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 № 2
от 26.02.2018 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-30-48/15.02.2018 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за връщане и ново обсъждане на Решение № 2 от Протокол № 1/31.01.2018
год. на Общински съвет – Бобов дол.
3. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019-2021 г., в
частта за местни дейности.
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: Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за
участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.
Кюстендил.
6. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за
„Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на
ПСОВ, гр. Бобов дол”.
7. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията
на община Бобов дол, през 2017 година.
8. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на проект на Общинска стратегия за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците от Община Бобов дол в периода 20182019 г.
9. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разрешение за отпускане на финансови средства за ремонт на
основните изпускатели на язовири „Мали Върбовник” и „Паничарево”.
10. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода месец юли 2017 до месец декември 2017 г.

1

11. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2017 год. –
31.12.2017 г.
12. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Определяне на мерите, пасищата и ливадите от Общинския
поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на животновъдни обекти с
пасищни
селскостопански
животни,
регистрирани
в
Интегралната
информационна система на БАБХ за стопанската 2018/ 2019 год. в община Бобов
дол.
13. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 12.60 кв. м.,
намиращ се на втори етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ V, кв.15
по регулационния план на с. Бабино, общ. Бобов дол, за срок от 5 години.
14. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване съгласие за започване на подготвителни действия за
продажба на УПИ VII – 243, кв. 23, с площ от 6 830 кв. м, отреден за „Дом за
душевно болни деца“, ведно с построените в него сгради с обща застроена площ
1 186.17 кв. м. по регулационния план на с. Горна Козница, общ. Бобов дол.
15. Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ
за 2018 година.
16. Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на
Общински съвет - Бобов дол, относно: Приемане на Отчет за дейността на
Общински съвет — Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017
година.
17. Заявления от граждани:
- Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 20, вх. Б, ап. 17;
- Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 95, вх. А, ап. 23;
- Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Димитър
Благоев”, бл. 11, вх. А, ап. 8;
- Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов”,
бл. 4, ап. 7;
- Анка Иванова Йорданова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 7, вх.А, ап. 15;
- Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов”,
бл. 2Г, вх. Б, ет. 1, ап. 4;
- Спаска Стоянова Христова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 48, ап. 20;
- Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово общ. Бобов дол, ул. „Миньорска” №
7.
18. Разни.
- Молба от Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов дол, ул. „Ал.
Стамболийски”, №10.
19. Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на План-извлечение за ползване в горите, собственост на
Община Бобов дол през 2018 г.
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20. Заявление от Радой Велчов Радоилов от гр.Бобов дол, ул. Александър
Стамболийски № 6 за отпускане на еднократна парична помощ.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Заповед № РД-30-48/15.02.2018 год. на Областния управител на Област Кюстендил за
връщане и ново обсъждане на Решение № 2 от Протокол № 1/31.01.2018 год. на
Общински съвет – Бобов дол.
………………………………………..
Във връзка със Заповед № РД-30-48/15.02.2018 год. на Областния управител на
Област Кюстендил и чл.45, ал.9 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
№ 23
Общински съвет – Бобов дол отменя Решение № 2 от Протокол №
1/31.01.2018 год. на Общински съвет – Бобов дол.
Присъствалите на заседанието общински съветници гласуваха по следния начин:
1. Ангел Петров Дивячки – ЗА
2. Антоанета Горанова Плачкова -ЗА
3. Борис Йорданов Дашков - ЗА
4. Денислав Викторов Димитров - ЗА
5. Десислава Емилова Александрова – ЗА
6. Елеонора Георгиева Христова - ЗА
7. Илиян Ерменчов Илиев –ЗА
8. Йорданка Емилова Рангелова – ЗА
9. Катя Илиева Георгиева – Цветанова - ЗА
10. Константин Тянков Динев -ЗА
11. Красимир Георгиев Чаврагански -ЗА
12. Мая Георгиева Спасова - ЗА
13. Юлиан Василев Йорданов – ЗА
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019-2021 г., в
частта за местни дейности.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.82, ал.2 и ал.3, чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси, в изпълнение на т.2.1.5 от РМС№51/31.01.2018г.и
съгласно указания на БЮ№1/12.02.2018г.на Министерството на финансите и чл.17, ал.2
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставянето, обсъждането, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Бобов дол и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували
13 общински съветници, от които 13 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 24
Общински съвет - Бобов дол одобрява Бюджетната пргноза на Община
Бобов дол за периода 2019-2021г., в частта за местни приходи, съгласно
Приложение №8, Приложение № 8а, Приложение № 6г., Приложение №7г и
Приложение №1а.
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.23 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
№ 25
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
заведе микробус «ПЕЖО» J5 с рег.№ КН 0197 АХ, като излишък от годишната
инвентаризация.
………………………………………..
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 13 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол
взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 26
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за продажба чрез публичен търг
на следните моторни превозни средства:
- кола « ЖУК» с инвентарен № 71 по сч.сметка 990921 по оборотната ведомост
на ОбА –гр.Бобов дол;
- лек автомобил «ЖИГУЛИ» с инвентарен № 72 по сч.сметка 990921 по
оборотната ведомост на ОбА-гр.Бобов дол;
- микробус «ПЕЖО» J5 с рег.№ КН 0197 АХ.
2. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
възложи на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на горепосочените
моторни превозни средства.
3. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
насрочи и организира публичен търг за продажбата по пазарна цена на
посочените моторни превозни средства.
4. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол при
липса на интерес от купувачи, моторните превозни средства 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:
Определяне на позиция и мандат на представител на община Бобов дол за участие
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в редовно 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
№ 27
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: Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл.
198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема Отчет за
дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.;– гласува «ЗА»
1.2. По точка втора от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл. 9,
ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема Отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г. – гласува «ЗА»
1.3. По точка трета от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл.
28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация и чл. 38 от Закона за счетоводството, приема Годишен
финансов отчет (ГФО) на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2017 г.- гласува «ЗА»
1.4. По точка четвърта от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание
чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема
бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за 2018 г., като вноската на държавата е в
размер на 15 000 лева, а вноските на общините, съобразно процентното съотношение на
гласовете им са, както следва:
№
Членове АВиКпо
Кюстендил
ред
1 Община Кюстендил
2 Община Бобов дол

%
съотношение
на гласовете
46.86%
7.00%

размер вноски
в лева 2018г.
20 083 лв.
3 000 лв.
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3
4
5
6
7

Община Кочериново
Община Рила
Община Бобошево
Община Невестино
Община Трекляно

4.03%
2.23%
2.21%
2.18%
0.49%

1 727 лв.
956 лв.
947 лв.
934 лв.
210 лв.

- гласува «ЗА»
1.5. По точка пета от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, на основание чл.
198в, ал. 6 от Закона за водите, приема Подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична
общинска собственост за 2018 г. на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, които
са договорени като част от задължителното (минимално) ниво по сключения Договор с
Асоциация по ВиК – Кюстендил и дължима престация от ВиК оператора
„Кюстендилска вода“ ЕООД- гласува « Както намери за добре»
1.6. По точка шеста от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси,
Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. 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.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за „Техническа
помощ за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, гр. Бобов
дол”.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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
№ 28
1. Общински съвет – Бобов дол определя изготвянето и реализацията на
инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, гр. Бобов дол за приоритетно.
2. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за кандидатстване пред
ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за „Техническа помощ
за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, гр. Бобов дол”.
3. Общински съвет- Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да предприеме последващи действия за кандидатстване пред ПУДООС за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ за „Техническа помощ за изготвяне
на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, гр. Бобов дол”.
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По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията
на община Бобов дол, през 2017 година.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 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
№ 29
Общински съвет – Бобов дол приема годишен отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на община Бобов дол през 2017 г.
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на проект на Общинска стратегия за подкрепа на личностно
развитие на децата и учениците от Община Бобов дол в периода 2018-2019 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.197, ал.1 и 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование 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
№ 30
Общински съвет – Бобов дол приема Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Бобов дол в периода 20182019 г.
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разрешение за отпускане на финансови средства за ремонт на основните
изпускатели на язовири „Мали Върбовник” и „Паничарево”.
………………………………………..
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
№ 31
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за отпускане на финансови
средства в размер на 12 413.40 лв. за ремонт на основните изпускатели на язовири
„Мали Върбовник 2” и „Паничарево”, с цел предотвратяване на опасността от
авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на
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техническите норми съгласно чл. 199б. от ЗВ (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г., в сила от
01.01.2016 г.).
2. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета да сключи договор,
съгласно ЗОП с избрания изпълнител.
3. Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета да осигури необходимите
финансови средства от бюджета на общината за 2018 г.
………………………………………..
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински съвет –
Бобов дол за периода месец юли 2017 до месец декември 2017 г.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.121, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация 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
№ 32
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнение на решенията,
взети от Общински съвет – Бобов дол, за периода месец юли 2017 до месец
декември 2017 г.
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за периода 01.01.2017 год. – 31.12.2017 г.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС, чл. 7 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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
№ 33
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за състоянието, управлението и
разпореждането с общинското имущество на Община Бобов дол за периода
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен
фонд за общо и индивидуално ползване на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система
на БАБХ за стопанската 2018/ 2019 год. в община Бобов дол.
………………………………………..
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37и, ал.З и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи 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
№ 34
1. Общински съвет - Бобов дол, определя пасищата, мерите и ливадите за
индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Бобов дол,
съгласно Приложение № 3 и 4, неразделна част от настоящото решение.
2. Общински съвет - Бобов дол, дава съгласие да се предоставят за
индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година, земеделски земи - с начин на
трайно ползване „пасища, мери и ливади“ (Приложение № 4), съдържащ размера и
местоположението им в землищата на населените места и приема Годишен план за
паша (Приложение № 1).
3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са наети за индивидуално ползване, се
определят за общо ползване (Приложение № 3), като се ползват безвъзмездно от
всички лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната практика на
жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно
животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на
едно или повече колективни стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ.
4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се
отдават под наем при условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ за
срок от 5 стопански години на собствениците на животновъдни обекти в съответното
землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища,
мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за
производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка
за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда
за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки
"Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на
биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се
разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на
имотите.
5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в
Приложение № 4, да бъдат разпределени между животновъдите в срок до 01 май 2018
г., от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Бобов дол.
6. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване
условията на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ, като отчита наличието на притежавани или
ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади и да състави
протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите
площи, в срок до 1 май 2018 год..
7. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище комисията да
извърши допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до
достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в
Приложение № 4 пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
8. Въз основа на протокола на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след
заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от лицензиран
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оценител, както следва:
8.1 За пасища и мери;
За поземлени имоти от ІІІ, ІV и V категории – 8 лева на декар;
За поземлени имоти от VІ, VІІ и VІІІ категории – 7 лева на декар;
За поземлени имоти от ІХ и Х категории – 6 лева на декар.
8.2 За ливади:
За поземлени имоти от ІІІ, ІV и V категории – 9 лева на декар;
За поземлени имоти от VІ, VІІ и VІІІ категории – 8 лева на декар;
За поземлени имоти от ІХ и Х категории – 7 лева на декар.
8.3 Кметът на общината да сключи договори за наем със срок на действие – 5
/пет/ стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.
9. Общински съвет – Бобов дол приема Правила за ползване на общинските
мери и пасища на територията на общината, съгласно приложение № 2
10. Общински съвет – Бобов дол, определя задълженията на общината и
ползвателите за поддържане на мерите и пасищата, както следва:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
1. Община Бобов дол предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни
животни земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища,
мери и ливади, включени във физически блокове в състоянието, в което се намират,
като осигурява безпрепятственото им използване.
2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за
директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане
на земеделските стопани, базирани на площ.
3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните
селища на Община Бобов дол се задължават да следят за изпълнението на Правилата за
ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При
констатирани нарушения да уведомяват Общината.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
1. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по
предназначение, а именно:
- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да
се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба е плевели;
- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни;
- Ливадите се използват за косене;
2. Ползвателите да спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на
Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и
екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро
земеделско състояние на земята“;
3. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови,
строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;
5. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска
лагеруване на домашни животни в пасищата;
6. Да не допускат използване на общинските пасища и мери, както и на местата
за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени
мерките по държавната профилактични програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болестите по животните
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7. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;
8. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища,
мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните
органи;
9. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;
10. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени
препарати за обезпаразитяване и наторяване;
11. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите,
както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;
12. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;
13. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.
На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, за защита интересите на
животновъдите на територията на общината и с оглед своевременно сключване на
договори за наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, в
предвидените от ЗСПЗЗ срокове допуска предварително изпълнение на решенията.
………………………………………..
По т.13 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от
общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 12.60 кв. м.,
намиращ се на втори етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ V, кв.15
по регулационния план на с. Бабино, общ. 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,
ал.1 и 2 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
№ 35
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез
публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ
помещение с площ 12.60 кв. м., намиращ се на втори етаж в двуетажната масивна
сграда, построена в УПИ V, кв.15 по регулационния план на с. Бабино, общ. Бобов
дол, за срок от 5 години, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на
28.98 лева. /по 2.30 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:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване съгласие за започване на подготвителни действия за продажба на
УПИ VII – 243, кв. 23, с площ от 6 830 кв. м, отреден за „Дом за душевно болни
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деца“, ведно с построените в него сгради с обща застроена площ 1 186.17 кв. м. по
регулационния план на с. Горна Козница, общ. Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно 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
№ 36
Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за започване на подготвителни
действия за продажба на УПИ VII – 243, кв. 23, с площ от 6 830 кв. м, отреден за
„Дом за душевно болни деца“, ведно с построените в него сгради с обща застроена
площ 1 186.17 кв. м. по регулационния план на с. Горна Козница, общ. Бобов дол.
………………………………………..
По т.15 от дневният ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Превеждане на членски внос на НАПОС – РБ за 2018
година.
………………………………………..
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.15 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.14 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация 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
№ 37
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да
преведе членския внос на Национална асоциация на председателите на Общински
съвети в Република България на стойност 390/триста и деветдесет/ лева в срок до
15.03.2018 година.
………………………………………..
По т.16 от дневният ред:
Докладна записка от Красимир Георгиев Чаврагански – Председател на Общински
съвет - Бобов дол, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет —
Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година.
………………………………………..
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
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 38
Общински съвет – Бобов дол приема Отчет за дейността на Общински
съвет — Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2017 година.
По т.17 от дневният ред:
Заявления от граждани:
- Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 20, вх. Б, ап. 17;
- Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 95, вх. А, ап. 23;
- Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Димитър
Благоев”, бл. 11, вх. А, ап. 8;
- Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов”,
бл. 4, ап. 7;
- Анка Иванова Йорданова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 7, вх.А, ап. 15;
- Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов”,
бл. 2Г, вх. Б, ет. 1, ап. 4;
- Спаска Стоянова Христова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 48, ап. 20;
- Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово общ. Бобов дол, ул. „Миньорска” №
7.
- Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Васил Коларов”, бл. 20, вх. Б, 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
№ 39
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Антоанета Георгиева Крумова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 20, вх. Б, ап. 17 , в размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 95, вх. А, ап. 23;
………………………………………..
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
№ 40
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
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Стамболов”, бл. 95, вх. А, ап. 23, тъй като плануваната от нея операция се поема
от Здравната каса.
- Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Димитър Благоев”, бл. 11, вх. А, ап. 8;
………………………………………..
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
№ 41
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Димитър
Благоев”, бл. 11, вх. А, ап. 8, в размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 4, ап. 7;
………………………………………..
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
№ 42
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Иван Илиев Сотиров от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.„Васил Коларов”, бл.4,
ап.7, поради липса на документи за закупени лекарства.
- Анка Иванова Йорданова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 7, вх.А, 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 12 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 43
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Анка
Иванова Йорданова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов”, бл. 7,
вх.А, ап. 15 , в размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван
Вазов”, бл. 2Г, вх. Б, ет. 1, ап. 4;
………………………………………..
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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
№ 44
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Лозанка Маркова Петрова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов”, бл.
2Г, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- Спаска Стоянова Христова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 48, ап. 20;
………………………………………..
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
№ 45
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Спаска
Стоянова Христова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан Стамболов”, бл.
48, ап. 20 , в размер на 100 /сто/ лв.
- Атанас Георгиев Пашов от с. Мламолово общ. Бобов дол, ул. „Миньорска”
№ 7.
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
№ 46
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Атанас
Георгиев Пашов от с. Мламолово общ. Бобов дол, ул. „Миньорска” № 7, в размер
на 100 /сто / лв.
По т.18 от дневният ред:
Разни.
- Молба от Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов дол, ул. „Ал.
Стамболийски”, №10.
………………………………………..
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
№ 47
Общински съвет – Бобов дол задължава Кмета на общината да назначи
комисия, която да направи оглед и излезе с количествено-стойностна сметка за
необходимия ремонт на покрива на Кристалия Йорданова Йовкова от гр. Бобов
дол, ул. Ал. Стамболийски №10, в срок до следващото заседание на Общински
съвет.
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По т.19 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Приемане на План-извлечение за ползване в горите, собственост на Община Бобов
дол през 2018 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, на параграф 3, ал.1 и ал.3 от Преходни и заключителни
разпоредби на Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите 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
№ 48
Общински съвет – Бобов дол приема План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3,
чл.52-а, ал.3, т.1 и параграф 3, ал.3, т.1 от Наредба 8 за сечите в горите, собственост
на Община Бобов дол за 2018 год.
………………………………………..
По т.20 от дневният ред:
Заявление от Радой Велчов Радоилов от гр.Бобов дол, ул. Александър
Стамболийски № 6 за отпускане на еднократна парична помощ.
………………………………………..
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
№ 49
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Радой
Велчов Радоилов от гр.Бобов дол, ул. Александър Стамболийски № 6 , в размер на
500 /петстотин / лв.
………………………………………..
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