ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

за периода /01.01.2019 г. - 30.06.2019 г./

(Приет с Решение № 504, протокол № 54/31.07.2019г)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СРЕТЕНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Общинският съвет е орган на местното самоуправление. Дейността на Общинския
съвет се осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за местното
самоуправление и местната администрация, действащото законодателство в Република
България.
Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се
разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на Общината. Предлагам на
вниманието на Общинските съветници отчет за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 година.
През отчетния период няма промяна в поименния състав на Общинския съвет, както и в
Постоянните комисии към съвета по отношение брой и председатели.
Поради липса на кворум или други организационни причини няма отложени заседания.
Заседанията на Общинския съвет са проведени открити. Осигурена е възможност
гражданите да участват в работата на съвета по точки от Дневния ред. От това си право се е
възползвал 1 гражданин.
Присъствието на общинските съветници на заседанията се характеризира с тяхното
участие в дебатите, а също и при взимането на решения. Отсъствията са по уважителни
причини и със съответното уведомление.
Внесените за разглеждане материали, съобразно тяхната насоченост се разпределят за
Постоянните комисии. На заседанията Постоянните комисии разглеждат материалите и
изготвят становища.
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет в 7дневен срок от приемането им изпращаме на кмета на общината, на областния управител и
Районна прокуратура. Публикуват се на интернет страницата на община Бойчиновци. За
осигуряване на публичен достъп и информираност на граждани, които нямат възможност и
достъп до интернет, актовете се поставят на информационните табла в сградата на общината
и се изпращат по кметствата. В сградата на общината се съхраняват актовете и всеки
гражданин има възможност да се запознае или получи копие от даден акт.
Редовно в заседанията вземат участие кметът на общината, зам. кметовете на общината,
кметовете на кметства и кметски наместници, секретаря на общината, специалисти от
Общинска администрация, вносителите на материали. Това създава условия внесените
въпроси да се обсъждат отговорно и открито.
През последното шестмесечие Общински съвет Бойчиновци проведе 6 редовни
заседания и 2 извънредни.
За отчетния период Общинският съвет прие общо 65 броя решения.
Решенията на подпис се приемат в изключителни случаи, когато важни обстоятелства
налагат това, две от тези решения са взети на подпис. Два броя предложени решения на
подпис Общински съвет Бойчиновци не прие, върнати са за ново обсъждане от кмета на
общината. След ново обсъждане на решенията Общинския съвет прие р. № 477 във връзка с
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Кандидатстване на Община Бойчиновци пред Фонд „Социална закрила” с проектно
предложение „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален
патронаж – гр. Бойчиновци” и осигуряване на съфинансиране по проекта и р. № 478 във
връзка с Кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа” по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.0 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020
В Административен съд Монтана постъпи Жалба от кмета на общината, срещу решение
№ 455 по Протокол № 48/27.02.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. Образува се
административно дело № 117/2019 г. от съдия М. Ницова. Делото беше насрочено в открито
съдебно заседание на 08.05.2019 г., но е отменено във връзка със Заповед на Председателя на
Върховния административен съд, с която съдия Ницова е командирована за срок от три
месеца. Делото ще бъде пренасочено за друга дата.
В Административен съд Монтана постъпи Жалба от кмета на общината срещу решение
№ 454 по Протокол № 48/27.02.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. Образува се
административно дело № 118/2019 г. от съдия О. Евгениев. С решение № 214/08.05.2019 г.
Административен съд – Монтана обяви за НИЩОЖНО решение № 454 от Протокол №
48/27.02.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. С р. № 499 от Протокол № 52/31.05.2019 г.
на основание р. № 214/08.05.2019 г. на Административен съд – Монтана, Общински съвет
Бойчиновци отмени р. № 454 от Протокол № 48/27.02.2019 г.
За посочения период няма върнати или оспорени решения от Областния управител.
През отчетния период в Административен съд Монтана постъпи протест от прокурор К.
Цветкова при Окръжна прокуратура Монтана против чл. 5, ал. 1, чл. 28, ал.1, чл. 34, ал. 1, т. 1
и чл. 40, ал. 2 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, като
противоречаща на нормативните актове от по-висока степен, на което беше образувано
административно дело № 107/2019 г. С решение № 191/22.04.2019 г. Административен съд –
Монтана отмени оспорените разпоредби на чл. 5, ал. 1, в частта „български“, чл. 28, ал.1, чл.
34, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 2 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински
жилища, приета с решение № 99 от Протокол № 17/31.03.2005 г. на Общински съвет
Бойчиновци.
След извършена проверка от Окръжна прокуратура – Монтана по реда на надзора на
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бойчиновци
в Общински съвет Бойчиновци постъпи протест от г-жа К. Цветкова – прокурор при Окръжна
прокуратура Монтана, против разпоредбата на чл. 45, ал. 3 в частта: „ или упълномощено от
него лице“ и чл. 46, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Бойчиновци, като противоречаща на нормативните актове от повисока степен, на което беше образувано административно дело № 108/2019 г. С решение №
190/22.04.2019 г. Административен съд – Монтана отмени по протест на прокурор К. Цветкова
при Окръжна прокуратура – Монтана разпоредбите на чл. 45, ал. 3 в частта: „ или
упълномощено от него лице“ и чл. 46, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Бойчиновци приета с решение № 49, Протокол №
8/17.04.2018 г., изменена с решение № 184, Протокол № 17/22.02.2017 г. на Общински съвет
Бойчиновци, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
По своя характер решенията на Общински съвет Бойчиновци са разнообразни.
През отчетния период Общинският съвет:

Прие промяна в нормативни документи – наредби, планове и др.
 Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет
Бойчиновци за определяне размера на местните данъци.

 Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и

поддържане на обществения ред, сигурност и чистота на територията на община
Бойчиновци.

2



Прие Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за
общо и индивидуално ползване и правила за ползването им за стопанската 2019 –
2020 година.

Прие програми, правилници и отчети:











Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Бойчиновци
за 2018 година.
Отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет за периода 01.07.2018 –
31.12.2018 година.
Отчет за дейността на Общински съвет – Бойчиновци и неговите комисии за
периода 01.07.2018 – 31.12.2018 година.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост за 2018 година.
Отчет за дейностите на Общински план за младежта за 2018 г. и Общински план за
младежта за 2019 г. на община Бойчиновци.
Годишен доклад за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на
Община Бойчиновци през 2018 година.
Отчети за дейността на читалищата на територията на община Бойчиновци и за
изразходваните от бюджета средства през 2018 г.
Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда през 2018 година.
Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2018 година
Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. и Годишен
план за развитие на социалните услуги за 2020 г. в община Бойчиновци.

Прие решения за финансовото състояние на общината, управлението
и разпореждането с имоти общинска собственост













Прие бюджета на община Бойчиновци за 2019 година.
Одобри бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. 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 20202022г. и Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за
лихви по него за периода 2020-2022г. на община Бойчиновци.
Актуализация на Бюджет 2018 г.
Актуализация на Бюджет 2019 г.
Промени в капиталовите разходи за 2018 год. на община Бойчиновци по обекти на
капиталното строителство и основният ремонт.
Промени в капиталовите разходи за 2019 год. на община Бойчиновци по обекти на
капиталното строителство и основният ремонт.
Разпределение на преходния остатък от 2018 година.
Даде съгласие за предложение до министъра на финансите за трансформиране на
част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в
целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на
общински пътища и на улична мрежа, на основание на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019г.
Прие ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
през 2019 година.
Допълни ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имот, общинска собственост
през 2019 година.

Одобри:


Пазарна оценка за учредяване право на ползване върху ПИ, без провеждане на търг,
изготвена от независим лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона
за независимите оценители
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Пазарна оценка на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на община Бойчиновци, гр. Бойчиновци, кв. Огоста изготвена от
независим лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за
независимите оценители.
Пазарна оценка за отдаване под наем на 16.00 кв. м., представляващи част от
покривното пространство на сграда с идентификатор 05236.552.782.1, с
предназначение за Административна делова сграда публична общинска
собственост, находяща се на ул. ”Гаврил Генов” №2, гр. Бойчиновци, община
Бойчиновци изготвена от независим лицензиран оценител отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители.
Пазарна оценка на недвижим имот, масивна сграда – гараж – частна общинска
собственост, находящ се в с. Мадан, община Бойчиновци изготвена от независим
лицензиран оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители.
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 урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-271 в кв. 105, улица с ОТ 295,296,305 и
улица ОТ 290-тупик, по плана на с. Лехчево, община Бойчиновци.
Възлагане на изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за регулация /ПР/ в следния обхват: за поземлен имот /ПИ/-105 в кв.10
по плана на с. Бели брод, община Бойчиновци.
Възлагане на изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за регулация /ПР/ в следния обхват: за УПИ I в кв.2, по плана на
кв.Огоста, гр. Бойчиновци, Община Бойчиновци, поземлен имот с идентификатор
№05236.551.222 по КК.
Възлагане изработването на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за промяна
предназначението на земеделска земя за ПИ с идентификатор № 55258.15.18 в
местност “ Гърциляк “, землище на с.Палилула, община Бойчиновци , за собствени
неземеделски нужди, а именно „добив на подземни богатства – строителни
материали – пясъци „ от находище „Гредо” с участъци „Охрид” и „Палилула”,
разположено в землищата на с.Охрид и с.Палилула, община Бойчиновци, област
Монтана - по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и Правилника
за прилагането му.
Възлагане на добив и продажба на дървесина от имоти с идентификатор
57844.105.226, 57844.105.227, 57844.105.298 – пасище, общинска собственост,
находящи се в землището на с. Портитовци и имот с идентификатор 05236.302.29 –
изоставена орна земя в землището на гр. Бойчиновци.

Даде съгласие за:







Сключване на договор за отдаване под наем на 16.00 кв. м., представляващи част от
покривното пространство на сграда с идентификатор 05236.552.782.1, с
предназначение за Административна делова сграда, находяща се в гр.Бойчиновци,
община Бойчиновци.
Настаняване под наем в общинско жилище в село Лехчево, община Бойчиновци.
Издаване запис на заповед от Община Бойчиновци в полза на МТСП, главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти- Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси“, и Запис на заповед в полза на МОН,
Изпълнителна агенция-Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“обезпечаваща авансово плащане по административен договор за
предоставяне на БФП по ОП “РЧР” и ОП “НОИР” BG05M9OP001-2.018 “Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование”-Компонент 1
Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост с обща площ
от 1120 кв. м. /хиляда сто и двадесет квадратни метра/, с идентификатор
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05236.551.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци,
кв. Огоста, община Бойчиновци чрез провеждане на публичен търг.
Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ с НТП „Нива“- без търг или конкурс
за стопанската 2019 – 2020 година.
Учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху ПИ с
идентификатор 57844.100.241, с площ 2070 кв.м., публична общинска собственост,
категория на земята трета, находящ се в м. „Лъката”, землище Портитовци, с НТП
„Пасище“.
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на община Бойчиновци, гр. Бойчиновци, кв. Огоста, чрез провеждане на
публичен търг.
Продажба на недвижим имот, масивна сграда – гараж – частна общинска
собственост, находящ се в с. Мадан, община Бойчиновци, чрез провеждане на
публичен търг.
Отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост с обща
площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ с одобрена схема за разполагане на
павилион, находящ се в квартал № 5 по регулационния план на с. Владимирово,
община Бойчиновци чрез провеждане на публичен търг.
Предварително съгласуване съгласно т. 2 от Решение № 430, Протокол №
45/18.12.2018г.

Определи:






Вноската на община Бойчиновци във Фонд „Общинска солидарност” за 2019
година.
Размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства.
Застраховането на имоти частна общинска собственост на територията на община
Бойчиновци.
Предназначението на общинските жилища през 2019 година.

Общинският съвет прие и други решения:

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 се
проведе на 28.02.2019 година от 10.00 часа.
 Представителство на община Бойчиновци в Общото събрание на съдружниците на
„В и К” ООД - гр. Монтана, което се проведе на 09.05.2019 г.
 Избра Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
 Ново обсъждане на решение № 457/13.03.2019 г. прието на подпис на Общински
съвет – Бойчиновци във връзка с Кандидатстване на Община Бойчиновци пред
Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизиране на кухненско
оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Бойчиновци” и
осигуряване на съфинансиране по проекта.
 Ново обсъждане на решение № 458/13.03.2019 г. прието на подпис на Общински
съвет – Бойчиновци във връзка с Кандидатстване с проектно предложение
„Патронажна грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M90PO001-2.0 „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания-Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 – 2020
 Забрана за разкопаване на общински терени, при прекъсване на водоснабдяването.
на абонати с неплатени задължения към ВиК-Монтана.
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Прие Декларация относно, постъпила Жалба от Вергиния Асенова – учител в ДГ
„Щастливо детство“ с. Мадан.

Уважаеми колеги общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет-Бойчиновци и неговите комисии се
основава на анализа на съдържанието на взетите решения. Изминалият период дава основание
на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и приноса му в общия обем от
работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки
необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната
работа на Общинския съвет.
Желая и в бъдещата ни съвместна работа да няма проблеми, с действията си да
спомогнем за решаване многообразните житейски проблеми. Искрено се надявам с
конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на
община Бойчиновци.
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