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 № 5
от 04.05.2018 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: Трансформиране на целевата субсидия за Капиталови разходи на
Община Бобов дол за 2018 г. в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа.
3.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2018 г.
4.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Промяна на капацитета на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД.
5.Годишен финансов отчет за дейността на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ”
ЕООД, гр. Бобов дол, обл. Кюстендил през 2017 год.
6.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за кмет на община Бобов
дол, съгласно Заповед № 233 / 12.04.2018г., относно: Приемане на проект на Годишен
план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Бобов дол за 2018 г.
7.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на годишен план за действие през 2019 г. по изпълнението
на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.)
8.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Бобов дол за продажба на водонагревен котел 350 kw на твърдо гориво.
9.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Бобов дол за продажба на следните моторни превозни средства: ИФА В 50 Л
самосвал с рег.номер Кн- 4923 АХ; .Булдозер ДТ 75 с рег.№КН 00810; .ВАЗ 2105 с
рег.№ КН- 62 07АВ; УАЗ 452А с рег.№ КН- 21 37 АК; У A3 452 лек с рег.№ КН - 70
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18 АХ; ВАЗ 2107 с рег. № КН- 20 06 АМ; 1.ТАПП ГАЗ 66 автошаси - ОбА ; УАЗ КН 84 77 АН- ОбА.
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 № 12, с площ 103.00 кв. м., намиращ се в УПИ І, кв. 49 –
централна градска част в гр. Бобов дол, за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, за срок от 3 години.
11.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване
на недвижим имот, представляващ № 021002, с площ 1.340 дка,местност“
Брескето, в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол, за срок от 6 стопански
години.
12.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План
за регулация /ПР/ за изменение на регулационните линии на урегулиран поземлен
имот V 454, кв.24 по плана на гр.Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975 г.
откъм източната страна на имота, да бъде премахната предвидената улицата тупик, като регулационните линии минат по имотните граници на имот с
пл.№454.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
13.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- Интеррег между България и
Македония съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, втора
покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2018-2, по приоритетна
ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2. „Предотвратяване и смекчаване на
последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично
измерение и въздействие“ с проектно предложение „Предотвратяване на риска от
наводнения в трансграничния регион".
14.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Просвета-1903 г.”, гр.
Бобов дол, за 2017 г.
15.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Миньор-2006 г.”, гр.
Бобов дол, за 2017 г.
16.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Царичина 2008”, гр.
Бобов дол, за 2017 г.
17.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Нови дни-1934 г.”, с.
Долистово, за 2017 г.
18.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Пробуда-1916”, с. Мало
село, за 2017 г.
19.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Просвета-1902”, с.
Шатрово, за 2017 г.
20.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Разметаница-1919”, с.
Големо село, за 2017 г.
21.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Христо Ботев-1927 г.”,
с. Коркина, за 2017 г.
22.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Зора-2001”, с.
Мламолово, за 2017 г.

2

23.Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Васил Левски - 1932”,
с. Новоселяне, за 2017 г.
24.Докладна записка от инж. Йорданка Димитрова – Председател на Временната
комисия за изработване на нов Правилник за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, относно:
Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,съгласно
Решение № 6 от Протокол № 1 от 31.01.2018 год. от заседание на Общински съвет –
Бобов дол.
25.Заявления от граждани:
- Евелина Бориславова Йорданова, от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул.
„Никола Вапцаров” № 45;
- Иван Димитров Илиев от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Комсомолска”,
бл. 90, ет. 5, ап. 15 ;
- Румяна Кирилова Романова, от с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Свети
Спас” № 37 ;
- Христина Здравкова Стаменкова от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 25;
- Гергана Димитрова Никифорова от с.Мламолово, ул.”Калина” № 6;
- Цветанка Василева Александрова от гр.Бобов дол, ул.”Димитър Благоев”,
бл.10, вх.Б, ап.16;
- Лиляна Василева Петковска от гр.Бобов дол, ул.”Свети Спас” № 28.
26.Разни.
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: Трансформиране на целевата субсидия за Капиталови разходи на
Община Бобов дол за 2018 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
№ 63
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие за компенсирано намаление
на капиталовите разходи от целевата субсидия за 2018г. и увеличение на текущите
разходи по стойности и капиталови обекти, съгласно приложение №15.
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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.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Бобов дол за 2018 г.
………………………………………..

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 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
Общински съвет - Бобов дол одобрява актуализираната Инвестиционна
програма в частта « Капиталови разходи» на Община Бобов дол за 2018г.,
съгласно приложение № 10.
………………………………………..

По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Промяна на капацитета на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД.
………………………………………..
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
№ 65
Общински съвет – Бобов дол променя капацитета на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД от 20 /двадесет/ на 22 /двадесет и две/ места, считано от 01.06.2018 г.

По т.5 от дневният ред:
Годишен финансов отчет за дейността на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр.
Бобов дол, обл. Кюстендил през 2017 год.
………………………………………..
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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
№ 66
Общински съвет – Бобов дол приема годишния финансов отчет за
дейността на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол, обл. Кюстендил през
2017 год.
По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за кмет на община Бобов дол,
съгласно Заповед № 233 / 12.04.2018г., относно: Приемане на проект на Годишен
план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Бобов дол за 2018 г.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 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
№ 67
Общински съвет - Бобов дол приема Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобов дол за
2018 г.
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на годишен план за действие през 2019 г. по изпълнението на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.)
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за
социалното подпомагане 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
№ 68
Общински съвет – Бобов дол приема годишен план за действие през 2019 г.
по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2016
– 2020 г./
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов
дол за продажба на водонагревен котел 350 kw на твърдо гориво.
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………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, във
връзка с чл.29 а 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
№ 69
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на водонагревен
котел 350 kw на твърдо гориво, определена на база изготвена от лицензиран оценител,
която възлиза на обща стойност 3 500 лв./ три хиляди и петстотин лв. / без ДДС.
2. Общински съвет – Бобов дол дава съгласието си, Кмета на община Бобов
дол да организира и проведе публичен търг за продажба на водонагревен котел 350 kw
на твърдо гориво, при начална тръжна цена в размер на 3 500 лв./ три хиляди и
петстотин лв. / без ДДС и сключи договор за продажба.
………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов
дол за продажба на следните моторни превозни средства: ИФА В 50 Л самосвал с
рег.номер Кн- 4923 АХ; .Булдозер ДТ 75 с рег.№КН 00810; .ВАЗ 2105 с рег.№ КН62 07АВ; УАЗ 452А с рег.№ КН- 21 37 АК; У A3 452 лек с рег.№ КН - 70 18 АХ;
ВАЗ 2107 с рег. № КН- 20 06 АМ; 1.ТАПП ГАЗ 66 автошаси - ОбА ; УАЗ -КН 84 77
АН- ОбА.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, във
връзка с чл.29 а 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 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
1. Общински съвет – Бобов дол одобрява пазарна оценка на моторните превозни
средства, както следва:
1.1. ИФА В 50 Л самосвал с рег. № Кн 4923 АХ- 3 250 лв./три хиляди двеста и
петдесет лв./;
1.2. Булдозер ДТ 75 с рег.№ КН 00810 – 2 400 лв./ две хиляди и четиристотин лв. ;
1.3. ВАЗ 2105 с рег.№ КН 62 07АВ – 240 лв. /две и четиристотин лв./;
1.4. УАЗ 452А с рег.№ КН 21 37 АК – 200 лв. / двеста лв./;
1.5. У A3 452 лек с рег.№ КН 70 18 АХ -200 лв. / двеста лв./ ;
1.6. ВАЗ 2107 с рег.№ КН 20 06 АМ - 240 лв. /две и четиристотин лв./;
1.7.ТАПП ГАЗ 66 кабина и шаси - ОбА – 320 лв./ триста и двадесет лв.;
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1.8.УАЗ -КН 84 77 АН- ОбА - 200 лв./ двеста лв./, определена на база изготвена от
лицензиран оценител, която възлиза на обща стойност 7 050 лв./седем хиляди и
петдесет лв. /
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
организира и проведе публични търгове за продажба на описаните в т.1 моторните
превозни средства, при начална тръжна цена в размер на гореописаните цени и сключи
договор за продажба.
………………………………………..
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 № 12, с площ 103.00 кв. м., намиращ се в УПИ І, кв. 49 –
централна градска част в гр. Бобов дол, за поставяне на преместваем обект за
търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, за срок от 3 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
№ 71
Общински съвет - Бобов дол, задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект № 12, с площ 103.00 кв.м., намиращ се в УПИ І, кв.49 – централна градска
част в гр. Бобов дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и
елементи на градско обзавеждане, при първоначална месечна наемна цена 175.10
лв., без ДДС, за срок от 3 години.
………………………………………..
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване на
недвижим имот, представляващ № 021002, с площ 1.340 дка,местност“ Брескето, в
землището на с. Мало село, общ. Бобов дол, за срок от 6 стопански години.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връв връзка
с чл.17, ал.1 и чл.21, ал.1 и Приложение №1 от Наредбата за стопанисване и управление
на земеделските земи от общинският поземлен фонд в Община Бобов дол и резултатите
от проведеното поименно 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
№ 72
1.Общински съвет - Бобов дол дава съгласие да бъде отдаден под наем на
недвижим имот, представляващ № 021002, с площ 1.340 дка, местност“ Брескето, в
землището на с. Мало село, общ. Бобов дол, чрез провеждане на търг с тайно
наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол за срок от 6 стопански
години.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на имота описан в т. 1 и въз основа на
резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и
сключи със същите договори за отдаване под наем.
………………………………………..
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Допускане за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за
регулация /ПР/ за изменение на регулационните линии на урегулиран поземлен
имот V 454, кв.24 по плана на гр.Бобов дол, одобрен със Заповед 1232/11.03.1975 г.
откъм източната страна на имота, да бъде премахната предвидената улицата тупик, като регулационните линии минат по имотните граници на имот с
пл.№454.
Правно основание за допускане изменение на ПУП – ПР, след съгласие на
Общински съвет – Бобов дол е чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на
територията.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, във
връзка с чл.131, ал.1 и чл.134 ал.2, т.6, § 8, ал. 2 и т.3 от Преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията и резултатите от проведеното явно гласуване /
гласували 12 общински съветници, от които 9 бр.-ЗА, 3 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 73
ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ / за изменение на регулационните
линии на урегулиран поземлен имот V 454, кв.24 по плана на гр. Бобов дол, одобрен
със Заповед 1232/11.03.1975 г. откъм източната страна на имота, да бъде премахната
предвидената улицата-тупик, като регулационните линии минат по имотните
граници на имот с пл. № 454.
По т.13 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- Интеррег между България и
Македония съфинансирана от Инструмент за предприсъединителна помощ, втора
покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2018-2, по приоритетна
ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2. „Предотвратяване и смекчаване на
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последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично
измерение и въздействие“ с проектно предложение „Предотвратяване на риска от
наводнения в трансграничния регион".
………………………………………..
На основание чл.20 във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17, ал.1, т.6
и 8 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 12 общински съветници,
от които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 74
1. Общински съвет Бобов дол дава съгласие Община Бобов дол да кандидатства с
проектно предложение „Предотвратяване на риска от наводнения в
трансграничния регион", като Водещ партньор в партньорство с Община
Чешиново-Облешево, БЮРепублика Македония и Сдружение ”Левента”(Р
България), по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2018-2,
приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2. „Предотвратяване и
смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с
трансгранично измерение и въздействие“;
2. Общински съвет Бобов дол упълномощава Кмета на община Бобов дол да
подпише споразумение за партньорство с Община Чешиново-Облешево,
БЮРепублика Македония и Сдружение ”Левента”(Р България), в качеството си
на Водещ партньор за проектно предложение „Предотвратяване на риска от
наводнения в трансграничния регион" по приоритетна ос 1 „Околна среда”,
специфична цел 1.2. „Предотвратяване и смекчаване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и
въздействие“ по покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB0062018-2,
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 „Предотвратяване на
риска от наводнения в трансграничния регион" по приоритетна ос 1 „Околна
среда”, специфична цел 1.2. „Предотвратяване и смекчаване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и
въздействие“, като Водещ партньор в партньорство с Община ЧешиновоОблешево, БЮРепублика Македония и Сдружение ”Левента”(Р България), по
покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2018-2;
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 „Предотвратяване на риска от наводнения в
трансграничния регион" по приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел
1.2. „Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от
човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие“, като Водещ
партньор в партньорство с Община Чешиново-Облешево, Република
БЮМакедония и Сдружение ”Левента”(Р България), по покана за подаване на
предложения №:2014TC16I5CB006-2018-2
5. Общински съвет Бобов дол дава съгласие активите, предмет на проекта
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„Предотвратяване на риска от наводнения в трансграничния регион" по
приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2. „Предотвратяване и
смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с
трансгранично измерение и въздействие“, като Водещ партньор в партньорство
с Община Чешиново-Облешево, Република БЮМакедония и Сдружение
”Левента”(Р България), по покана за подаване на предложения
№:2014TC16I5CB006-2018-2, 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 „Предотвратяване на
риска от наводнения в трансграничния регион" по приоритетна ос 1 „Околна
среда”, специфична цел 1.2. „Предотвратяване и смекчаване на последиците от
природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и
въздействие“, като Водещ партньор в партньорство с Община ЧешиновоОблешево, Република БЮМакедония и Сдружение ”Левента”(Р България), по
покана за подаване на предложения №:2014TC16I5CB006-2018-2, 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.14 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Просвета-1903 г.”, гр. Бобов дол,
за 2017 г.
………………………………………..
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
№ 75
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Просвета-1903 г.”, гр. Бобов дол, за 2017 г.
По т.15 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Миньор-2006 г.”, гр. Бобов дол,
за 2017 г.
………………………………………..
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
№ 76
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Миньор-2006 г.”, гр. Бобов дол, за 2017 г.
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По т.16 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Царичина 2008”, гр. Бобов дол,
за 2017 г.
………………………………………..
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
№ 77
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Царичина 2008”, гр. Бобов дол, за 2017 г.
По т.17 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Нови дни-1934 г.”, с. Долистово,
за 2017 г.
………………………………………..
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
№ 78
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Нови дни-1934 г.”, с. Долистово, за 2017 г.
По т.18 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Пробуда-1916”, с. Мало село, за
2017 г.
………………………………………..
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
№ 79
Общински съвет – Бобов дол приема Отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Пробуда-1916”, с. Мало село, за 2017 г.
По т.19 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Просвета-1902”, с. Шатрово, за
2017 г.
………………………………………..
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
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 80
Общински съвет – Бобов дол приема Отчет за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Просвета-1902”, с. Шатрово, за 2017 г.
По т.20 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Разметаница-1919”, с. Големо
село, за 2017 г.
………………………………………..
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
№ 81
Общински съвет – Бобов дол отлага разглеждането на Отчета за дейността
и изразходваните средства на НЧ „Разметаница-1919”, с. Големо село, за 2017 г. за
следващо заседание на Общински съвет, поради липса на вносител.
По т.21 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Христо Ботев-1927 г.”, с.
Коркина, за 2017 г.
………………………………………..
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
№ 82
Общински съвет – Бобов дол приема отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Христо Ботев-1927 г.”, с. Коркина, за 2017 г.
По т.22 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Зора-2001”, с. Мламолово, за
2017 г.
………………………………………..
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 отчета за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Зора-2001”, с. Мламолово, за 2017 г.
По т.23 от дневният ред:
Отчет за дейността и изразходваните средства на НЧ „Васил Левски - 1932”, с.
Новоселяне, за 2017 г.
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………………………………………..
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
№ 84
Общински съвет – Бобов дол приема Отчет за дейността и изразходваните
средства на НЧ „Васил Левски - 1932”, с. Новоселяне, за 2017 г.
По т.24 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Йорданка Димитрова – Председател на Временната комисия
за изработване на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, относно:
Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,съгласно
Решение № 6 от Протокол № 1 от 31.01.2018 год. от заседание на Общински съвет –
Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 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
№ 85
1. Общински съвет – Бобов дол отменя Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, който е приет с Решение № 98 от 24.06.2010 г. на
Общински съвет гр. Бобов дол.
2. Общински съвет – Бобов дол приема нов Правилник за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, съгласно приложение Проект на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, със следните изменения и
допълнения:
Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.15. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват
предсрочно при:
(6)/нова/Председател на общински съвет, който преди избирането му за
председател на общинския съвет е работил в държавно или в общинско
учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има
право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския
съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга
равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или
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общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50
на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.
(7) /нова/ Когато предишната длъжност по ал. 6 е заета от друго лице,
правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(8) /нова/ Разпоредбите на ал. 6 и 7 не се прилагат, когато председателят на
общинския съвет е заемал друга изборна или мандатна длъжност преди
избирането му за председател на съвета.“
Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА
В чл.29, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, текста „Закон за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси” се заменя с текста „Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество”.
Глава единадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.133 става със следният текст:
(1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно
звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисиии
осъществява организационно-техническото и административно обслужване на
тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския
съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на
общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по
реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на
общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката,
свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните
характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се
извършва от председателя на общинския съвет.
(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на
общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на
общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за
които не е направено писмено предложение от председателя на общинския
съвет.“
(6) Числеността на служителите в звеното е 2 бр., разпределени по длъжности,
както следва :
а. технически сътрудник
б. асистент, кореспонденция
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По т.25 от дневният ред:
Заявления от граждани:
- Евелина Бориславова Йорданова, от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул.
„Никола Вапцаров” № 45;
- Иван Димитров Илиев от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Комсомолска”,
бл. 90, ет. 5, ап. 15 ;
- Румяна Кирилова Романова, от с. Горна Козница, общ. Бобов дол;
- Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Свети
Спас” № 37 ;
- Христина Здравкова Стаменкова от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 25;
- Гергана Димитрова Никифорова от с.Мламолово, ул.”Калина” № 6;
- Цветанка Василева Александрова от гр.Бобов дол, ул.”Димитър Благоев”,
бл.10, вх.Б, ап.16;
- Лиляна Василева Петковска от гр.Бобов дол, ул.”Свети Спас” № 28.
………………………………………..
- Евелина Бориславова Йорданова, от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул.
„Никола Вапцаров” № 45
………………………………………..
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
№ 86
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Евелина Бориславова Йорданова, от с. Мламолово, общ. Бобов дол, ул. „Никола
Вапцаров” № 45, в размер на 500 /петстотин/ лв.
………………………………………..
- Иван Димитров Илиев от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул.
„Комсомолска”, бл. 90, ет. 5, 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
№ 87
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Иван
Димитров Илиев от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Комсомолска”, бл. 90, ет.
5, ап. 15, в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.
………………………………………..
- Румяна Кирилова Романова, от с. Горна Козница, общ. Бобов дол
………………………………………..
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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
№ 88
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Румяна Кирилова Романова, от с. Горна Козница, общ. Бобов дол, в размер на 400
/четиристотин/ лв.
………………………………………..
- Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Свети
Спас” № 37
………………………………………..
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
№ 89
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Надежда Сергиева Върбанова от гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. „Свети Спас”
№ 37, в размер на 100 /сто/ лв.
………………………………………..
- Христина Здравкова Стаменкова от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров”
№ 25
………………………………………..
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
№ 90
Общински съвет – Бобов дол не отпуска еднократна парична помощ на
Христина Здравкова Стаменкова от гр.Бобов дол, ул.”Георги Димитров” № 25,
поради липса на уседналост.
- Гергана Димитрова Никифорова от с.Мламолово, ул.”Калина” № 6
………………………………………..
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
№ 91
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ Гергана
Димитрова Никифорова от с.Мламолово, ул.”Калина” № 6, в размер на 150 /сто и
петдесет / лв.
………………………………………..
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- Цветанка Василева Александрова от гр.Бобов дол, ул.”Димитър Благоев”,
бл.10, вх.Б, ап.16
………………………………………..
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
№ 92
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Цветанка Василева Александрова от гр.Бобов дол, ул.”Димитър Благоев”, бл.10,
вх.Б, ап.16, в размер на 200 /двеста / лв.
………………………………………..
- Лиляна Василева Петковска от гр.Бобов дол, ул.”Свети Спас” № 28
………………………………………..
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
№ 93
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Лиляна Василева Петковска от гр.Бобов дол, ул.”Свети Спас” № 28, в размер на
100 /сто/ лв.
………………………………………..

По т.26 от дневният ред:
Разни.
………………………………………..
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