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 31.03.2017 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: Посещение на кмета на община Бобов дол и нейният ръководен екип
в село Големо село, община Бобов дол и приемане на план за спешно решаване на
неотложните проблеми на населеното място.
3.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Трансформиране на целевата субсидия за Капиталови разходи на
Община Бобов дол за 2017 г. в целеви трансфер за неотложни, текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа.
4.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предложение за одобряване на Годишен доклад ( 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г.) за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на
община Бобов дол за периода 2014-2020 г. от Общински съвет – Бобов дол.
5.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и на
съоръженията към тях на язовири: „Мали Върбовник 2” и „Паничарево”, с цел
предотвратяване на опасността от авария на съоръженията, до привеждането им в
състояние, отговарящо на техническите норми съгласно чл. 199б от ЗВ (Нов - ДВ,
бр. 58 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
6.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта на община Бобов дол
за периода 2017-2020г.
7.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода месец юли 2016 г. до месец декември 2016 г.
8.Годишен финансов отчет и Данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, за
2016 година, на „Медицински център I” ЕООД, гр. Бобов дол.
9.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Вземане на решение за възлагане управлението на „ХОСПИС
БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
10. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 6, с площ 20.00 кв. м., за поставяне на преместваем обект

за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в кв. 33 по
плана на гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
11.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за
поставяне на преместваем обект№ 22а, за търговска дейност и елементи на
градско обзавеждане, намиращ се в УПИ І, кв. 49 – централна градска част в гр.
Бобов дол, за срок от 3 години.
12.Отчет за дейността на Районно управление, гр. Бобов дол през 2016г.
13.Доклад от инж.Илиян Ерменчов Илиев – Председател на Временната комисия
за подбор на съдебни заседатели, относно: Откриване процедура за определяне на
съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд.
14.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 2016
година.
15.Молби на граждани:
- от Василка Ивайлова Чавдарова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл.
10, ап. 14;
- от Любка Малинова Борисова от с. Големо село, общ. Бобов дол;
- от Роза Крумова Стоянова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап. 14;
- от Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 95,
вх. А, ап. 23;
- от Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 22,
вх. А ап. 12;
- от Васил Йорданов Митев от гр. Бобов дол, кв. „Хр. Ботев”, ул. „Дъбрава”, №
4;
- от Елисавета Йорданова Колчакова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”,
№ 12;
- от Васил Драгомиров Христов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 8, ап.
5;
- от Дарина Миткова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9
ап. 34;
- от Илка Атанасова Иванова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. Б,
ап. 22;
- от Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 11,
вх. А, ап. 8.
16.Разни.
- Молба от Маргарита Максимова Богданова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл.
66, ет. 4, ап. 34;
- Молба от Елза Веселинова Дайчова от с. Мали Върбовник, общ. 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: Посещение на кмета на община Бобов дол и нейният ръководен екип в

село Големо село, община Бобов дол и приемане на план за спешно решаване на
неотложните проблеми на населеното място.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 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
№ 77
1. Приема спешен план за решаване на неотложните проблеми на
населението на село Големо село, включващ следните благоустройствени и
строителни мероприятия:
- Изграждане на отводнителна канализация в село Големо село на улицата
при „Могилите” с о.т. 81-82 и от о.т. 86 – 15 000 лв.;
- Основен ремонт на улица с о.т. 55-114-60 /при бившата ж.п. гара/ - 3000
лв.;
- Отваряне на улица с о.т. 33-38, улица при Васил Васев – 1500 лв.;
- Изграждане на улично осветление на улица с о.т. 20-18 село Големо село –
1500 лв.;
- Изграждане на отводнителна канавка за повърхностни води при автобусна
спирка при УПИ – I , кв.15 в село Големо село / пред кметството/ - 500 лв.
2. Общински съвет – Бобов дол задължава кмета на община Бобов дол при
приемане актуализацията на бюджет 2017 г., в частта Капиталови разходи да се
включат посочените по-горе обекти.
………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Трансформиране на целевата субсидия за Капиталови разходи на
Община Бобов дол за 2017 г. в целеви трансфер за неотложни, текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа.
………………………………………..
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 12 общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 78
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за компенсирано намаление
на капиталовите разходи от целевата субсидия за 2017г. и увеличение на текущите
разходи по стойности и капиталови обекти, съгласно приложение №13.
2. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие кмета на общината да
направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на
средствата по т.1.
………………………………………..

По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение за одобряване на Годишен доклад ( 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г.) за наблюдение на 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 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ.
бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ.
бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11
Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г.,
доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., доп.
ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.), във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие (обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ.
бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 8
Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли
2016г.), 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
№ 79
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява Годишен доклад (01.01.2016 г. до
31.12.2016 г.) за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на
община Бобов дол за периода 2014-2020 г.;
2. Копие от Годишен доклад (01.01.2016 г. до 31.12.2016 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 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24
Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември
2013г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г.);
3. Годишен доклад (01.01.2016 г. до 31.12.2016 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.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към
тях на язовири: „Мали Върбовник 2” и „Паничарево”, с цел предотвратяване на
опасността от авария на съоръженията, до привеждането им в състояние,
отговарящо на техническите норми съгласно чл. 199б от ЗВ (Нов - ДВ, бр. 58 от
2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
………………………………………..

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
№ 80
Общински съвет – Бобов дол приема временно извеждане от експлоатация
на язовирни стени и на съоръженията към тях на язовири: „Мали Върбовник 2” и
„Паничарево”, с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията
до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми съгласно чл.
199б. от ЗВ (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
………………………………………..
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта на община Бобов дол за
периода 2017-2020г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на Националната
стратегия за младежта 2010 - 2020 г., 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
№ 81
Общински съвет - Бобов дол приема Общинска стратегия за младежта на
община Бобов дол за периода 2017-2020г.
………………………………………..
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на отчета за изпълнение на решенията взети от Общински
съвет – Бобов дол за периода месец юли 2016 г. до месец декември 2016 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
№ 82
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за изпълнение на решенията,
взети от Общински съвет – Бобов дол, за периода месец юли 2016 г. до месец
декември 2016 г.
………………………………………..

По т.8 от дневният ред:
Годишен финансов отчет и Данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, за 2016
година, на „Медицински център I” ЕООД, гр. Бобов дол.
………………………………………..
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
№ 83
Общински съвет – Бобов дол приема Годишният финансов отчет и Данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 година на „Медицински център I” ЕООД,
гр. Бобов дол.
………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Вземане на решение за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 50 от Наредбата за условията и
реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел 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
№ 84
1. Общински съвет - Бобов дол одобрява решението на комисията по
провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ”
ЕООД, гр.Бобов дол за определяне спечелил конкурса доц. д-р Екатерина
Стефанова Митова.
2. Общински съвет Бобов дол избира за управител на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, гр.Бобов дол доц. д-р Екатерина Стефанова Митова.
3. Общински съвет - Бобов дол възлага на Кмета на община Бобов дол да
сключи договор за възлагане управлението на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД,
гр.Бобов дол за срок от три години с доц. д-р Екатерина Стефанова Митова.
………………………………………..

По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот,
представляващ обект № 6, с площ 20.00 кв. м., за поставяне на преместваем обект
за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в кв. 33 по
плана на гр. Бобов дол, за срок от 3 години.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15,
ал.7 и ал.8, 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
№ 85
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект № 6, с площ 20.00 кв.м. открита площ, за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в кв.33 по рег.
план на гр. Бобов дол, при първоначална месечна наемна цена 34.00 лв. без ДДС,
за срок от 3 години.
………………………………………..
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот, за поставяне
на преместваем обект№ 22а, за търговска дейност и елементи на градско
обзавеждане, намиращ се в УПИ І, кв. 49 – централна градска част в гр. Бобов дол,
за срок от 3 години.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15,
ал.7 и ал.8, 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
№ 86
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект № 22а, с площ 19.35 кв.м., при първоначална месечна наемна цена 32.90 лв.,
без ДДС, намиращ се в УПИ І, кв.49 – централна градска част в гр. Бобов дол, за
срок от 3 години, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и
елементи на градско обзавеждане.
………………………………………..

По т.12 от дневният ред:
Отчет за дейността на Районно управление, гр. Бобов дол през 2016г.
………………………………………..
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
№ 87
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за дейността на Районно
управление, гр. Бобов дол през 2016 г.
………………………………………..
По т.13 от дневният ред:
Доклад от инж.Илиян Ерменчов Илиев – Председател на Временната комисия за
подбор на съдебни заседатели, относно: Откриване процедура за определяне на
съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд.
………………………………………..
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 12
общински съветници, от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 88
Общински съвет – Бобов дол определя и предлага за избиране за съдебен
заседател от Община Бобов дол за Окръжен съд, гр. Кюстендил, госпожа Татяна
Асенова Калфина-Шопова.
………………………………………..
По т.14 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 2016 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
Р Е Ш Е Н И Е
№ 89
Общински съвет – Бобов дол приема Отчет за дейността на Общински
съвет — Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2016 година.

По т.15 от дневният ред:
Молби на граждани:
- от Василка Ивайлова Чавдарова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл.
10, ап. 14;
- от Любка Малинова Борисова от с. Големо село, общ. Бобов дол;
- от Роза Крумова Стоянова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап. 14;
- от Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 95,
вх. А, ап. 23;
- от Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 22,
вх. А ап. 12;
- от Васил Йорданов Митев от гр. Бобов дол, кв. „Хр. Ботев”, ул. „Дъбрава”, №
4;
- от Елисавета Йорданова Колчакова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”,
№ 12;
- от Васил Драгомиров Христов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 8, ап.
5;
- от Дарина Миткова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9
ап. 34;
- от Илка Атанасова Иванова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. Б,
ап. 22;
- от Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 11,
вх. А, ап. 8.
………………………………………..
- от Василка Ивайлова Чавдарова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”,
бл. 10, ап. 14;
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 90
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Василка Ивайлова Чавдарова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 10, ап.
14, поради тежкото финансово състояние на община Бобов дол.
………………………………………..
- от Любка Малинова 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 10 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 91
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Любка Малинова Борисова от с. Големо село, община Бобов дол, поради тежкото
финансово състояние на община Бобов дол.
………………………………………..
- от Роза Крумова Стоянова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап.
14;
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 92
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на Роза
Крумова Стоянова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап. 14, поради
тежкото финансово състояние на община Бобов дол.
………………………………………..
- от Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, 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
№ 93
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Венета Иванова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 95, вх. А,
ап. 23, поради тежкото финансово състояние на община Бобов дол и не отговаря
на критериите за отпускане на еднократна парична помощ.
………………………………………..
- от Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”,
бл. 22, вх. А ап. 12;
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 94
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Иван Кирилов Байрактарски от гр. Бобов дол, ул. „27-ми Октомври”, бл. 22, вх. А
ап. 12, поради тежкото финансово състояние на община Бобов дол.
………………………………………..
- от Васил Йорданов Митев от гр. Бобов дол, кв. „Хр. Ботев”,
„Дъбрава”, № 4;
………………………………………..

ул.

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
№ 95
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Васил
Йорданов Митев от гр. Бобов дол, кв. „Хр. Ботев”, ул. „Дъбрава”, № 4, в размер
на 200 /двеста/ лв.
………………………………………..
- от Елисавета Йорданова Колчакова от гр. Бобов дол, ул. „Ал.
Стамболийски”, № 12;
………………………………………..
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
№ 96
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Елисавета Йорданова Колчакова от гр. Бобов дол, ул. „Ал. Стамболийски”, № 12,
в размер на 300 /триста/ лв.
………………………………………..
- от Васил Драгомиров Христов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 8,
ап. 5;
………………………………………..

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 97
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Васил Драгомиров Христов от гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов”, бл. 8, ап. 5,
поради тежкото финансово състояние на община Бобов дол.
………………………………………..
- от Дарина Миткова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87,
ет. 9 ап. 34;
………………………………………..

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
№ 98
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Дарина Миткова Николова от гр. Бобов дол, ул. „Иван Вазов”, бл. 87, ет. 9 ап. 34, в
размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- от Илка Атанасова Иванова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58,
вх. Б, ап. 22;
………………………………………..
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
№ 99
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Илка
Атанасова Иванова от гр. Бобов дол, ул. „Свилен Русев”, бл. 58, вх. Б, ап. 22, в
размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- от Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, 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
№ 100
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Наташа Жорова Филипова от гр. Бобов дол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 11, вх. А,
ап. 8, в размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..

По т.16 от дневният ред:
Разни.
- Молба от Маргарита Максимова Богданова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл.
66, ет. 4, ап. 34;
- Молба от Елза Веселинова Дайчова от с. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.
………………………………………..
- Молба от Маргарита Максимова Богданова от гр. Бобов дол, ул.
„Дружба”, бл. 66, ет. 4, ап. 34;
………………………………………..

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
№ 101
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Маргарита Максимова Богданова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 66, ет. 4, ап.
34, в размер на 200 /двеста/ лв.
………………………………………..
- Молба от Елза Веселинова Дайчова от с. Мали Върбовник, 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
№ 102
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Елза Веселинова Дайчова от с. Мали Върбовник, община Бобов дол, поради
тежкото финансово състояние на община Бобов дол.
………………………………………..

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
№ 103
Общински съвет – Бобов дол временно спира приемане и разглеждане на
молби и заявления за отпускане на еднократни парични помощи от Общински
съвет- Бобов дол.
………………………………………..
Дата на публикуване – 10.04.2017 г., 16.10 ч.

