ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година
(Приет с Решение № 383, протокол № 39/25.07.2018г)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА внасям отчет за изпълнение на решенията на
Общинския съвет Бойчиновци за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година, които подлежат на
изпълнение от общинската администрация.
На проведените през отчетния период заседания, Общинският съвет прие общо 73 броя
решения. Поради налагащи се важни обстоятелства 5 от тези решения са взети на подпис.
От общо приетите 73 броя решения, 59 броя се отнасят за изпълнение от страна на
администрацията. Част от решенията са свързани с приемане на отчети, касаещи предходни
периоди, приемане на информации и др., които са за сведение.
Приетите решения са в няколко направления: решения свързани с промяна на наредби –
приета е Наредба за предоставяне на общински концесии в община Бойчиновци, Наредба за
насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Бойчиновци и издаване на
сертификат клас В, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация, приемане
на програми, Актуализация на Бюджет 2017г., Приет бюджет на община Бойчиновци за 2018
година, Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на община Бойчиновци, Прогноза на показателите за поети
ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021г. и Прогноза за общинския дълг
(вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2019-2021г. на община
Бойчиновци, отчети и др.
Следващата таблица предоставя възможност да се запознаете с изпълнението на всяко
решение.
№ на решение
р. № 308
пр.31/16.01.2018 г
р. № 309
пр.31/16.01.2018 г

р. № 310
пр.31/16.01.2018 г

Кратко описание
Относно, приемане на общинска програма
за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници /за периода 20172020г./
Относно, изменение и допълнение на
решение № 123 от протокол №
10/24.08.2016г.

Относно, Представителство на община
Бойчиновци в Общото събрание на
съдружниците на „В и К“ ООД гр. Монтана.

Описание на изпълнението
Програмата е приета.
Публикувана е на сайта на
общината и е пусната до
АУЕР.
Допълнено е решение № 309
във връзка с кандидатстване
пред ПУДООС за отпускане
на безвъзмездна помощ за
финансиране на проект:
„Подмяна на водопроводни
клонове в град Бойчиновци”.
Определен е представител,
присъствал е на Общото
събрание на съдружниците
на „В и К“ ООД гр. Монтана

р. № 311
пр.31/16.01.2018 г
р. № 312
пр.31/16.01.2018 г
р. № 313
пр.31/16.01.2018 г

р. № 314
пр.31/16.01.2018 г

р. № 315
пр.32/31.01.2018 г
р. № 316
пр.32/31.01.2018 г
р. № 317
пр.32/31.01.2018 г
р. № 318
пр.32/31.01.2018 г
р. № 319
пр.32/31.01.2018 г

Относно определяне предназначението на
общинските жилища.
Относно, приемане на програма за
управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост през 2018г.
Относно, промяна в състава ПК по
устройство на територията, нормативна
уредба и околна среда.

Приета от ОбС

Относно, Разпределението на преходния
остатък от 2017г.

Програмата е приета, има
отворен характер с
възможност за допълване
С решението е направена
промяна и с направената
промяна общинския
съветник взема участие в
работата на комисията.
Относно, предоставяне финансова помощ за Отпусната е финансова
подпомагане възстановяването на покрива
помощ в размер на 12 000
на жилищен блок №7, находящ се на ул. “кв. лева за възстановяване на
Огоста“ гр. Бойчиновци.
покрива от възникналия
пожар на жилищен блок № 7,
находящ се в кв.Огоста,
гр.Бойчиновци
Относно, Отчет за дейността на Общинския Приетия отчет е публикуван
съвет Бойчиновци и неговите комисии за
на интернет страницата.
периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
Относно, Отчет решения за изпълнението на Приетия отчет е публикуван
решенията на Общинския съвет за периода
на интернет страницата.
01.07.2017 – 31.12.2017 година
Относно, промени в капиталовите разходи
Извършени са корекции в
за 2017г. на община Бойчиновци по обекти
списъка на капиталовите
на капиталното строителство и основният
разходи за 2017г. съгласно
ремонт
предложените промени
Относно, Актуализация на Бюджет 2017г.
Актуализиран бюджет 2017г.

р. № 320
пр.32/31.01.2018 г

Приемане бюджета на община Бойчиновци
за 2018 година.

р. № 321
пр.32/31.01.2018 г

Относно, Превод на получените по сметка
на общината средства, представляващи
постъпления от дарения за блок №7 в кв.
Огоста, гр.Бойчиновци

р. № 322
пр.32/31.01.2018 г

Относно, отдаване под наем на общинско
жилище в с. Лехчево

Разпределен преходен
остатък от 2017г. в бюджет
2018г.
Община Бойчиновци работи
по приетия бюджет за 2018г.
Публикуван е на сайта на
общината.
Получените по сметка на
общината средства,
представляващи постъпления
от дарения за блок №7 в кв.
Огоста, гр.Бойчиновци са
преведени на посочена от
Общото събрание на блока
банкова сметка
Сключен договор за една
година до 2019.

р. № 323
пр.32/31.01.2018 г

Относно, Избиране на Временна комисия за
изработване на проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за

Разработен е Проект на
Правилника, публикуван е
на интернет страницата на
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р. №
324/13.02.2018 г
на подпис

р. № 325
пр.33/26.02.2018 г
р. № 326
пр.33/26.02.2018 г

р. № 327
пр.33/26.02.2018 г

р. № 328
пр.33/26.02.2018 г
р. № 329
пр.33/26.02.2018 г
р. № 330
пр.33/26.02.2018 г
р. № 331
пр.33/26.02.2018 г
р. № 332
пр.33/26.02.2018 г

организацията и дейността на Общинския
съвет и взаимодействието му с Общинската
администрация.

общината за публично
обсъждане. Няма постъпили
предложения и становища.
Внесен е проект за
обсъждане в общинския
съвет.

Относно, Отмяна на Решение № 16 от
пр.№3/17.12.2015г и определяне на
представител на Общинския съвет за
делегат в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в
Република България /НСОРБ/
Относно, годишен отчет за изпълнение на
Програмата за управление на община
Бойчиновци за 2017 година.
Относно,Представителство на община
Бойчиновци в заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.
Монтана, определяне позицията общината и
предоставяне мандат за начина на гласуване
по въпросите от дневния ред на заседанието,
което ще се проведе на 28.02.2018 година
Относно, Приемане на Годишен план за
паша, съгласие за предоставяне на мери,
пасища и ливади за общо и индивидуално
ползване и правила за ползването им за
стопанската 2018 – 2019 година.
Относно, Отдаване под наем на земеделска
земя от ОПФ с НТП „Нива“ – без търг или
конкурс за стопанската 2018 – 2019 година.
Относно, Приемане отчет за изпълнение на
Програма за опазване на околната среда
през 2017 година.
Относно, Приемане отчет за изпълнение на
Програма за управление на отпадъците през
2017 година.
Относно, Настаняване под наем в общинско
жилище в село Лехчево, община
Бойчиновци.
Относно, Приемане на отчет на Общински
план за младежта за 2017 г. и приемане на
Общински план за младежта за 2018 г. на
община Бойчиновци.

Определен е представител на
Общинския съвет за делегат
в НСОРБ.

Приетия отчет е публикуван
на интернет страницата.
Определен е представител,
присъствал е на заседание на
Общото събрание на
Асоциация по ВиК на
обособената територия,
обслужвана от
„Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.
Монтана.
Приема се ежегодно и е
публикуван на сайта на
общината.
Сключени 42 бр договори
със земеделски
производители.
Приетия отчет е публикуван
на интернет страницата.
Приетия отчет е публикуван
на интернет страницата.
Сключен договор за една
година до 2019.
Приет е отчет и план за
младежта, изпратени на
областен управител в гр.
Монтана и публикувани на
интернет страницата на
общината. Общината работи
по изпълнението на плана за
младежта.
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р. № 333
пр.33/26.02.2018 г
р. № 334
пр.33/26.02.2018 г

р. № 335
пр.33/26.02.2018 г
р. №
336/20.03.2018 г
на подпис

р. № 337
пр.34/28.03.2018 г
р. № 338
пр.34/28.03.2018 г
р. № 339
пр.34/28.03.2018 г
р. № 340
пр.34/28.03.2018 г
р. № 341
пр.34/28.03.2018 г
р. № 342
пр.34/28.03.2018 г
р. № 343
пр.34/28.03.2018 г

Относно, Предложение за одобряване
общата численост и структурата на
Общинска администрация в община
Бойчиновци.
Относно, Издаване на решение на
Общински съвет за възлагане на
изработването на Подробен устройствен
план /ПУП/ за УПИ I, кв.45 по плана на с.
Лехчево, общ. Бойчиновци.
Относно, месечно възнаграждение на
Общинския съвет
Относно, Искане за отпускане на средства
от отчисленията по чл. 20 от Наредба №
7/19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци, за закупуване
и доставка на техника за биоразградими
отпадъци
Относно, допълнение на ПРОГРАМА за
управление и разпореждане с имот,
общинска собственост през 2018 година.
Относно, отдаване под наем на земеделски
имоти от ОПФ с НТП “Лозе”- чрез
провеждане на търг, находящи се в
землището на с. Лехчево.
Относно, отдаване под наем на земеделска
земя от ОПФ с НТП “Нива”- чрез
провеждане на публичен търг.
Относно, закупуване на търговско
помещение - със застроена площ- 157,38
кв.м, находяща се на територията на гр.
Бойчиновци.
Относно, настаняване под наем в общинско
жилище в село Лехчево, община
Бойчиновци.
Относно, изменение в Решение № 331 от
Протокол № 33/26.02.2018 година в т.1
Относно, Одобряване на бюджетна прогноза
за периода 2019-2021г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни
дейности на община Бойчиновци, Прогноза
на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2019-2021г.
и Прогноза за общинския дълг (вкл. и
намеренията за нов) и разходите за лихви по
него за периода 2019-2021г. на община
Бойчиновци

Одобрена обща численост и
структура.
Издадена е Заповед на кмета
на общината №
328/23.05.2018 год.
Изпълнява се решението.
Отпуснати са средства в
размер на 210 480.00 лева и е
закупена техника:
- Трактор
- Дробилка за клони
- Мулчер
- Ремарке и
листосъбирач
Програмата е допълнена.
В процес на изпълнение.
Предстои провеждане на
търг.
Проведен търг и сключени
Договори 8 бр.
Решението е изпълнено.

Сключен договор за една
година до 2019.
Решението е изпълнено.
Одобрена средносрочна
бюджетна прогноза за
периода 2019-2021 г.,
одобрена прогноза на
показателите за поети
ангажименти и за
задължения за разходи за
периода 2019-2021г. и
одобрена прогноза за
общинския дълг (вкл. и
намеренията за нов) и
разходите за лихви по него за
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р. № 344
пр.34/28.03.2018 г
р. № 345
пр.34/28 .03.2018г

р. № 346
пр.34/28.03.2018 г

р. № 347
пр.34/28.03.2018 г
р. № 348
пр.34/28.03.2018 г
р. № 349
пр.34/28.03.2018 г

р. №
350/17.04.2018 г
на подпис

Относно, приемане Отчета на Общински
план за интеграция на ромите и гражданите
живеещи в сходна на ромите ситуация за
2017 г в община Бойчиновци
Относно, съгласие на Общинския съвет по
постъпила молба от Мария Руменова
Русинова, майка и законен представител на
Патрисия Благовестова Славейкова и Кевин
Благовестов Славейков, за внасяне на
предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия.
Относно, издаване на РЕШЕНИЕ на
Общински съвет за възлагане на
изработването на проект за изменение на
Подробен устроиствен план/ПУП/ - План за
регулация/ПР/ - План за улична
регулация/ПУР/ и План за застрояване/ПЗ/
за УПИ I, кв.21, за УПИ IV и УПИ VI, кв.20
и кв.23 по плана на с.Ерден, общ.
Бойчиновци.
Относно, решение на общински съвет за
одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ, в
следния обхват: ПИ № 080020 в землището
на с.Мърчево, Община Бойчиновци.
Относно, решение на общински съвет за
одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ, в
следния обхват: ПИ № 080031 в землището
на с.Мърчево, Община Бойчиновци.
Относно, Кандидатстване по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16M1OP002-2.005
„Проектиране и изграждане компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци“ по
приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.“,
финансирана в рамките на ОПОС 20142020.
Относно, Съгласие Община Бойчиновци да
участва като Водещ партньор в проектно
предложение „Полеви лаборатории за
изследване качеството на водите и почвите”
(“Field laboratories for examination of the
quality of waters and soils”) по програма
ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия,
приоритетна ос 3. Околна среда, 3.2.
Опазване на природата с партньор Община
Бор, Сърбия.

периода 2019-2021г. на
община Бойчиновци
Приетия отчет е публикуван
на интернет страницата.
Решението е предоставено на
лицето Мария Руменова
Русинова.

В процес на изпълнение.

Проект в процес на
одобряване и издаване на
Заповед и РС.
Проект в процес на
одобряване и издаване на
Заповед и РС.
Процедурата по ЗОП е
прекратена с Решение №
312/16.05.2018г.

Проектното предложение е в
процес на оценяване. Очаква
се отговор.
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р. №
351/17.04.2018 г
на подпис

р. № 352
пр.35/25.04.2018 г
р. № 353
пр.35/25.04.2018 г

р. № 354
пр.35/25.04.2018 г
р. № 355
пр.35/25.04.2018 г

р. № 356
пр.35/25.04.2018 г
р. № 357
пр.35/25.04.2018 г
р. № 358
пр.35/25.04.2018 г
р. № 359
пр.35/25.04.2018 г

р. № 360

Относно, Съгласие Община Бойчиновци да
участва като партньор в проектно
предложение „Младежка мрежа за борба с
бедността и социалното изключване”
(“Youth network to combat poverty and social
exclusion”) по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за
трансгранично сътрудничество БългарияСърбия, приоритетна ос 2. Младежи, 2.2.
Мрежа от хора към хора с водещ партньор
Община Неготин, Сърбия.
Относно, приемане на Наредба за
предоставяне на общински концесии в
община Бойчиновци
Предложение относно, приемане на
Правилник за изменения и допълнения на
Правилника за организация и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската
администрация.
Относно, приемане на Отчети за дейността
на читалищата на територията на община
Бойчиновци и за изразходваните от бюджета
средства през 2017 г.
Относно, приемане на Отчет на Годишния
план за развитие на социалните услуги за
2017 г. и Годишен план за развитие на
социалните услуги за 2019 г. в община
Бойчиновци.

Относно, представителство на община
Бойчиновци Общото събрание на
съдружниците на „В и К” ООД гр.
Монтана.
Относно, допълнение на приложение № 10
„Поименен списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи”
Относно, допълнение на Програма за
управление и разпореждане с имот,
общинска собственост през 2018 година.
Относно, отдаване под наем на общински
терен – частна общинска собственост с обща
площ 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/
с одобрена схема за разполагане на
павилион, находящ се в УПИ I, квартал №
51 по регулационния план на с. Лехчево,
община Бойчиновци, чрез провеждане на
публичен търг.
Относно, даване на съгласие за предложение

Проектното предложение е в
процес на оценяване. Очаква
се отговор.

Работи се по приетата
Наредба.
Отразени са промените.

Отчетите са приети и
публикувани на интернет
страницата на общината.
Приет отчет на Годишния
план за развитие на
социалните услуги за 2017 г.
и Годишен план за развитие
на социалните услуги за 2019
г. в община Бойчиновци и
публикуван на интернет
страницата.
Определен е представител,
присъствал е на Общото
събрание на съдружниците
на „В и К“ ООД гр. Монтана.
Допълнено е Приложение №
10
Програмата е допълнена.
Предстои провеждане на
търг.

Изпратено е предложение до
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пр.35/25.04.2018 г

до министъра на финансите за
трансформиране на част от целевата
субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от
ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за
финансиране на разходите за неотложен
текущ ремонт на общински пътища и на
улична мрежа, на основание на чл. 87 от
ЗДБРБ за 2018г.

р. № 361
пр.35/25.04.2018 г

Относно, издаване на РЕШЕНИЕ на
Общински съвет за възлагане на
изработването на Подробен устройствен
план /ПУП/ за УПИ XII, кв.13 по плана на
с.Кобиляк, общ.Бойчиновци.
Относно, отпускане на финансова помощ

р. № 362
пр.35/25.04.2018 г

р. №
363/17.05.2018 г
на подпис

р. № 364
пр.36/30.05.2018 г

р. № 365
пр.36/30.05.2018 г

р. № 366
пр.36/30.05.2018 г

министъра на финансите за
трансформиране на част от
целевата субсидия за
капиталови разходи по чл. 52
от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви
трансфер за финансиране на
разходите за неотложен
текущ ремонт на общински
пътища и на улична мрежа,
на основание на чл. 87 от
ЗДБРБ за 2018г. и е получено
одобрение за
трансформиране
Заповед на кмета на
общината № 330/23.05.2018
год.

Отпуснати са средства в
размер на 5 000 (Пет хиляди )
лева на Сдружение „АСК
Старт М – Криводол” за
финансова помощ за
организиране и провеждане
на традиционно състезание
по рали крос на 19 и 20 май
2018 г. в село Мадан
Вземане на решение за съгласие за приемане ” ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
на дарение за осем броя апартаменти
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР”
собственост на ”ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕАД дари 8 бр. апартаменти.
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД с ЕИК
175201304, гр.София, находящи се на
територията на гр. Бойчиновци.
Относно,промени в капиталовите разходи за Извършени са промени в
2018 год. на община Бойчиновци по обекти
плана на капиталовите
на капиталното строителство и основният
разходи за 2018 год. на
ремонт.
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
Относно, промяна на Бюджет 2018 г.
Извършена е промяна на
Бюджет 2018г. във връзка с
приетите промени в плана на
капиталовите разходи за
2018г.
Относно, допълнения на приложение № 9
Допълнени са Приложение
„Списък на длъжностите, които имат право
№ 9 и Приложение № 10
на транспортни разходи” и на приложение
№ 10 „Поименен списък на лицата, които
имат право на транспортни разходи”.
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р. № 367
пр.36/30.05.2018 г

р. № 368
пр.36/30.05.2018 г

р. № 369
пр.36/30.05.2018 г

р. № 370
пр.36/30.05.2018 г

р. № 371
пр.36/30.05.2018 г

р. № 372
пр.36/30.05.2018 г

Относно, Кандидатстване на община
Бойчиновци с проектни предложения
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските
райони“ по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.” към
Държавен фонд „Земеделие”.
Относно, застраховане на имоти частна
общинска собственост на територията на
община Бойчиновци.

Относно, представителство на община
Бойчиновци и участие в Общо събрание на
акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”
АД гр.Монтана, което ще се проведе на
05.06.2018 година в 11 ч., при липса на
кворум на 20.06.2018 година в 11 ч.
Относно, разрешение на общинския съвет за
възлагане изработването на проект за
изменение на Подробен устройствен план
(ПУП) – План за застрояване/ПЗ/ за ПИ №
000267 намиращ се в землището на
с.Лехчево, Община Бойчиновци, в следния
обхват: ПИ № 000267 в землището на
с.Лехчево, Община Бойчиновци.
Относно, Кандидатстване на община
Бойчиновци по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с интегрирано проектно
предложение BG05M9OP001-2.018
„СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ.ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО
ОБРАЗОВАНИЕ“-КОМПОНЕНТ 1.
Относно, подпомагане на Сдружение
“Аероклуб Монтана“, село Ерден, община
Бойчиновци.

Окомплектоване на
проектните предложения за
кандидатстване. Краен срок
за подаване 15.07.2018г.

С решението са определени
имотите частна общинска
собственост, подлежащи на
задължително застраховане,
включително срещу
природни бедствия и
земетресения. Имотите са
застраховани.
Определен е представител за
участие в Общо събрание на
акционерите на МБАЛ “Д-р
Стамен Илиев” АД
гр.Монтана на 05.06.2018 г.
В процес на изпълнение.

Проектното предложение е
подадено в срок и е в процес
на оценяване.

Отпуснати са средства в
размер на 5 000 (Пет хиляди)
лева на Сдружение
„Аероклуб Монтана” , село
Ерден, община Бойчиновци
за организиране и
провеждане на Световно
първенство по парашутизъм
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р. № 373
пр.37/27.06.2018 г
р. № 374
пр.37/27.06.2018 г
р. № 375
пр.37/27.06.2018 г

р. № 376
пр.37/27.06.2018 г
р. № 377
пр.37/27.06.2018 г
р. № 378
пр.37/27.06.2018 г

р. № 379
пр.37/27.06.2018 г

р. № 380
пр.37/27.06.2018 г

Относно, приемане на Наредба за
насърчаване на инвестициите с общинско
значение в община Бойчиновци и издаване
на сертификат клас В.
Относно, приемане на Годишен доклад за
наблюдение и оценка на Общинския план за
развитие на Община Бойчиновци през 2017
година.
Относно, промени в капиталовите разходи
за 2018 год. на община Бойчиновци по
обекти на капиталното строителство и
основният ремонт.

Относно, одобряване размера на
индивидуалните основни месечни заплати
на кметските наместници.
Относно, допълнение на ПРОГРАМА за
управление и разпореждане с имот,
общинска собственост през 2018 година.
Относно, отдаване под наем на два броя
помещения за офиси, находящи се в
административната сграда на кметство
Мърчево, чрез провеждане на публично
оповестен търг.
Относно, Издаване на РЕШЕНИЕ на
Общински съвет за възлагане на
изработването на проект за изменение на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
регулация /ПР/ и План за улична
регулация/ПУР/ в следния обхват: за
поземлен имот/ПИ/ с идентификатор
05236.551.147 по КК, представляващ част от
УПИ XIII в кв.27 и УПИ I Б, кв.26, и част от
улица с ОТ 88 -115 – 116, по плана на
гр.Бойчиновци, Община Бойчиновци.
Относно, допълнения в Общинския план за
развитие на община Бойчиновци 2014-2020
г., приет с Решение № 315 по Протокол №
31 от 31.01.2014 г., изменен и допълнен с
Решение № 121 по Протокол № 10 от
24.08.2016
г.
на
Общински
съвет
Бойчиновци.

– класически дисциплини в
с. Ерден в периода 20-31
август 2018г.
В процес на изпълнение.

За сведение.

Извършени са промени в
плана на капиталовите
разходи за 2018 год. на
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
Изпълнено.
Допълнена е Програмата.
В процес на изпълнение.

В процес на изпълнение.

Допълнен е Общинския план
за развитие.

СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
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Кмет на община Бойчиновци
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