66, ал.1 от
ЗМДТ на Община Бобов дол за 2017 г.
6. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол към 31.12.2016 г.
7. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2016 г.
8. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Промяна в условията на инвестиционния кредит, отпуснат по
Договор за кредит №296/29.11.2006г.
9. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Изменение и допълнение на Приложение № 8 към чл.40, т.3 - тарифа
на заплащане на цени за права за извършване на таксиметров превоз на пътници
от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните
такси и цени на услуги.

10.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянто и
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на
Община Бобов дол и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за
2017 година.
11. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници.
12. Доклад от Илиян Ерменчов Илиев – Председател на Временната комисия за
подбор на съдебни заседатели, относно: Избор на съдебни заседатели, за Районен
съд - Дупница.
13. Молби на граждани:
- от Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 95,
ет. 6 ап. 23;
- от Веселин Стефанов Сърнов от Бобов дол, ул. „Н. Й. Вапцаров”, бл.17, вх. Б,
ап. 21;
- от Любомир Йорданов Борисов, с. Долистово, общ. Бобов дол;
- от Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- от Георги Иванов Христов от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 16, вх.
А, ап. 23;
- от Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 20,
ап. 17;
- Катя Михайлова Минчева от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 69, ап. 15.
14. Разни.
- Заявление от Мариета Маринова Анилова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”,
бл. 90, ап. 11;
- Молба от Маргарита Стефанова Иванова от гр. Бобов дол, ул. Стефан
Стамболов”, бл. 45, ап. 31;
- Молба от Симеонка Петрова Тодорова от с. Мало село, общ. Бобов дол;
- Молба от Ивайло Иванов Димитров от гр. Бобов дол, ул. Стефан Стамболов”,
бл. 94, ет. 6 ап. 21;
………………………………………..

По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Заповед № РД–30–334/16.12.2016 год. от Областен управител на област Кюстендил,
за ново обсъждане и отмяна на Решение №206 от Протокол № 11/30.11.2016 год.
………………………………………..

Във връзка със Заповед № РД–30–334/16.12.2016 год. на Областния управител
на Област Кюстендил, чл. 45, ал. 9 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
№ 233
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 206 от Протокол № 11
/30.11.2016 год. от заседание на Общински съвет – Бобов дол.
По т.3 от дневният ред:
Заповед № РД–30–333/16.12.2016 год. от Областен управител на област Кюстендил,
за ново обсъждане и отмяна на Решение № 204 от Протокол № 11/30.11.2016 год.
………………………………………..

Във връзка със Заповед № РД–30–333/16.12.2016 год. на Областния управител
на Област Кюстендил, чл. 45, ал. 9 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
№ 234
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 204 от Протокол №
11/30.11.2016 год. от заседание на Общински съвет – Бобов дол.
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна
инициативна група Разметаница” – гр. Бобов дол върху имот частна общинска
собственост, намиращ се в гр.Бобов дол, кв.”Миньор”, ул.”Димитър Благоев”
бл.18 партер, за срок до 5 год.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39 , ал.4 от Закона за общинската
собственост 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
№ 235
1. Общински съвет – Бобов дол, дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно
право на ползване на Сдружение „Местна инициативна група Разметаница” – гр.
Бобов дол върху имот частна общинска собственост, находящ се в гр.Бобов дол,
кв.”Миньор”, ул.”Димитър Благоев”, бл.18 партер с площ 113 кв. м., като
разходите за отопление, ел. енергия, вода и чистота се поемат от тях.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
сключи договор за учредяване право на ползване за срок до 5 год. и да се впише в
Службата по вписвания по местонахождение на имота.
………………………………………..

По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на План-сметка на ОП”Чистота, озеленяване и
благоустройство” гр.Бобов дол за осъществяване на дейностите по чл.66, ал.1 от
ЗМДТ на Община Бобов дол за 2017 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.66 от
ЗМДТ и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси,
цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол и резултатите от
проведеното явно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 2
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 236
1.Общински съвет –гр. Бобов дол одобрява План- сметката на
ОП
«Чистота, озеленяване и благостройство» гр.Бобов дол за 2017 година, съгласно
Приложение 1.
2.Общински съвет – гр.Бобов дол одобрява разходите за дейност «Чистота»
по съответните параграфи на ОП «Чистота, озеленяване и благостройство»
гр.Бобов дол за 2017 година, съгласно Единната бюджетна класификация
Приложение 2.
3. Общински съвет –гр. Бобов дол задължава Кмета на общината да включи
в проектобюджета на общината за 2017 година като приход и разход определените
в план- сметката средства.
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол към 31.12.2016 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 11 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 237
Общински съвет - Бобов дол одобрява актуализираната Инвестиционна
програма в частта «Капиталови разходи» на Община Бобов дол към 31.12.2016г.,
съгласно приложение №1

Приложение №1
Актуализация на капиталови разходи

План в лв.
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Актуализация
в лв.

I. Основен ремонт на общински пътища
Основен ремонт на общински път KNL1013
/път III-602/ Бобов дол - Коняво / Бабинска
река - Долистово - път KNL 1016
/Долистово - Новоселяне

11 879

11 879

Всичко I. :

11 879

11 879

II. Други обекти от целевата субсидия за капиталови
разходи
Изграждане на подпорна стена ул. "Алекси
Янев" - Ламели 1; 2
36 000
Изграждане на бетонова отводнителна
канавка на ул. "Еделвайс" - о.т. 94-388-120
0
Проектиране на ул. "Здравец" в частта от
о.т.23 - о.т. 25
1 500
Основен ремонт на тротоари на ул.
"Негулица" с о.т. 85-73-72 и о.т. 70-49-90
10 000
Изграждане на алеи, отводнителни канавки
и чешма в гробищен парк гр. Бобов дол
8 600
Проектиране на подпорна стена на ул.
"Негулица" и ул. "Дунав" при УПИ IX - 445,
кв.14
1 500
Основен ремонт на улица край река
Бобовдолска в кв. "Южен" с полагане на
асфалтова настилка от о.т. 365-410
35 988
Основен ремонт на отводнителни канавки в
кв. "Южен"
1 000
Изграждане на уширения за обслужване на
търговските обекти на ул. "Димитър
Благоев" от о.т. 241-244
8 500
Изграждане на подход от ул. "Димитър
Благоев" до градски парк при о.т. 244 през
УПИ VIII - зала за борба до УПИ X, кв. 49
4 354
Изграждане на паркинг на ул. "Свилен
Русев" при бл. 58
2 445
Проектиране - корекция на коритото на
река Бобовдолска, река Връчва и река
Гребикал
0
Основен ремонт на пешеходна връзка
между кв. "Христо Ботев" и кв. "Миньор"
3 655

36 000
0
1500
7 912
6 822

1 500

35 988
555

1 672

4 354
2 520

9 000
5 938
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Изграждане на алея за инвалиди и майки с
колички в местността "Св. Спас"
Изготвяне на инвестиционен проект за
укрепване на младежки дом - читалище
"Царичина"
Попълване на липсващите части /в
рамките на 30 ХА/ от регулационния план
на кв. "Христо Ботев" - гр. Бобов дол
Основен ремонт на покрива на сградата на
кметство - с. Паничарево
Основен ремонт на навес в гробищен парк
в с. Паничарево
Основен ремонт на подпорна стена на ул.
"Старата линия" при УПИ V-47 и VI-47, кв.3
по плана на с. Мламолово
Изграждане на улично осветление на
улица с о.т. 20-18 в с. Големо село
Изграждане на отводнителна канавка за
повърхностни води при автобусна спирка
при УПИ-I, кв. 15 - с. Големо село
Основен ремонт на улица с о.т. 55-56-11460 с. Големо село
Основен ремонт на улица с о.т. 42-38 от
главен път към Казана в с. Голем
Върбовник
Основен ремонт на улица с о.т. 80-85 чрез
насипване с трошен камък - с. Мали
Върбовник
Основен ремонт на сградата в гробищен
парк "Друмо" в с. Горна Козница
Основен ремонт на покрива на читалище
"Александър Димитров" - с. Горна Козница
Основен ремонт на кът за отдих при
автобусна спирка на с. Мала Фуча
Основен ремонт на улица с о.т. 101-117-2523-28 чрез изкърпване на настилката и
насипване с трошен камък в с. Голема
Фуча
Основен ремонт чрез подравняване и
насипване с инертен материал на улица с
о.т. 7-8-9 в с. Долистово
Основен ремонт на ул."Димитър Благоев",
кв. Миньор, гр. Бобов дол
Основен ремонт на вътрешна улична
мрежа в кв. Миньор гр. Бобов дол, ул.
"Васил Коларов" - РПУ гр. Бобов дол - с
полагане на асфалтова настилка

32

Основен ремонт на вътрешна улична
мрежа в кв. Южен с полагане на асфалтова

14

15

16
17
18

19
20

21
22

23

24
25
26
27

28

29
30

6 828

6 828

0

9 000

20 000

6 000

1 500

1 656

1 000

1 000

10 492

10 492

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

1 700

1 700

1 000

1 110

3 500

3 500

3 910

3 910

2 000

2 000

2 500

2 500

50 375

50 375

5 071

5 071

11 770

11 770

настилка в обхвата на бл. 71, 72, 73 и 74,
кв. "Христо Ботев", гр. Бобов дол

33

34

35

36
37

38

39
40
41
42
43

44
45

1
2

Основен ремонт на вътрешна улична
мрежа в кв. "Хр. Ботев", гр. Бобов дол, ул.
"Александър Стамболийски" при о.т. 114 с
полагане на асфалтова настилка
Основен ремонт на вътрешна улична
мрежа в кв. "Христо Ботев", гр. Бобов дол,
ул. "Рила" и ул. "Св. Спас" с полагане на
асфалтова настилка
Основен ремонт на вътрешна улична
мрежа в кв. "Христо Ботев", гр. Бобов дол,
ул. "Георги Димитров" - изход Бобов дол,
посока с. Жедна - с полагане на асфалтова
настилка
Основен ремонт на ул. "Стефан
Стамболов", гр. Бобов дол с полагане на
асфалтова настилка
Основен ремонт на паркинг при общински
пазар гр.Бобов дол
Основен ремонт на улична мрежа в гр.
Бобов дол - ул. "Комсомолска", ул.
"Дружба", ул. "Малчика", ул. "Иван Вазов",
ул. "Кирил и Методий" и ул. "Васил
Демиревски"
Основен ремонта на улица с о.т. 29-30-2134-33;10-11-12 в с. Долистово чрез
насипване с трошен камък
Основен ремонта на улица с о.т. 31-32 в с.
Долистово чрез насипване с трошен камък
Доизграждане църква "Пресвета
Богородица", кв. "Миньор", гр. Бобов дол
Изграждане на водна площ в градски парк
в гр. Бобов дол
Изработване на общ устройствен план на
община Бобов дол
Основен ремонт на околоблоково
пространство, източно на блок 32, вход А,
кв. Миньор
Основен ремонт на подпорна стена с.
Голема фуча
Преходен остатък за капиталови
разходи за 2017 г.
Изграждане на бетонова отводнителна
канавка на ул. "Еделвайс" - о.т. 94-388-120
Изграждане на улично осветление на
улица с о.т. 20-18 в с. Големо село

2 495

2 495

4 000

4 000

2 712

2 712

13 814

13 814

5 438

5 438

7 458

7 458

10 442

10 442

1 554

1 554

0

0

2 548

0

35 000

17 000

6 472

6 472

0

11 063

800

800

1 000

1 000

3
4
5

6

А.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
Б.
1
2
3
4
5
6
7
8

Изграждане на отводнителна канавка за
повърхностни води при автобусна спирка
при УПИ-I, кв. 15 - с. Големо село
Доизграждане църква "Пресвета
Богородица", кв. "Миньор", гр. Бобов дол
Основен ремонт на улица с о.т. 55-56-11460 с. Големо село
Попълване на липсващите части /в
рамките на 30 ХА/ от регулационния план
на кв. "Христо Ботев" - гр. Бобов дол

500

500

17 500

17 500

1 500

1 500

0

14 000

Всичко II. :

350 421

350 421

Общо /I. + II./

362 300

362 300

31 355

31 080

6 766

5 893

10 374

8 375

3 684

2 719

5 725

5 725

800

800

11 715

31 715

3 800

3 800

10 217

10 217

84 436

100 324

43 000

43 000

7 500
1 300
695
633

7 500
1 300
695
633

351

351

277

277

0

1 094

III. Собствени бюджетни средства
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Придобиване на фонтан
Придобиване на фитнес площадка на
открито в градски парк Бобов дол
Придобиване на детско съоражение за
деца от 0г.-3 години
Придобиване на детско съоражение за
деца от 3г.-12 години
Изграждане на горивно стопанство
Придобиване на соларно осветление в с.
Мала Фуча
Укрепване на свлачище в с. Мали
Върбовник /ЧСИ/
Основен ремонт на покрива на параклиса в
с. Паничарево
Придобиване на отоплителна система в ДГ
"Дружба", база кв. Христо Ботев, гр. Бобов
дол
Всичко /група А./:
ОП "ЧОБ":
Сметосъбирач/вариопреса 8 м3/
Съдове за събиране на ТБО - тип "Бобър" 5 бр.
Хоби оранжерия 3х4м
Придобиване на компресор-монофазен
Придобиване на инвенторен електрожен
Основен ремонт на пешеходна връзка
между кв. "Христо Ботев" и кв. "Миньор"
Основен ремонт на навес в гробищен парк
в
с. Паничарево
Основен ремонт на отводнителни канавки в
кв. "Южен"

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
В.
1
2
Г.
1
2

Изграждане на уширения за обслужване на
търговските обекти на ул. "Димитър
Благоев" от о.т. 241-244
Изграждане на подход от ул. "Димитър
Благоев" до градски парк при о.т. 244 през
УПИ VIII - зала за борба до УПИ X, кв. 49
Изграждане на паркинг на ул. "Свилен
Русев" при бл. 58
Изграждане на алея за инвалиди и майки с
колички в местността "Св. Спас"
Придобиване на детска площадка при ул.
"Дружба", кв. Миньор, гр. Бобов дол
Придобиване на детска площадка при
читалище "Просвета", кв. Христо Ботев, гр.
Бобов дол
Придобиване на детска площадка при блок
73, кв. Южен, гр. Бобов дол
Придобиване на фонтан
Придобиване на фитнес площадка на
открито в градски парк Бобов дол
Придобиване на детско съоражение за
деца от 0г.-3 години
Придобиване на детско съоражение за
деца от 3г.-12 години
Изграждане на водна площ в градски парк
в гр. Бобов дол
Основен ремонт на покрива на сградата на
кметство - с. Паничарево
Основен ремонт на сградата в гробищен
парк "Друмо" в с. Горна Козница
Всичко /група Б./:
ОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
Придобиване на итерактивна дъска
Придобиване на конферентна маса
"Мадона"

0

4 989

0

1 968

0

1 513

0

3 058

713

1 028

10 530

8 478

1 062
0

1 450
489

0

873

0

1 999

0

965

62

0

156

0

110
66 389

0
81 660

1 540

1 540

813

813

Всичко /група В./
СУ "ХРИСТО БОТЕВ"
Придобиване на мултимедиен проектор
BENQ
Основен ремонт на входа към сградата на
СУ "Христо Ботев"

2 353

2 353

655

655

790

790

Всичко /група Г./

1 445

1 445

154 623

185 782

16 633

16 633

Общо групи /А.+Б.+В.+Г./
IV. Европейски средства
1

Ремонт на помещение в бл. 12

2
3

1
2
3
4

5
6

7

8

9
10
11

12
13

14
15

Придобиване на лаптоп ASUS
Придобиване на микробус MASYER
FURGON

960

960

63 323

63 323

Всичко IV. :

80 916

80 916

7 384

7 384

1 300

1 300

5 220

5 220

3 309

3 309

3 688

3 688

9 024

9 024

1 964

1 964

2 476

2 476

9 000

0

11 063

0

5 937

5 937

9 000

0

0

4 550

0

6 513

0

18 000

69 365

69 365

V. Преходен остатък за капиталови
разходи от 2015г.
Основен ремонт на покрива на сградите на
кметство Голям Върбовник; с. Паничарево;
с. Мала Фуча;
с. Голема Фуча
Основен ремонт на покрива на читалище
"Александър Димитров" - с. Горна Козница
Изработване на общ устройствен план на
община Бобов дол - МРРБ
Основен ремонт на кръстовището на ул.
"Антим I" при о.т. 316
Основен ремонт на вътрешна улична
мрежа в кв. "Миньор", гр. Бобов дол при
бл.44 и бл.48
Доизграждане на църква "Пресвета
Богородица"
Основен ремонт на подпорна стена на ул.
"Старата линия" при УПИ V-47 и VI-47, кв.3
по плана на с. Мламолово
Изработване на проект: "Реконструкция и
рехабилитация на водопроводната мрежа в
с. Големо село"
Проектиране - корекция на коритото на
река Бобовдолска, река Връчва и река
Гребикал
Основен ремонт на подпорна стена с.
Голема Фуча
Основен ремонт на подпорна стена при бл.
39, кв. Миньор, гр. Бобов дол
Изготвяне на конструктивно становище и
конструктивно обследване за укрепване на
сградата на читалище "Царичина"
Изграждане на водна площ в градски парк
в гр. Бобов дол
Изграждане на уширения за обслужване на
търговските обекти на ул. Димитър Благоев
от о.т. 241-244
Изработване на общ устройствен план на
община Бобов дол
Всичко V. :

1
2
3
4
5

1
2
3
4

VI. Преходен остатък от обща субсидия
Придобиване на цветен лазарен принтер 1 брой
Придобиване на компютърна конфигурация
- 2 броя
Придобиване на принтер МФУ - 1 брой
Придобиване на заседателна маса
Придобиване на компютърна конфигурация
- 2 броя
Всичко VI. :
VII. Капиталови разходи от зимно
поддържане
Придобиване на багер товарач
Снегорин моторен М61 /2бр./
Придобиване на зарядно устройство
Придобиване на хидравлична косачка ТТ80
Всичко VII. :
Всичко капиталови разходи
/I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII./

2 420

2 420

1 850
658
960

1 850
658
960

1 850
7 738

1 850
7 738

62 400
3 020
676
26 160

62 400
3 020
676
26 160

92 256

92 256

767 198

798 357

………………………………………..

По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2016 г.
………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.124,ал.2 и ал.3 от ЗПФ
и чл.35, ал.1, 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 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 238
Общински съвет – Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол за
2016 г. от 5 722 472 лв. в размер на 5 761 402 лв. /приложение № 1/, в т.ч. за
делегирани дейности 2 764 110 лв. /приложение № 2/ и за местни дейности
2 997 292 лв. /приложение № 3/.
………………………………………..

По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна в условията на инвестиционния кредит, отпуснат по Договор за
кредит №296/29.11.2006г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на
чл.3, т.2 от ЗОД и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 13
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 2 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 239
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за намаление на годишния
размер на инвестиционния кредит по договор №296/29.11.2006г. за 2017г. в размер
до 200 000 лв/двеста хиляди лева/ - главница, лихва и такса.
2.Общински съвет – Бобов дол възлага и делегира права на Кмета на
Община Бобов дол да сключи Анекс към договор №296/29.11.2006г. за изпълнение
на решението по т.1.
………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Изменение и допълнение на Приложение № 8 към чл.40, т.3 - тарифа на
заплащане на цени за права за извършване на таксиметров превоз на пътници от
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните
такси и цени на услуги.
………………………………………..

На основание чл.21, 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
№ 240
1. Приема изменение на Приложение № 8 към чл.50, т.3 от Наредба за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията
на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени
на услуги
2. Възлага на Кмета на Община Бобов дол да предприеме последващите,
съгласно закона действия.
По т. 10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянто и
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на

Община Бобов дол и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за
2017 година.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси 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
№ 241
Общински съвет - Бобов дол приема следните изменения и допълнения към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги
и права на територията на Община Бобов дол, както следва:
В РАЗДЕЛ ІІ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛ. 19,
ЧЛ. 20 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 20 СЕ ОТМЕНЯТ И СЕ СЪЗДАВАТ
НОВИ ЧЛ. 19, ЧЛ.20 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 20, КАКТО СЛЕДВА:
Чл. 19 В Община Бобов дол количеството на битовите отпадъци за всяко данъчно
задължено лице не може да бъде установено, което налага определянето на размера на
таксата за битови отпадъци да се направи пропорционално върху основата, определена
от Общински съвет – Бобов дол.
Чл. 20 Основата, която Общински съвет – Бобов дол определя за изчисляване на
размера на таксата за битови отпадъци в Община Бобов дол е в промили върху
данъчната оценка за жилищните имоти за всички задължени лица, съответно върху повисоката от отчетната стойност на активите или данъчната оценка на имота за
нежилищните имоти собственост на юридически лица и в промили върху данъчната
оценка на имота за едноличните търговци и физически лица собственици на
нежилищни имоти, съгласно Приложение № 9 към Наредбата.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 20 от НОАМТЦУ
РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017 ГОДИНА
1. ОбС Бобов дол определя основата за годишния размер на такса битови отпадъци за
2017 год. да бъде в промили върху:
- данъчната оценка на имота за жилищни и нежилищни имоти на физическите лица;
- данъчната оценка на имота за жилищни имоти на юридическите лица;
- по–високата стойност от отчетната стойност на активите или данъчната оценка на
имота за нежилищните имоти на юридическите лица
- данъчната оценка на имота за едноличните търговци и физически лица собственици
на нежилищни имоти
2. ОбС Бобов дол одобрява План-сметка на Община Бобов дол за разходите по
дейностите: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване в Община Бобов дол за 2017 г., както следва:
Наименование на услугата / дейността
Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения
Чистота на териториите за обществено
ползване
Общо

Необходими средства в лева
213237
271989
349423
834649

3. Определя населените места, с прилежащите им промишлени и стопански райони
извън регулация, в които ще се предоставят услугите съгласно Заповед №З638/11.10.2016 год. на Кмета на Община Бобов дол и ще се начислява такса „Битови
отпадъци” през 2017 г., както следва:
3.1.Град Бобов дол
3.2.Село Мламолово
3.3.Село Мало село
3.4.Село Големо село
3.5.Село Голем Върбовник
3.6.Село Мали Върбовник
3.7.Село Блато и Локвата
3.8.Село Паничарево
3.9.Село Шатрово
3.10. Село Новоселяне
3.11. Село Долистово
3.12. Село Бабинска река
3.13. Село Коркина
3.14. Село Горна Козница
3.15. Село Мала Фуча
3.16. Село Голема Фуча
3.17. Село Бабино
4. Определя размер на такса „Битови отпадъци” за 2017 г. за жилищни имоти по
населени места, както следва:
4.1. За гр.Бобов дол в размер на 3,5 /три цяло и пет/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................0,5
промила
4.1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.1.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.2. За село Мламолово в размер на 4 /четири/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................1,0

промил
4.2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.2.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.3. За село Мало село в размер на 7 /седем/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.3.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................4,0
промила
4.3.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.3.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.4 За село Големо село в размер на 7 /седем/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.4.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................4,0
промила
4.4.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.4.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.5 За село Голем Върбовник в размер на 10 /десет/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.5.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................7,0
промила
4.5.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.5.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.6 За село Мали Върбовник в размер на 10 /десет/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.6.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................7,0
промила
4.6.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.6.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.7 За село Блато и Локвата в размер на 11 /единадесет/ промила върху
данъчната оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса

4.7.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................8,0
промила
4.7.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.7.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.8 За село Бабино в размер на 7 /седем/ промила върху данъчната оценка на
имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.8.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................4,0
промила
4.8.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.8.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.9 За село Паничерево в размер на 10 /десет/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.9.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................7,0
промила
4.9.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.9.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.10 За село Шатрово в размер на 10 /десет/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.10.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................7,0
промила
4.10.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.10.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.11 За село Новоселяне в размер на 9 /девет/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.11.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................6,0
промила
4.11.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.11.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.12 За село Долистово в размер на 8 /осем/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса

4.12.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................5,0
промила
4.12.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.12.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.13 За село Бабинска река в размер на 8 /осем/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.13.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................5,0
промила
4.13.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.13.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.14 За село Коркина в размер на 9 /девет/ промила върху данъчната оценка на
имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.14.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................6,0
промила
4.14.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.14.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.15 За село Горна Козница в размер на 10 /десет/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.15.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................7,0
промила
4.15.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.15.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.16 За село Мала Фуча в размер на 8 /осем/ промила върху данъчната оценка
на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса
4.16.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................5,0
промила
4.16.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.16.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
4.17 За село Голема Фуча в размер на 8 /осем/ промила върху данъчната
оценка на имота, както следва:
Вид на услугата
Такса

4.17.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................5,0
промила
4.17.2. Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения ..........................................................................1,0
промил
4.17.3. Чистота на териториите за обществено ползване....................................2,0
промила
5. Определя размер на такса „Битови отпадъци” за 2017 г., за нежилищни имоти,
собственост на физически лица, юридически лица и еднолични търговци, в размер на
15 /петнадесет/ промила върху по–високата от отчетната стойност на активите или
данъчната оценка на имота за юридическите лица и едноличните търговци и върху
данъчната оценка на имота за физическите лица, както следва:
Вид на услугата
Такса
5.1. Сметосъбиране и сметоизвозване .................................................................. 3,3
промила
5.2 .Обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения .......................................................................... 5,5
промила
5.3. Чистота на териториите за обществено ползване..................................... 6,2
промила
6. Определя честота на извозване на съдовете за отпадъци за 2017 г., както следва:
6.1. За гр. Бобов дол и прилежащите индустриални зони – четири пъти месечно.
6.2. За индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и “Енергоремонт Бобов дол” – четири
пъти месечно.
6.3. За селата Мламолово, Мало село, Големо село, Голем Върбовник, Мали Върбовник,
Блато/Локвата, Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Долистово, Бабинска река,
Коркина, Горна Козница, Мала Фуча, Голема Фуча и Бабино – четири пъти месечно.
………………………………………..
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници.
………………………………………..

На основание чл.21, 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
№ 242
Общински съвет - Бобов дол запазва сега действащите цени за таксиметров
превоз на пътници на територията на Община Бобов дол:
*Максимални цени за километър пробег, както следва:

- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.80 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.85 лв.
- Първоначално повикване-0.20 лв.
- Цена за престой - 0.20 лв. за минута.
*Минимални цени за километър пробег, както следва:
- Дневна тарифа за един километър пробег – 0.50 лв.
- Нощна тарифа за един километър пробег – 0.60 лв.
- Първоначално повикване - 0.10 лв.
- Цена за престой - 0.10 лв. за минута.
По т.12 от дневният ред:
Доклад от Илиян Ерменчов Илиев – Председател на Временната комисия за подбор на
съдебни заседатели, относно: Избор на съдебни заседатели, за Районен съд Дупница.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.67, ал.1, чл.68, ал.1 и ал.4 от Закона
за съдебната власт 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
№ 243
Общински съвет – Бобов дол определя и предлага за избиране за съдебен
заседател от Община Бобов дол за Районен съд – Дупница, господин Петър
Атанасов Петров.
По т.13 от дневният ред:
Молби на граждани:
- от Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 95,
ет. 6 ап. 23;
- от Веселин Стефанов Сърнов от Бобов дол, ул. „Н. Й. Вапцаров”, бл.17, вх. Б,
ап. 21;
- от Любомир Йорданов Борисов, с. Долистово, общ. Бобов дол;
- от Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- от Георги Иванов Христов от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 16, вх.
А, ап. 23;
- от Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 20,
ап. 17;
- Катя Михайлова Минчева от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 69, ап. 15
- от Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”,
бл. 95, ет. 6 ап. 23;
………………………………………../не бе взето решение/

- от Веселин Стефанов Сърнов от Бобов дол, ул. „Н. Й. Вапцаров”, бл.17, вх.
Б, ап. 21;

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 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
№ 244
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Веселин Стефанов Сърнов от Бобов дол, ул. „Н. Й. Вапцаров”, бл.17, вх. Б, ап. 21,
в размер на 300/триста/ лв.
………………………………………..
- от Любомир Йорданов Борисов, с. Долистово, общ. Бобов дол;
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 245
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Любомир Йорданов Борисов, с. Долистово, общ. Бобов дол, в размер на 300/триста/
лв.
………………………………………..
- от Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 246
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Йорданка Костадинова Николова, с. Горна Козница, община Бобов дол, в размер
на 100/сто/ лв.
………………………………………..
- от Георги Иванов Христов от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 16,
вх. А, ап. 23;
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 247
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Георги
Иванов Христов от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 16, вх. А, ап. 23, в
размер на 100/сто/ лв.
………………………………………..
- от Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”,
бл. 20, ап. 17;
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 248
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 20, ап.
17, в размер на 100/сто/ лв.
………………………………………..
- Катя Михайлова Минчева от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 69, ап. 15
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 249
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Катя
Михайлова Минчева от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 69, ап. 15, в размер на
200/двеста/ лв.
………………………………………..

По т.14 от дневният ред:
Разни.
- Заявление от Мариета Маринова Анилова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”,
бл. 90, ап. 11;
- Молба от Маргарита Стефанова Иванова от гр. Бобов дол, ул. Стефан
Стамболов”, бл. 45, ап. 31;
- Молба от Симеонка Петрова Тодорова от с. Мало село, общ. Бобов дол;

- Молба от Ивайло Иванов Димитров от гр. Бобов дол, ул. Стефан Стамболов”,
бл. 94, ет. 6 ап. 21;

- Заявление от Мариета Маринова Анилова от гр. Бобов дол, ул.
„Комсомолска”, бл. 90, ап. 11;
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 250
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Мариета Маринова Анилова от гр. Бобов дол, ул. „Комсомолска”, бл. 90, ап. 11,
поради липса на аргументация от страна на заявителя.
- Молба от Маргарита Стефанова Иванова от гр. Бобов дол, ул. Стефан
Стамболов”, бл. 45, ап. 31;
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 251
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Маргарита Стефанова Иванова от гр. Бобов дол, ул. Стефан Стамболов”, бл. 45,
ап. 31, поради липса на аргументация от страна на заявителя.
- Молба от Симеонка Петрова Тодорова от с. Мало село, общ. Бобов дол;
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 252
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Симеонка Петрова Тодорова от с. Мало село, общ. Бобов дол, в размер на
200/двеста/ лв.
………………………………………..

- Молба от Ивайло Иванов Димитров от гр. Бобов дол, ул. Стефан
Стамболов”, бл. 94, ет. 6 ап. 21;
………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 253
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Ивайло Иванов Димитров от гр. Бобов дол, ул. Стефан Стамболов”, бл. 94, ет. 6
ап. 21, поради липса на аргументация от страна на заявителя.
………………………………………..
Дата на публикуване – 06.01.2017 г., 16.00 ч.

