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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 № 13
от 28.12.2017 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол
………………………………………..
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния
ДНЕВЕН

РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2017 г.
3. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне годишния размер на плащанията по инвестиционният
кредит, отпуснат по Договор за кредит № 296/29.11.2006 г.
4. 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 2018 г.
5. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Продажба на водонагревен котел 350 KW на твърдо гориво на Община
Бобов дол, негоден за употреба.
6. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Бобов
дол.
7. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г.
8. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на
територията на Община Бобов дол.
9. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Прекратяване на съсобственост между община Бобов дол и физическо
лице, чрез продажба на частта на общината, представляваща 179 кв.м. от УПИ
VІІІ – 696, кв. 64, целия с площ 661 кв.м. по регулационен план на гр. Бобов дол.
10. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Учредяване възмездно право на строеж върху имот - частна общинска
собственост за изграждане на постройка върху 10 кв.м , в УПИ ІХ – общ. в кв.61 по
регулационния план на гр. Бобов дол, чрез провеждане на публичен търг.

11. Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател
на Общински съвет – Бобов дол, относно: Утвърждаване на план-график за
заседанията на Общински съвет - Бобов дол за периода януари - март 2018 г.
12. Заявления ог граждани:
- Цветанка Георгиева Кирова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. А,
ап. 1;
- Стефан Георгиев Киров от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. А, ап.
1;
- Любка Маринова Борисова от с. Големо село, общ. Бобов дол.
13. Разни
- Молба от Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. Г2,
вх. Б, ет. 1, ап. 4.
14. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов
дол за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил.
15. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Постъпило предложение от „Кабел Сат – Запад” ООД, ЕИК 101140198.
16. Молба, вх.№ 94.В.625/21.12.2017 г., от Венетка Миланова Стоянова от
село Мали Върбовник, Община Бобов дол.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Актуализация на бюджета на Община Бобов дол за 2017 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 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2 бр.ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 266
Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на Община Бобов дол за
2017 г. от 6 110 384 лв. в размер на 7 019 790 лв. /приложение №1/, в т.ч. за
делегирани дейности 3 071 837 лв. /приложение №2/ и за местни дейности 3 947
953 лв. /приложение №3/.
………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне годишния размер на плащанията по инвестиционният
кредит, отпуснат по Договор за кредит № 296/29.11.2006 г.

………………………………………..
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 12 общински
съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 267
1.Общински съвет - Бобов дол одобрява годишния размер на плащанията
по инвестиционния кредит по договор №296/29.11.2006г. за 2018г. да бъде 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.4 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 2018 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 12 общински съветници, от които 10 бр.-ЗА, 2
бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 268
1. Общински съвет – гр. Бобов дол одобрява План - сметката на ОП
«Чистота, озеленяване и благостройство» гр.Бобов дол за 2018 година, съгласно
предложения Проект/ 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 2018 година, съгласно Единната бюджетна класификация/
Приложение 2/.
3. Общински съвет – гр. Бобов дол задължава Кмета на общината да
включи в проектобюджета на общината за 2018 година като приход и разход
определените в план- сметката средства.
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Продажба на водонагревен котел 350 KW на твърдо гориво на Община Бобов дол,
негоден за употреба.
………………………………………..

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 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов
дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 269
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за продажба чрез публичен
търг на актив - водонагревен котел 350 KW на твърдо гориво.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
възложи на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на горепосоченият
актив.
3.Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
насрочи и организира публичен търг за продажбата по пазарна цена на
посоченият актив.
4. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол при
липса на интерес от купувачи, активът да се бракува и да се предаде на
вторични суровини.
………………………………………..

По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 и 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
№ 270
Общински съвет – Бобов дол приема План за противодействие на тероризма
в Община Бобов дол.
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл.
23, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество и резултатите от проведеното явно 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
№ 271
Общински съвет - Бобов дол приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.

/Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г. – приложение към протокола/.

По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на
територията на Община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.2
ветеринарномедицинската дейност
гласували 12 общински съветници,
взе
Р

от ЗМСМА, във връзка с чл.133 от Закона за
и резултатите от проведеното явно гласуване /
от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол

Е Ш Е Н И Е
№ 272
Общински съвет - Бобов дол приема Наредба за реда и условията за
отглеждане на животни на територията на Община Бобов дол.
/Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на
Община Бобов дол – приложение към протокола/
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Прекратяване на съсобственост между община Бобов дол и физическо лице, чрез
продажба на частта на общината, представляваща 179 кв.м. от УПИ VІІІ – 696, кв.
64, целия с площ 661 кв.м. по регулационен план на гр. Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във
връзка с чл.46, ал.1, т.3 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол 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
№ 273
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, състоящ се от 179 кв.м., които участват в УПИ VІІІ – 696, кв. 64,
целия с площ 661 кв.м. по регулационен план на гр. Бобов дол по кадастралния и
регулационен план на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1769/24.04.2017 год., изготвена от лицензиран оценител,
която възлиза на стойност в размер на 2 050 /две хиляди и петдесет лева./ лв. без
ДДС.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол
да извърши действията по прекратяване на съсобствеността между община Бобов
дол от една страна и от друга съсобственика – Цветанка Стоянова Величкова, чрез
продажба на частта на общината, представляваща 179 кв.м., които участват в
УПИ VІІІ – 696, кв. 64, целия с площ 661 кв.м. по регулационен план на гр. Бобов

дол по кадастралния и регулационен план на гр. Бобов дол, при пазарна цена
описана в т. 1.
………………………………………..
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Учредяване възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост
за изграждане на постройка върху 10 кв.м, в УПИ ІХ – общ. в кв.61 по
регулационния план на гр. Бобов дол, чрез провеждане на публичен търг.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.
39, ал.1 и чл. 62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество в Община Бобов дол и резултатите от проведеното поименно
гласуване / гласували 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 274
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарната оценка за учредяване
възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост за изграждане
на постройка върху 10 кв.м , в УПИ ІХ – общ. в кв.61 по регулационния план на гр.
Бобов дол, на стойност – 100. 00 лв. без ДДС, определени на база изготвена пазарна
оценка от лицензиран оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да организира и проведе публичен търг за учредяване възмездно право на строеж
на описаните в т. 1 имот, при начална тръжна цена в размер на 100.00 лв. без ДДС
и сключи договор за учредяване право на строеж.
3. Правото на строеж се учредява за срок от 5 год.
………………………………………..
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от Елеонора Георгиева Христова – Заместник-председател на
Общински съвет – Бобов дол, относно: Утвърждаване на план-график за
заседанията на Общински съвет - Бобов дол за периода януари - март 2018 г.
………………………………………../не беше взето решение/

По т.12 от дневният ред:
Заявления ог граждани:
- Цветанка Георгиева Кирова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58,
вх. А, ап. 1;
- Стефан Георгиев Киров от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. А,
ап. 1;
- Любка Маринова Борисова от с. Големо село, общ. Бобов дол.

- Цветанка Георгиева Кирова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58,
вх. А, ап. 1

………………………………………..
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
№ 275
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Цветанка Георгиева Кирова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. А, ап.
1, в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.
………………………………………..
- Стефан Георгиев Киров от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. А,
ап. 1
………………………………………..
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
№ 276
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Стефан Георгиев Киров от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. А, ап. 1, в
размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.
………………………………………..
- Любка Маринова Борисова от с. Големо село, общ. Бобов дол.
………………………………………..
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
№ 277
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Любка Маринова Борисова от с. Големо село, Община Бобов дол, поради липса на
документи за закупени лекарства.

По т.13 от дневният ред:
Разни
- Молба от Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”,
бл. Г2, вх. Б, ет. 1, ап. 4.
………………………………………..

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
№ 278
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. Г2, вх. Б, ет. 1,
ап. 4, в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.
………………………………………..
По т.14 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона
за водите и чл. 10 ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация 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
№ 279
1.Общински съвет - Бобов дол съгласува позиция и дава мандат на Кмета на
община Бобов дол – адв. Елза Величкова, представител съгласно чл.198е, ал.3 от Закона
за водите на Община Бобов дол в Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил да гласува по точките от
дневния ред следните решения:
1.1. По точка първа от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за
водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД приема/ не приема/ въздържа се подробна
инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения,
публична държавна и/или публична общинска собственост за 2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения Договор с Асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора „Кюстендилска вода“
ЕООД – гласува «Както намери за добре»
1.2. По точка втора от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси,
Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил следва да приема предложенията към
същата за информация.
2. Общински съвет - Бобов дол определя Председателя на Общински съвет Бобов
дол - г-н Красимир Чаврагански за представител на община Бобов дол в Общото
събрание на Асоциация по ВиК, в случай на невъзможност на Кмета на община Бобов
дол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията, съобразено с гласуваните
позиции по предложения дневен ред.
………………………………………..

По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Постъпило предложение от „Кабел Сат – Запад” ООД, ЕИК 101140198.
………………………………………..
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
№ 280
Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да сключи договор за услугата „Информационно медийно обслужване“ с „Кабел
Сат – Запад“ООД, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. – една календарна
година, за сумата в размер на 5040 лв. без ДДС.
………………………………………..
По т.16 от дневният ред:
Молба, вх.№ 94.В.625/21.12.2017 г., от Венетка Миланова Стоянова от село Мали
Върбовник, Община 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
№ 281
1.Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Венетка Миланова Стоянова от село Мали Върбовник, Община Бобов дол, в
размер на 500 / петстотин/ лв.
2. Сумата от 500 лева да се преведе по банков път на болницата, в която ще
се извърши операцията.
………………………………………..

