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 № 7
от 29.07.2016 год. от заседание
на Общински съвет – Бобов дол

………………………………………..
На основание резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 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, съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Приемане на решение
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол.
3.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отпускане на финансова помощ на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - І” ЕООД,
гр. Бобов дол.
4.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отпускане на финансова помощ на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр.
Бобов дол.
5.Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Определяне такса за еднодневен престой за ползвани услуги в „ХОСПИС
БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.
6.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Утвърждаване на общински транспортни схеми с маршрутни
разписания на градските основни автобусни линии.
7.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Одобряване на транспортни схеми с маршрутни разписания на
линиите от Областните и Републиканските транспортни схеми от квотата на
Община Бобов дол.
8.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Предложение за прекратяване на договор с право на ползване върху
недвижим имот на основание предоставена концесия от 08.08.2005 год., вписан в
службата по вписванията при Районен съд Дупница с вх.рег.№ 3295/10.08.2005 год.
от ЕТ „Михаил Коларски – ИД”.
9.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – За Кмет на Община
Бобов дол, съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Отдаване под наем
чрез публичен търг на общински имот, представляващ обект № 2, с площ 67.00 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.
10.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – За Кмет на Община
Бобов дол, съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Отдаване под наем,
чрез публични търгове на общински имоти, представляващи: обект №13, с площ

от 8.00 кв. м., намиращ се в УПИ І – общински пазар, кв. 49 – Централна градска
част и обект № 10 с площ от 8.00 кв.м., намиращ се в кв. 75, /кв. „Христо Ботев”/,
по плана на гр. Бобов дол, за поставяне на преместваеми обекти за търговска
дейност и елементи на градско обзавеждане, за срок от 3 години.
11.Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – За Кмет на Община
Бобов дол, съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Писма с вх. №№
92.00.115/19.05.2016 год.; 92.00.112/ 19.05. 2016 год.; 92.00.69/ 30.03.2016 год.;
92.00.134/ 13.06.2016 год. 92.00.128/09.06. 2016 год. и 92.00.129/09.06. 2016 год. от
Общински съвет - Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен
фонд за които е издадено решение от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов
дол, за признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници.
12. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
(2016 – 2020г.) и годишен план за действие по изпълнението на Общинската
стратегия през 2017 г.
13.Молби на граждани:
- Стойка Асенова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, №
71;
- Снежа Жорова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап.
4;
- Митко Йорданов Войнов от с. Мламолово, ул. „Станке Димитров”, № 62;
- Христо Крумов Христов от с. Мламолово, ул. „Миньорска”, № 39;
- Лиляна Василева Петковска от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 28.
14. Разни.
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,
съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Приемане на решение за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за
публичните финанси и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11

общински съветници, от които 10 бр. – ЗА, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 128
Общински съвет - Бобов дол приема изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местни дейности и
за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Бобов дол, приета с Решение №3 от Протокол №2 от 12.02.2014г.на
ОбС-Бобов дол, както следва:
В чл.12 се правят следните допълнения:
1.В алинея 3:

Кметът на общината утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо
наблюдение на фискалните правила по този раздел и „ на показателите по чл.24, ал.3,
т.1 и 2 и ал.6 от настоящата наредба” и за представянето на информация в общинския
съвет.
2.Създава се алинея 4:
„ (4)Кметът осъществява текущо наблюдение на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ,
като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към
полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя
срокове и стъпки за предприемане на съответни действия и информира Общински
съвет за това.”
В чл. 23 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се отменя.
2.Алинея 2 става алинея 1.
3.Създават се ал.2 и ал.3:
„(2) Кметът на Община Бобов дол изпраща проекта на бюджет на общината за
съгласуване от министъра на финансите, в случай, че общината е в процедура по
финансово оздравяване.”
„(3) В рамките на срока по ал.1 кметът на общината представя проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането
най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните
средства за масово осведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред,
определен от общинския съвет.За постъпилите предложения се съставя протокол,
който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.”
В чл.24 се правят следните изменения:
1.В алинея 3:
а) в т.1 числото „5” се заменя с „15”;
б)в т.2 числото „30” се заменя с „50”.
2.Създава се алинея 5:
„(5)При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината и тя е в
процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на
финансите по проекта на бюджета.”
3.Алинея 5 става 6.
В чл.43 се правят следните изменения:
1.В алинея1:
а) Кметът на общината изготвя годишен отчет за изпълнението на бюджета по
показатели, по които е приет, придружен с доклад, и „ в срок до 31 август на
следващата бюджетна година” го внася за приемане от общинския съвет.В случаите,
когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината,
кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище
на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
При невръчено одитно становище към 31 август на следващата бюджетна
година, кмета го внася след този срок за информация на Общински съвет.

2.В алинея 5:
а) Общинският съвет след обсъждане по ал.4 приема отчета по ал.1 не по- късно
от „30 септември” на годината, следваща отчетната година.
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Отпускане на финансова помощ на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - І” ЕООД, гр.
Бобов дол.

………………………………………..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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
№ 129
1. Общински съвет - Бобов дол отпуска финансова помощ на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР - І” ЕООД, гр. Бобов дол в размер на 1 000 лв./ хиляда лева/, за
присъединяване на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - І” ЕООД, гр. Бобов дол към
преносната и разпределителна мрежа на ЧЕЗ Електро България.
2. Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на община Бобов дол за 2016 г в
частта разходи за местни дейности, дейност 469, „Други дейности по здравеопазването”
в размер на 1 000 / хиляда лева/.

………………………………………..
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Отпускане на финансова помощ на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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
№ 130
1.Общински съвет - Бобов дол отпуска финансова помощ на „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол в размер на 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/, за
присъединяване на „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол към преносната и
разпределителна мрежа на ЧЕЗ Електро България.
2. Общински съвет - Бобов дол актуализира бюджета на община Бобов дол за 2016 г в
частта разходи за местни дейности, дейност 469, „Други дейности по здравеопазването”
в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин лева/.

………………………………………..
По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Величкова – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Определяне такса за еднодневен престой за ползвани услуги в „ХОСПИС БОБОВ
ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол.

………………………………………..
Във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 и т.4 от ЗМСМА и 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 10 бр. – ЗА, 1 бр.-ПРОТИВ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 131
Общински съвет - Бобов дол определя такса за еднодневен престой за ползвани
услуги в „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол в размер на 17 лв., считано от
01.07.2016 г.

………………………………………..

По т.6 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Утвърждаване на
общински транспортни схеми с маршрутни
разписания на градските основни автобусни линии.

………………………………………..
На
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.5 от Закона за
автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 132
1.Общински съвет - Бобов дол утвърждава така предложените Общински
транспортни схеми с маршрутни разписания по основни градски линии № 1 и № 2.
- За основна градска линия № 1 по маршрут: Общински пазар –Търговска сграда в
кв.„Христо Ботев” –Мини „Бобов дол” – МБАЛ „д-р Стоян Сантев” –Общински пазар.
- За основна градска линия № 2 по маршрут: Общински пазар - МБАЛ „д-р Стоян
Сантев”- Мини „Бобов дол”- Търговска сграда в кв.„Христо Ботев” - Общински пазар.
2.Възлага на Кмета на Община Бобов дол да проведе процедура, съгласно
Закона за обществените поръчки в срок 17.12.2017г.
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на транспортни схеми с маршрутни разписания на линиите от
Областните и Републиканските транспортни схеми от квотата на Община Бобов
дол.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното явно
гласуване / гласували 11 общински съветници, от които 9 бр. – ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 133
1.Общински съвет – Бобов дол одобрява транспортните схеми с маршрутни
разписания от квотата на Община Бобов дол, по автобусните линии от Областната и
Републиканската транспортна схема, както следва:
- Областните транспортни схеми включвщи следните автобусни линии:

1.гр.Бобов дол – с.Бабино-с. М.Фуча – с.Г.Фуча- с.Долистово – гр.Дупница и в обратна
посока по същия маршрут;
2. гр.Бобов дол – с.Мламолово – с.М.село- с.Г.село- с.М.Върбовник – с.Г.Върбовник –
с. Блато-с.Локвата-гр.Дупница и в обратна посока по същия маршрут;
3. гр.Дупница – с.Долистово – с.Новоселяне – с.Коркина – с.Горна Козница и в обратна
посока по същия маршрут;

4.гр.Дупница – с.Паничарево – с.Шатрово – с.М.Върбовник – с.Г.Върбовник и в
обратна посока по същия маршрут;
5.гр.Бобов дол – с.Мламолово – с.М.село – с. Г.село – гр.Дупница и в обратна посока по
същия маршрут;
6. гр.Бобов дол – с.Бабино – с.М.Фуча – с.Коркина – с.Г.Козница – гр.Кюстендил и в
обратна посока по същия маршрут;
7. гр.Бобов дол – с.Джерман – с.Усойка – с.Слатино – с.Мурсалево – гр.Кочериново –
гр.Рила – с.Пастра – Рилски манастир и в обратна посока по същия маршрут;

- Републиканските транспортни схеми, включващи следните автобусни линии от
квотата на Община Бобов дол:
1. гр.Бобов дол – с.Жедна – с.Бобораци – гр.Радомир – гр.София /Централна автогара/ и
в обратна посока по същия маршрут;
2. гр.Бобов дол – с.Мламолово – с.Мало село – с.Големо село – Бинека - АМ „Струма”гр.Благоевград и в обратна посока по същия маршрут;
2.Възлага на Кмета на Община Бобов дол да проведе процедура, съгласно Закона
за обществените поръчки в срок 17.12.2017 г.
По т.8 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Предложение за прекратяване на договор с право на ползване върху
недвижим имот на основание предоставена концесия от 08.08.2005 год., вписан в
службата по вписванията при Районен съд Дупница с вх.рег.№ 3295/10.08.2005 год.
от ЕТ „Михаил Коларски – ИД”.

………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.19.1 във връзка с чл.12.1 от договор с право на ползване върху
недвижим имот на основание предоставена концесия и във връзка с чл.75, ал.2, чл.76,
ал.2, чл.77 от Закона за концесиите 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
№ 134
1.Прекратява Договор с право на ползване върху недвижим имот на
основание предоставена концесия от 08.08.2005 год., вписан в службата по
вписванията при Районен съд Дупница с вх.рег.№ 3295/10.08.2005 год. с
концесионера ЕТ „Михаил Коларски – ИД”, върху недвижим имот – публична
общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост №237/12.08.2002
год., представляващ микроязовир с площ 79,849 дка., находящ се в землището на
с.Големо село, община Бобов дол, едностранно, без предизвестие.
2.Упълномощава Кмета на Община Бобов дол, да извърши действията по
прекратяването на концесионния договор.
3.Упълномощава Кмета на Община Бобов дол, да претендира заплащане от
страна на Концесионера на неплатените концесионни вноски с дължимите лихви
за забава, включително и по съдебен ред.

4.Упълномощава Кмета на Община Бобов дол да извърши всички правни
действия по предаването и приемането на обекта на концесията, съгласно чл.78 и
следващи от Закона за концесиите, както и да представи информация в
Националния концесионен регистър, относно основанието, датата на
прекратяване на договора и датата на приемане на обекта.
5. Указва на Кмета на Община Бобов дол след приключване на действията
по прекратяването на концесионния договор, да предприеме подготвителни
действия за предоставяне на нова концесия.

………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – За Кмет на Община Бобов дол,
съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Отдаване под наем чрез
публичен търг на общински имот, представляващ обект № 2, с площ 67.00 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.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 11 общински съветници, от които 11 бр. – ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 135
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публичен търг за отдаване под наем на общински имот, представляващ
обект № 2, с площ 67.00 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 113.90
лв., без ДДС, за срок от 3 години.

………………………………………..
По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – За Кмет на Община Бобов дол,
съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно: Отдаване под наем, чрез
публични търгове на общински имоти, представляващи: обект №13, с площ от
8.00 кв. м., намиращ се в УПИ І – общински пазар, кв. 49 – Централна градска
част и обект № 10 с площ от 8.00 кв.м., намиращ се в кв. 75, /кв. „Христо Ботев”/,
по плана на гр. Бобов дол, за поставяне на преместваеми обекти 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.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 11 общински съветници, от които 8 бр. – ЗА, 3 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
Общински съвет - Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
проведе публични търгове за отдаване под наем на общински имоти,
представляващи: обект №13, с площ от 8.00 кв. м., намиращ се в УПИ І –
общински пазар, кв. 49 – Централна градска част и обект № 10 с площ от 8.00
кв.м., намиращ се в кв. 75, /кв. „Христо Ботев”/, по плана на гр. Бобов дол, за
поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност и елементи на градско
обзавеждане, при първоначална месечна наемна цена 13.60 лв., без ДДС, за срок от
3 години.

………………………………………..
По т.11 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – За Кмет на Община Бобов дол,
съгласно Заповед № З-428 от 12.07.2016 г., относно:
Писма с вх. №№
92.00.115/19.05.2016 год.; 92.00.112/ 19.05. 2016 год.; 92.00.69/ 30.03.2016 год.;
92.00.134/ 13.06.2016 год. 92.00.128/09.06. 2016 год. и 92.00.129/09.06. 2016 год. от
Общински съвет - Бобов дол, за предоставяне на земи от общинския поземлен
фонд за които е издадено решение от Общинска служба по земеделие- гр. Бобов
дол, за признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 137
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 030011, съгласно приложена скица № Ф00621/06.01.2016 год. с площ
0.954 дка, м.„Дедевски рид ”, образуван от имоти общинска собственост: № 030004, с
площ 9.688 дка. и имот № 029001,с площ 1.457 дка. в землището на с. Бабино, общ.
Бобов дол на наследници на Станко Митев Стоименов Велински.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 138
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 051080, съгласно приложена скица № Ф00625/14.04.2016 год. с площ
2.100 дка, м. „Бела вода”, образуван от имот: № 051069, общинска собственост с площ
284.953 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на наследници на Станко Митев
Стоименов Велински.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 139
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 027018, съгласно приложена скица № Ф00624/06.01.2016 год. с площ
5.886 дка, м. „Дренов дол”, образуван от имот: № 027012, общинска собственост с
площ 506.803 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на наследници на Станко
Митев Стоименов Велински.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 140
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 027019, съгласно приложена скица № Ф00623/06.01.2016 год. с площ
5.506 дка, м. „Дренов дол”, образуван от имот № 027012, общинска собственост с площ
506.803 дка. в землището на с. Бабино, общ. Бобов дол на наследници на Станко Митев
Стоименов Велински.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 141
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 030012, съгласно приложена скица.№ Ф00622/06.01.2016 год. с площ
4.294 дка, м. „Гроздовица”, образуван от имоти общинска собственост: № 030004, с
площ 3.872 дка. и имот № 029001, с площ 0.42 дка,. в землището на с. Бабино, общ.
Бобов дол на наследници на Станко Митев Стоименов Велински.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 142
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 053106, съгласно приложена скица .№ Ф02215/05.05.2016 год. с площ
4.000 дка, м. „Зад ридо”, образуван от имот № 053008, общинска собственост с площ
7.003 дка. в землището на с. Големо село, общ. Бобов дол на наследници на Вена
Александрова Маринкова.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 143
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 007151, съгласно приложена скица № Ф00577/19.05.2016 год. с площ 4.
081 дка, м. „Ябълките ”, образуван от имот № 007084, общинска собственост с площ
8.173 дка. в землището на с. Мали Върбовник, общ. Бобов дол на собственост на
наследници на Славе Алексов Иванов.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 144
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 008162, съгласно приложена скица .№ Ф00576/19.05.2016 год. с площ
6.243 дка, м. „Дупките ”, образуван от имот № 008078, общинска собственост с площ
8.735 дка. в землището на с. Мали Върбовник, общ. Бобов дол на наследници на Славе
Алексов Иванов.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 145
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 006169, съгласно приложена скица. № Ф00575/19.05.2016 год. с площ
2.070 дка, м. „Балабаница”, образуван от имоти: № 006123, общинска собственост с
площ 0.532 дка и 006124, общинска собственост с площ 1.538 дка. в землището на с.
Мали Върбовник, общ. Бобов дол на наследници на Славе Алексов Иванов.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 146
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042011, съгласно приложена скица. № Ф01157/05.05.2016 год. с площ
3.043 дка, м. „Кромидар”, образуван от имот № 042002, общинска собственост с площ
39.097 дка. в землището на с. Коркина общ. Бобов дол на наследници на Илия
Стоименов Цветански.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 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
№ 147
Общински съвет - Бобов дол предоставя за възстановяване земеделска земя:
Имот № 042012, съгласно приложена скица.№ Ф01158/05.05.2016 год. с площ
1.037 дка, м. „Кромидар”, образуван от имот № 042002, общинска собственост с площ
39.097 дка. в землището на с. Коркина общ. Бобов дол на наследници на Георги Митев
Лазаров.

………………………………………..
По т.12 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
(2016 – 2020г.) и годишен план за действие по изпълнението на Общинската
стратегия през 2017 г.

………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36 б, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и резултатите от проведеното явно гласуване / гласували 11
общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 148
1. Общински съвет – Бобов дол приема Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги /2016 – 2020 г./
2. Общински съвет – Бобов дол приема годишен план за действие през 2017
г. към Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2016 – 2020 г./
По т.13 от дневният ред:
Молби на граждани:
- Стойка Асенова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, №
71;
- Снежа Жорова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап.
4;

- Митко Йорданов Войнов от с. Мламолово, ул. „Станке Димитров”, № 62;
- Христо Крумов Христов от с. Мламолово, ул. „Миньорска”, № 39;
- Лиляна Василева Петковска от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 28.

- Стойка Асенова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, №
71;

………………………………………..
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 9 бр.-ЗА, 1 бр.ПРОТИВ, 1 бр.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе

Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Стойка
Асенова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров”, № 71, в размер на
200 /двеста / лв.

………………………………………..
- Снежа Жорова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап.
4;

………………………………………..
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 9 бр.-ЗА, 2 бр.ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 150
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Снежа
Жорова Димитрова от гр. Бобов дол, ул. „Дружба”, бл. 68, вх. А, ап. 4, в размер на
200 /двеста / лв.

- Митко Йорданов Войнов от с. Мламолово, ул. „Станке Димитров”, № 62;
………………………………………..
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
№ 151
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Митко
Йорданов Войнов от с. Мламолово, ул. „Станке Димитров”, № 62, в размер на 500
/петстотин/ лв.

………………………………………..
- Христо Крумов Христов от с. Мламолово, ул. „Миньорска”, № 39;
………………………………………..
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
№ 152
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на Христо
Крумов Христов от с. Мламолово, ул. „Миньорска”, № 39, в размер на 500
/петстотин/ 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 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 153
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Лиляна Василева Петковска от гр. Бобов дол, ул. „Свети Спас”, № 28, в размер на
500/петстотин/ лв.

………………………………………..
По т.13 от дневният ред:
Разни

………………………………………..

