Публикуван на 10.04.2018 г. в 14.45 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-10; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис - извлечение от Протокол № 3
от 29.03.2018 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. Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община
Бобов дол, оправомощена със Заповед №З-165/15.03.2018 г. на Кмета на община Бобов
дол, относно: Предложение за одобряване на Годишен доклад (01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.) за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на
Община Бобов дол за периода 2014-2020 г. от Общински съвет – Бобов дол.
3. Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община
Бобов дол, оправомощена със Заповед №З-165/15.03.2018 г. на Кмета на Община Бобов
дол, относно: Обсъждане и приемане на Актуализиран документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Бобов дол за периода 2014-2020 г.
4. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на
територията на Община Бобов дол.
5. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Финансово подпомагане на ученици от Община Бобов дол – сираци,
полусираци, с налична медицинска експертиза от лекарска комисия и настанени в
приемни семейства, които са абитуриенти през 2018 г.
6. Отчет за дейността на НЧ „Ал. Димитров 1899”, село Горна Козница.
7. Заявления ог граждани:
- Юлиян Младенов Борисов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов”,
бл. 85, ап. 2;
- Снежана Костадинова Савова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 95, ет. 2, ап. 4.
- Стефан Иванов Николов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 6, вх. Б, ап. 12.
- Лиляна Драгомирова Соколова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Райко
Даскалов” № 7.
8. Разни.
9. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с психични разстройства в с. Мламолово, община Бобов дол.
10.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за трансгранично сътрудничество- Интерег между България и Сърбия

съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за
подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос 3: «Околна
среда», Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“ с проектно предложение „Да
прегърнем природата”/“EMBRACE NATURE”, Acronym: Environment.
По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община Бобов дол,
оправомощена със Заповед №З-165/15.03.2018 г. на Кмета на община Бобов дол,
относно: Предложение за одобряване на Годишен доклад (01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.) за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на
Община Бобов дол за периода 2014-2020 г. от Общински съвет – Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.24, т.4 от Закона за регионалното
развитие (обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г….) във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие (обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008
г….) 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
№ 50
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява Годишен доклад (01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.) за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на
община Бобов дол за периода 2014-2020 г.;
2. Копие от Годишен доклад (01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.) за наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие на община Бобов дол за периода
2014-2020 г. да се изпрати на Председателя на областен съвет за развитие с
административен център Кюстендил в 7-дневен срок от решението за неговото
одобряване при спазване на чл.91, ал.7 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие (обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008 г.,);
3. Годишен доклад (01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.) за наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие на община Бобов дол за периода
2014-2020 г. е публичен и се оповестява на официалната интернет страница на
община Бобов дол www.bobovdol.eu.
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община Бобов дол,
оправомощена със Заповед №З-165/15.03.2018 г. на Кмета на Община Бобов дол,
относно: Обсъждане и приемане на Актуализиран документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Бобов дол за периода 2014-2020 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 (посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018 г.) от
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 13, ал. 3 от Закона
за регионалното развитие (посл. изм. и доп. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г.) във връзка с
чл.38, ал.2-3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (посл.
изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г.) 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
№ 51
1. Общински съвет - Бобов дол приема Актуализиран документ за изпълнение
на Общинския план за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020
г.;
2. Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие
на община Бобов дол за периода 2014-2020 г. да се публикува на
официалната интернет страница на община Бобов дол www.bobovdol.eu и на
портала за обществени консултации на Министерския съвет.
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на
територията на Община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 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
№ 52
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска програма за закрила на
детето за 2018 г. на територията на Община Бобов дол.
/Общинска програма за закрила на детето, Община Бобов дол за 2018 г. –
приложение към протокола/.
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Финансово подпомагане на ученици от Община Бобов дол – сираци,
полусираци, с налична медицинска експертиза от лекарска комисия и настанени в
приемни семейства, които са абитуриенти през 2018 г.
………………………………………..
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
№ 53
1. Общински съвет - Бобов дол отпуска еднократна финансова помощ в
размер на 200 лв. на всеки ученик - сирак, полусирак, с налична медицинска
експертиза от лекарска комисия и ученици настанени в приемни семейства,
завършващи средното си образование през 2018 г.
2. В срок до 30.04.2018 г. всеки ученик - сирак, полусирак, с налична
медицинска експертиза и настанен в приемно семейство да подаде заявление в

деловодството на Общинска администрация Бобов дол, придружено с
удостоверение /служебна бележка/ от учебното заведение за предстоящото
завършване.
3. Ученик с налична медицинска експертиза да приложи към заявлението
копие от решение на ТЕЛК.
4. Ученик, настанен в приемно семейство да приложи копие от решение за
настаняване.
………………………………………..
По т.6 от дневният ред:
Отчет за дейността на НЧ „Ал. Димитров 1899”, село Горна Козница.
………………………………………..
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
№ 54
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за дейността на НЧ „Ал.
Димитров 1899”, село Горна Козница.
По т.7 от дневният ред:
Заявления ог граждани:
- Юлиян Младенов Борисов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван
Вазов”, бл. 85, ап. 2;
- Снежана Костадинова Савова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Стефан Стамболов”, бл. 95, ет. 2, ап. 4.
- Стефан Иванов Николов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 6, вх. Б, ап. 12.
- Лиляна Драгомирова Соколова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Райко Даскалов” № 7.

- Юлиян Младенов Борисов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван
Вазов”, бл. 85, ап. 2;
………………………………………..
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
№ 55
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Юлиян Младенов Борисов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов”, бл.
85, ап. 2, в размер на 100 /сто / лв.
………………………………………..
- Снежана Костадинова Савова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Стефан Стамболов”, бл. 95, ет. 2, ап. 4.
………………………………………..
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
№ 56
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Снежана Костадинова Савова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 95, ет. 2, ап. 4, в размер на 150 /сто и петдесет / лв.
………………………………………..
- Стефан Иванов Николов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил
Коларов”, бл. 6, вх. Б, ап. 12.
………………………………………..
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
№ 57
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Стефан Иванов Николов от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Васил Коларов”,
бл. 6, вх. Б, ап. 12, в размер на 350 /триста и петдесет/ лв.
………………………………………..
- Лиляна Драгомирова Соколова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Райко Даскалов” № 7.
………………………………………..
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
№ 58
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Лиляна Драгомирова Соколова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Райко
Даскалов” № 7, в размер на 500 /петстотин / лв.
………………………………………..
По т.8 от дневният ред:
Разни.
………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства в с. Мламолово, община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.17, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36, ал.2, т.4, б. гг от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 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
№ 59
1. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие община Бобов дол да разкрие
социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства”, с капацитет до 15 места в с.Мламолово, община Бобов
дол.
2. Общински съвет – Бобов дол дава съгласие да се предостави част от
общински имот, публична собственост – Детска градина, с площ до 450 кв.м.,
построена през 1985 год.
3. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол
да предприеме всички необходими правни и фактически действия, във връзка с
разкриване на социалната услуга, като делегирана от държавата дейност.
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Участие на Община Бобов дол, в процедура за кандидатстване по
Програма за трансгранично сътрудничество- Интерег между България и Сърбия
съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, покана за
подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос 3: «Околна
среда», Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“ с проектно предложение „Да
прегърнем природата”/“EMBRACE NATURE”, Acronym: Environment.
………………………………………..
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1 и
чл.21, ал.1, т.15 от Закон за местното самоуправление и местната админисрация /обн.
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г./ 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
№ 60
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства с
проектно предложение „Да прегърнем природата”/“EMBRACE NATURE”,
Acronym: Environment, като Водеща организация в партньорство с JКП МедианаНиш (комуналното предприятие на Община Ниш) Република Сърбия, в
сътрудничество с българска НПО - Асоциация „Студентски медиен свят“
България, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2,
Приоритетна ос 3: «Околна среда», Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“
по Програмата;
2. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
подпише споразумение за партньорство с JКП „Медиана“-Ниш (комуналното
предприятие на Община Ниш) Република Сърбия и Асоциация „Студентски
медиен свят“ България, в качеството си на Водещ партньор за проектно
предложение „Да прегърнем природата”/“EMBRACE NATURE”, Acronym:
Environment, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2,
Приоритетна ос 3: «Околна среда», Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“
по Програмата;
3. Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
подготовката и реализирането на проектно предложение „Да прегърнем
природата”/“EMBRACE NATURE”, Acronym: Environment,
като Водеща
организация в партньорство с JКП „Медиана“-Ниш (комуналното предприятие на
Община Ниш) Република Сърбия и Асоциация „Студентски медиен свят“
България, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2,
Приоритетна ос 3: «Околна среда», Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“

по Програмата;
4. Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на община Бобов дол да осигури
временна наличност на средства за извършване на допустимите разходи за
реализиране на проект: „Да прегърнем природата”/“EMBRACE NATURE”,
Acronym: Environment,
като Водеща организация в партньорство с JКП
„Медиана“-Ниш (комуналното предприятие на Община Ниш) Република Сърбия
и Асоциация „Студентски медиен свят“ България, по покана за подаване на
предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос 3: «Околна среда»,
Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“ по Програмата;;
5. Общински съвет - Бобов дол декларира, че няма да променя характера на
собствеността върху обектите на интервенция по проект „Да прегърнем
природата”/“EMBRACE NATURE”, Acronym: Environment,
като Водеща
организация в партньорство с JКП „Медиана“-Ниш (комуналното предприятие на
Община Ниш) Република Сърбия и Асоциация „Студентски медиен свят“
България, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2,
Приоритетна ос 3: «Околна среда», Специфична Цел 3.2: „Защита на природата“
по Програмата;, за период от 5 /пет/ години след приключването на дейностите по
проекта;
6. Общински съвет - Бобов дол декларира, че проектното предложение отговаря на
приоритетите за развитие на района от Общинския план за развитие 2014 - 2020 г.
на Община Бобов дол.

………………………………………..

