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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 № 4
от 16.04.2018 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
………………………………………..

На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 10
общински съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие следния

ДНЕВЕН

РЕД:

1. 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 1:
«Устойчив туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора за хора и работа в мрежа“ с
проектно предложение „Фолклорът в трансграничния регион – ключ към
европейската културна идентичност“/“ Folklore in the cross-border region - a key to
European cultural identity ”.
2. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Придобиване чрез закупуване на недвижим имот, представляващ
обособена част от имуществото включено в масата на несъстоятелността на
„Мини Бобов дол” ЕАД – в несъстоятелност.
3. Разни.
- Подписки от жителите на община Бобов дол, във връзка с възстановяването на
транспортната линия Дупница – Горна Козница.

По т.1 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 1:
«Устойчив туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора за хора и работа в мрежа“ с
проектно предложение „Фолклорът в трансграничния регион – ключ към
европейската културна идентичност“/“ Folklore in the cross-border region - a key to
European cultural identity ”.
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………………………………………..

На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1, т.5 и
чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1, т.4а 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 10 общински съветници,
от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 61
1. Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да
кандидатства с проектно предложение „Фолклорът в трансграничния
регион – ключ към европейската културна идентичност“/“ Folklore in the
cross-border region - a key to European cultural identity ”, като Проектен
партньор в партньорство с Община Ражан, Република Сърбия, по покана за
подаване на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос 1:
«Устойчив туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора за хора и работа в мрежа“
по Програмата;
2. Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
подпише споразумение за партньорство с Община Ражан, Република
Сърбия, в качеството си на Проектен партньор за проектно предложение
„Фолклорът в трансграничния регион – ключ към европейската културна
идентичност“/“ Folklore in the cross-border region - a key to European cultural
identity ”,, по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB0072018-2, Приоритетна ос 1: «Устойчив туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора
за хора и работа в мрежа“ 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 „Фолклорът в
трансграничния регион – ключ към европейската културна идентичност“/“
Folklore in the cross-border region - a key to European cultural identity ”, като
Проектен партньор в партньорство с Община Ражан, Република Сърбия, по
покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2018-2,
Приоритетна ос 1: «Устойчив туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора за хора
и работа в мрежа“ 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: „Фолклорът в трансграничния регион –
ключ към европейската културна идентичност“/“ Folklore in the crossborder region - a key to European cultural identity ”, като Проектен партньор
в партньорство с Община Ражан, Република Сърбия, по покана за подаване
на предложения №:2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос 1: «Устойчив
туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора за хора и работа в мрежа“по
Програмата;
5. Общински съвет Бобов дол дава съгласие активите, предмет на проекта
„Фолклорът в трансграничния регион – ключ към европейската културна
идентичност“/“ Folklore in the cross-border region - a key to European cultural
identity ”, като Проектен партньор в партньорство с Община Ражан,
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Република Сърбия, по покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2018-2, Приоритетна ос 1: «Устойчив туризъм»,
Специфична Цел 1.3: „Хора за хора и работа в мрежа“, да бъдат използвани
безвъзмездно за целите на проекта в продължение на 5 (пет) години след
приключването му.
6. Общински съвет Бобов дол декларира, че няма да променя характера на
собствеността върху обектите на интервенция по проект „Фолклорът в
трансграничния регион – ключ към европейската културна идентичност“/“
Folklore in the cross-border region - a key to European cultural identity ”, като
Проектен партньор в партньорство с Община Ражан, Република Сърбия, по
покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB007-2018-2,
Приоритетна ос 1: «Устойчив туризъм», Специфична Цел 1.3: „Хора за хора
и работа в мрежа“ по Програмата;, за период от 5 /пет/ години след
приключването на дейностите по проекта;
7. 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.
………………………………………..
По т.2 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Придобиване чрез закупуване на недвижим имот, представляващ
обособена част от имуществото включено в масата на несъстоятелността на
„Мини Бобов дол” ЕАД – в несъстоятелност.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.8, ал.1, т.2, буква „а" от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол

и резултатите от проведеното поименно гласуване / гласували 10 общински
съветници, от които 10 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за закупуване на недвижим имот,
представляващ обособена част от имуществото, включено в масата на несъстоятелността
на „Мини Бобов дол" ЕАД - в несъстоятелност „Поземлен имот с планоснимачен номер
000273 /двеста седемдесет и трети/, находящ се в землището на гр. Бобов дол, ЕКАТЕ 04501,
общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, местността „ГОВЕДАРНИКО”, с площ 15,274 дка /петнадесет
декара двеста седемдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване - Залесена
територия, отдел/подотдел 412/4 с площ от 12,574 дка, вид на горите или вид на подотдела:
гьол; отдел/подотдел 412/б с площ от 2,700 дка, вид на горите или вид на подотдела:
иглолистна гора, който имот е образуван от имот планоснимачен номер 000134, при граници и
съседи на имота по скица: имот планоснимачен номер 000271- Залесена територия на „Мини
Бобов дол" ЕАД /н/; имот планоснимачен номер 000133 - Гор. Стоп. Тер. на МЗГ -ДА/ДДС;
имот планоснимачен номер №000131- горски път на МЗГ-ДА/ДДС и имот имот планоснимачен
номер 000133- Гор. Стоп. Тер. на МЗГ -ДА/ДДС, съгласно Нотариален акт №63 от 20.02.2018 г.,
том I, рег.961, дело №45, вписан в Служба по вписванията- Дупница, с вх.рег.№568 от
20.02.2018 г. , акт №195, том II, дело №235 от 2018 г. и Скица №001312/ 08.03.2018 г., издадена
от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов дол;
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2. Общински съвет -Бобов дол, дава съгласие Кмета на Община Бобов дол, да участва и
да представлява Общината в публичния търг за придобиване на подробно описания
недвижим имот, като има право да прави и устни наддавателни предложения, до суми
които смята за необходими, в съответствие с пазарните принципи.
3.Средствата за закупуването на недвижимия имот, да бъдат включени в
актуализацията на капиталовите разходи по бюджета на Община Бобов дол за 2018 год.

………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Разни:
- Подписки от жителите на община Бобов дол, във
възстановяването на транспортната линия Дупница – Горна Козница.

връзка

с

………………………………………../Не беше взето решение/
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