Публикуван на 31.10.2017 г. в 11.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

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

Препис - извлечение от Протокол № 9
от 23.10.2017 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. Заповед № РД-30-265/09.10.2017 год. на Областния управител на Област
Кюстендил за ново обсъждане на Решение № 219, в частта му по отношение на т. 2 от
същото, от Протокол № 8/21.09.2017 год. на Общински съвет – Бобов дол.
- Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Заповед № РД-30-265/09.10.2017 год. на Областен управител на
Област Кюстендил за връщане на Решение № 219 по Протокол № 8/21.09.2017
год., в частта по отношение на т. 2 за ново обсъждане.
3.Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол,
сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, капиталовите
разходи за изпълнението на Инвестиционната програма и информация за
общинския дълг към 31.12.2016 г.
4. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Информация за изпълнението на показателите по чл.14 от ЗПФ на
дружествата към 31.12.2016 г.
5. Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община
Бобов дол, съгл. Заповед № З-637/10.10.2017г., относно:Информация за изпълнението
на показателите по чл. 14 от ЗПФ на дружество към 30.06.2017 г.
6. 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.
7. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на
Община Бобов дол.
Правно основание: Прилагане на разпоредбите на чл. 127, ал. 6 от Закона за
устройството на територията.

8. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане чрез
съществуващо водовземно съоръжение в имот № 000186 в землището на с.
Коркина, м. „Реката, за водоснабдяване за питейно – битови цели.
9. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Отдаване под наем на имот пл. № 009018 в землището на с. Бабинска
река, , м.“Стойчовец“ общ. Бобов дол, чрез публичен търг по реда на чл.24а, ал.5
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16
от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в Община Бобов дол за срок от 6 стопански години.
10. Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 300 кв. м от УПИ V-общ. , кв.63 с площ 440 кв.м. по плана на гр.
Бобов дол, община Бобов дол.
11. Предложение от д-р Катя Илиева Георгиева-Цветанова–Председател на
постоянната комисия по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване
относно: Утвърждаване на критерии, необходими документи и ред за отпускане на
еднократна парична помощ за подкрепа на социално уязвимите групи от
населението.
12. Разни.
- Писмо вх. № 08.00.243/11.10.2017 г. от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет
на Община Бобов дол, относно: Молба от Юлияна Любенова Иванова от гр. Бобов дол,
ул. „Георги Димитров” № 112а, за отпускане на еднократна парична помощ.
- Заявление от Стефка Атанасова Василева от гр. Бобов дол, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 48, ап. 20, ет. 5, за отпускане на еднократна парична помощ.
………………………………………..

По т.1 от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
………………………………………..

По т.2 от дневният ред:
Заповед № РД-30-265/09.10.2017 год. на Областния управител на Област Кюстендил за
ново обсъждане на Решение № 219, в частта му по отношение на т. 2 от същото, от
Протокол № 8/21.09.2017 год. на Общински съвет – Бобов дол.
- Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов
дол, относно: Заповед № РД-30-265/09.10.2017 год. на Областен управител на
Област Кюстендил за връщане на Решение № 219 по Протокол № 8/21.09.2017
год., в частта по отношение на т. 2 за ново обсъждане.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, на чл.181, ал.1, т. 3, чл. 181, ал. 2 от Закона за горите 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
№ 239
1.Общински съвет - Бобов дол отменя т. 2 от Решение № 219/21.09.2017 год.
2.Общински съвет – Бобов дол, приема нова точка 2 към Решение №
219/21.09.2017 год. като определя инж. Георги Стоилов Иванов, физическо лице,
което да управлява горските територии - общинска собственост, вписано в
публичния регистър по чл.235 от Закона за горите, което отговаря на
изискванията на чл.181, ал.5 от същия закон, притежава Удостоверение № 2381/26.03.2012 г. издадено от Изпълнителна агенция по горите и Диплома Серия ОЮ
№ 015383 от Висшия лесотехнически институт за завършено висше образование, с
квалификация инженер по горско стопанство.
3.Общински съвет – Бобов дол възлага на Кмета на Община Бобов дол да
сключи договор с определеното физическо лице, което ще
осъществява
управлението на горските територии - Общинска собственост.
………………………………………..
По т.3 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол,
сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, капиталовите
разходи за изпълнението на Инвестиционната програма и информация за
общинския дълг към 31.12.2016 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на
чл.137, ал.2 и ал.3 от ЗПФ, чл.41, ал.2 и чл. 42, ал.5 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждането, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бобов дол и
чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти по
чл.4 от ЗОД на 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
№ 240
1. Общински съвет - Бобов дол приема информацията за изпълнението на
бюджета на Община Бобов дол към 31.12.2016 г., който е в размер на 5 510 589 лв.
и сметките за средства от Европейския съюз и чужди средства, съгласно
/Приложение № 1.1;Приложение №1.2; Приложение №1.3; Приложение №1.4/,
заедно с одитно становище, представено чрез одитен доклад № 0400304317, приет
с Решение № 370/14.09.2017г. на Сметна палата от Протокол № 33 за заверка на
годишния финансов отчет на Община Бобов дол, с уведомително писмо с изх. №
07-02-773/25.09.2017г. до Община Бобов дол.

2. Общински съвет – Бобов дол приема информацията за капиталовите
разходи на Инвестиционната програма към 31.12.2016 г., съгласно / Приложение
№ 2 и Приложение № 2.1/.
3. Общински съвет - Бобов дол приема информацията за състоянието на
общинския дълг на Община Бобов дол към 31.12.2016 г., съгласно /Приложение
№15/.
………………………………………..
По т.4 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Информация за изпълнението на показателите по чл.14 от ЗПФ на
дружествата към 31.12.2016 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на чл.137,
ал.2 и ал.3 от ЗПФ, чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 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
№ 241
1. Общински съвет - Бобов дол приема предоставената информация за
изпълнението на показателите по чл.14 от ЗПФ на «Хоспис Бобов дол» ЕООД,
съгласно писмо с изх. № 37/23.08.2017 г.
2. Общински съвет - Бобов дол приема предоставената информация за
изпълнението на показателите по чл.14 от ЗПФ на «Медицински център 1» ЕООД,
съгласно писмо с изх. №044/22.08.2017 г.
………………………………………..

По т.5 от дневният ред:
Докладна записка от Детелина Методиева Борисова – за Кмет на Община Бобов дол,
съгл. Заповед № З-637/10.10.2017г., относно:Информация за изпълнението на
показателите по чл. 14 от ЗПФ на дружество към 30.06.2017 г.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на чл.137,
ал.2 и ал.3 от ЗПФ, чл.41, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждането,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 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
№ 242

Общински съвет - Бобов дол приема предоставената информация за
изпълнението на показателите по чл.14 от ЗПФ на «Медицински център 1» ЕООД,
съгласно писмо с изх. № 044/22.08.2017 г.
………………………………………..

По т.6 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.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 и т.4 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
№ 243
Общински съвет - Бобов дол определя такса за еднодневен престой за ползвани
услуги в „ХОСПИС БОБОВ ДОЛ” ЕООД, гр. Бобов дол в размер на 20 лв., считано от
01.11.2017 г.
………………………………………..
По т.7 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община
Бобов дол.
Правно основание: Прилагане на разпоредбите на чл. 127, ал. 6 от Закона за
устройството на територията.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.11, чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.127, ал.6 от Закона за
устройство та територията, във връзка с решение на Общински съвет № 65 от протокол №
6/28.05.2014 г., протокол от 27.06.2016 г. от проведено публично обсъждане, решение №
І-1 от протокол на Общинския експертен съвет по устройство на територията №
9/09.09.2016 г. и Протокол № 7/01.09.2017 г. на Специализиран /разширен/ общински
експертен съвет по устройство на територията, гореописаните становища и
съгласувателни писма 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
№ 244
Общински съвет - Бобов дол Одобрява приложения окончателен проект на
Общ устройствен план на Община Бобов дол.
По т.8 от дневният ред:

Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане чрез
съществуващо водовземно съоръжение в имот № 000186 в землището на с.
Коркина, м. „Реката, за водоснабдяване за питейно – битови цели.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 2, т. 2
и т. 3 от Закона за водите 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
№ 245
Общински съвет – Бобов дол дава съгласие за имот № 000186, находящ се в
землището на с. Коркина, м. „Реката, общ. Бобов дол, с площ 1.832 дка., с начин на
трайно ползване – водостопанско съоръжение да бъде подадено Заявление до
Директора на Басейнова дирекция „Западно беломорски район“, гр. Благоевград
от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, със седалище и адрес на
управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 15, за издаване на
разрешително за водоползване за питейно – битови цели, съгласно Закона за
водите, чрез съществуващи водовземни съоръжения.
………………………………………..
По т.9 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Отдаване под наем на имот пл. № 009018 в землището на с. Бабинска
река, , м.“Стойчовец“ общ. Бобов дол, чрез публичен търг по реда на чл.24а, ал.5
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 16
от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в Община Бобов дол за срок от 6 стопански години.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.16 от Наредбата за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд 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
№ 246
1. Общински съвет – Бобов дол, на основание чл. 8, ал.1 и ал. 9 от ЗОС,
допълва в приетата с Решение № 1 от 30.01.2017год. на Общински съвет – Бобов
дол, Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бобов
дол за 2017 год., В раздел VІІ, т. ”Г”- земеделски земи, които ще бъдат отдадени
под наем чрез публичен търг, за срок от 6 стопански години да се добави имот №
009018, с площ
39.940 дка., начин на трайно ползване – затревена нива, намиращ се в землището
на с. Бабинска река, м.“Стойчовец“.
2. Общински съвет, гр. Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
открие процедура, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за

отдаване под наем на недвижим имот ,№ 009018, с площ 39.940 дка., намиращ се в
землището на с. Бабинска река, м.“Стойчовец“, при начална тръжна годишна
наемна цена 599.10 лв., без ДДС, за срок от 6 /шест/ стопански години.
………………………………………..

По т.10 от дневният ред:
Докладна записка от адв. Елза Стоянова Величкова – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 300 кв. м от УПИ V-общ. , кв.63 с площ 440 кв.м. по плана на гр.
Бобов дол, община Бобов дол.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 30 и 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
№ 247
1. Общински съвет– Бобов дол одобрява пазарна оценка на общинския
недвижим имот, представляващ 300 кв. м от УПИ V-общ. , кв.63 с площ 440 кв.м.
по плана на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, в размер на 3 400 лв. /Три хиляди и
четиристотин лева/ без ДДС по плана на гр.Бобов дол, определена на база
изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
2. Общински съвет – Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол
да организира и проведе публичен търг за продажба на описания в т. 1 имот, при
начална тръжна цена в размер на 3 400 лв./Три хиляди и четиристотин лева/, по
плана на гр. Бобов дол и сключи договор за продажба на имота.
По т.11 от дневният ред:
Предложение от д-р Катя Илиева Георгиева-Цветанова–Председател на постоянната
комисия по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване относно:
Утвърждаване на критерии, необходими документи и ред за отпускане на
еднократна парична помощ за подкрепа на социално уязвимите групи от
населението.
………………………………………..
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 248
І. Общински съвет - Бобов дол утвърждава критерии, необходими
документи, ред за отпускане на еднократна парична помощ за подкрепа на
социално уязвимите групи от населението, както следва:

1. Еднократна парична помощ се отпуска веднъж за период от една
календарна година.
2. Еднократна парична помощ се отпуска по:
2.1. Здравословни проблеми, злокачествени заболявания, диабет, сърдечно
съдови заболявания, неврологични заболявания;
2.2. Социални потребности – бедствия /пожар, наводнения и др./, свързани
със загуба на имущества в особено големи размери, награждаване на изявени деца
и младежи.
3. Еднократна парична помощ се отпуска по посочените в т.2.1. и т.2.2.
причини при следните условия:
3.1. Уседналост - лицето трябва да има постоянен и настоящ адрес в
Община Бобов дол най-малко три години към датата на подаване на заявлението;
3.2. Доходи – до 250 лв. на член от семейството;
3.3. Извършени или предстоящи медицински процедури или интервенции.
4. Необходими документи:
4.1.Налична медицинска документация – епикризи, решения на ТЕЛК,
амбулаторни листа, фактури за извършени медицински процедури;
4.2. Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Бобов дол
за отпуснати помощи.
4.3. Документ, удостоверяващ уседналост;
4.4.Документи, удостоверяващи месечните доходи на семейството
/съжителстващите/.
5. Попълване на заявление по установен образец, придружено от
горепосочените необходими документи.
ІІ. Вътрешна процедура.
1. Заявление с необходимите документи се подава в деловодството на
Общинска администрация.
2. След регистрирането му заявлението се изпраща до Общинска
администрация Бобов дол, отдел „Социална политика” при Общинска
администрация, гр Бобов дол, за проучване достовереността на декларираните
данни и изготвяне на доклад.
3. Заявлението, ведно с доклада от отдел „Социална политика”при
Общинска администрация, гр Бобов дол, се внасят за разглеждане и изготвяне на
становище от ПК по местно самооправление, социални дейности и здравеопазване.
4. Становището на ПК по местно самооправление , социални дейности и
здравеопазване се внася за разглеждане на заседание на Общински съвет.
5. Еднократна парична помощ се отпуска след преценка на доходите на
лицето или семейството, имуществено състояние, семейно положение,
здравословно състояние и други констатирани обстоятелства, в размер до 500
лева.
III. Общински съвет - Бобов дол утвърждава образец на заявление за
отпускане на еднократна помощ, със следния текст:
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОБОВ ДОЛ

ЗАЯВ ЛЕНИЕ
От ________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/

Постоянен адрес: гр. /с./ _______________________________, обл.__________________
община _____________________________, ж.к. /кв./ ______________________________
ул.___________________________________ №_____, бл.________, вх.______, ап.______
телефон за контакти: _________________________________________________________
Моля, да ми бъде отпусната еднократна парична помощ, поради следните причини:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:
І. Семейно положение:
Лични данни
Име
Презиме
Фамилия
Семейно
положение
Постоянен адрес

Декларатор

Съпруг/съпруга/

Настоящ адрес

ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18 – годишна възраст, несключили граждански
брак и те са:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
ІІІ. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме, фамилия
Родствена връзка
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
ІV. Доходите на семейството ми /на съжителстващите с мен лица/ са:
В това число от:
1. Трудова дейност
_______________________________ лв.
2. Продажба и/или замяна на движимо
или недвижимо имущество
_______________________________лв.
3. Наем, рента, аренда
_______________________________лв.
4. Обезщетения и помощи
_______________________________лв.
5. Пенсии
_______________________________лв.
6. Стипендии
_______________________________лв.
7. Месечни помощи по Закона
за семейни помощи за деца
_______________________________лв.
8. Присъдени издръжки
_______________________________лв.
9. Други доходи
_______________________________лв.
ОБЩО:

_______________________________лв.

V. Аз и членовете на семейството ми притежаваме следната движима и недвижима собственост:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
VІ. Аз и членовете на семейството ми не съм /сме/ извършили прехвърляне срещу заплащане
/продажба/ на жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 /пет/ години:
___________________________/ДА/НЕ/
VІІ. Аз и членовете на семейството ми не съм /сме/ извършили прехвърляне чрез договор за
дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5
/пет/ години:
___________________________/ДА/НЕ/
VІІІ. Не съм регистриран като ЕТ и не съм собственик на капитал на търговско дружество.
ІX. Декларирам, че не съм /сме/ сключвал/и/ договор за предоставяне на собственост срещу
задължение за издръжка и/или гледане.
X. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в заявлението нося наказателна
отговорност, а получената неправомерно помощ подлежи на връщане, ведно със законната лихва.
Необходими документи:
1.Налична медицинска документация – епикризи, решения на ТЕЛК, амбулаторни листа,
фактури за извършени медицински процедури;
2. Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Бобов дол за отпуснати
помощи.
3. Документ, удостоверяващ уседналост;
4.Документи, удостоверяващи месечните доходи на семейството /съжителстващите/.
5.Попълване на заявление по установен образец, придружено от горепосочените
необходими документи.
Данните се попълват собственоръчно от лицето. Недопустимо е вписването на данни от
длъжностното лице върху заявлението.
Дата:______________
гр.Бобов дол

Декларатор:________________
/подпис/

………………………………………..
По т.12 от дневният ред:
Разни.
- Писмо вх. № 08.00.243/11.10.2017 г. от адв. Елза Стоянова Величкова –
Кмет на Община Бобов дол, относно: Молба от Юлияна Любенова Иванова от гр.
Бобов дол, ул. „Георги Димитров” № 112а, за отпускане на еднократна парична
помощ.
- Заявление от Стефка Атанасова Василева от гр. Бобов дол, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 48, ап. 20, ет. 5, за отпускане на еднократна парична помощ.
………………………………………..
- Писмо вх. № 08.00.243/11.10.2017 г. от адв. Елза Стоянова Величкова –
Кмет на Община Бобов дол, относно: Молба от Юлияна Любенова Иванова от гр.
Бобов дол, ул. „Георги Димитров” № 112а, за отпускане на еднократна парична
помощ.
………………………………………..
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
№ 249
Общински съвет – Бобов дол отпуска финансова помощ до 500 /петстотин/
лв. на Юлияна Любенова Иванова от гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров” №
112а, за покриване на разходите за частичен ремонт на жилището й /материали за
електрическа инсталация и водопроводни части, срещу представени фактури/.
………………………………………..
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА 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
№ 250
Общински с ъвет – Бобов дол задължава Кмета на Община Бобов дол да
възложи със заповед на компетентни служители от Общинска администрация –
Бобов дол да извършат частичен ремонт на жилището на Юлияна Любенова
Иванова.
- Заявление от Стефка Атанасова Василева от гр. Бобов дол, ул. „Стефан
Стамболов”, бл. 48, ап. 20, ет. 5, за отпускане на еднократна парична помощ.
………………………………………..
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
№ 251
Общински съвет – Бобов дол отпуска еднократна парична помощ на
Стефка Атанасова Василева от гр. Бобов дол, ул. „Стефан Стамболов”, бл. 48, ап.
20, ет. 5, в размер на 200 /двеста/ лв.
………………………………………..

