ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 година
(Приет с Решение № 441, протокол № 47/31.01.2019г)

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 01.07.2018 – 31.12.2018 година, които подлежат на
изпълнение от общинската администрация.
На проведените през отчетния период заседания, Общинският съвет прие общо 57 броя
решения. Поради налагащи се важни обстоятелства 4 от тези решения са взети на подпис.
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 приемане и промяна на наредби – приета е Наредба за изменение на
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба за
изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, сигурност и
чистота на територията на община Бойчиновци, Наредба за условията и реда за разрешаване на
поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на
градското обзавеждане, Правилник за изменения и допълнения на Правилника за организация и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация;
- решения свързани с бюджета и финансовото състояние на общината:
Уведомяване за актуализираното разпределение на направените промени по бюджета на
общината, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно
чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бойчиновци, Актуализация
на Бюджет 2018 г., Информация за касовото изпълнение на Бюджета на община Бойчиновци за
първото полугодие на 2018 година, Информация за сметките за средства от Европейския съюз в
община Бойчиновци за първото полугодие на 2018 година, Бюджетна прогноза за периода 20192021г. 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 план–сметка за 2019
година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване;
Приети са програми, отчети и др.
Следващата таблица предоставя възможност да се запознаете с изпълнението на всяко
решение.
№ на решение
р. № 381
пр.38/02.07.2018 г

Кратко описание
Относно, Съфинансиране на община
Бойчиновци по проектно предложение –

Описание на изпълнението
Сключен договор с
изпълнител след проведена

р. № 382
пр.39/25.07.2018 г
р. № 383
пр.39/25.07.2018 г
р. № 384
пр.39/25.07.2018 г

„Подмяна на водопроводни клонове в град
Бойчиновци.
Относно, Отчет за дейността на общинския
съвет и неговите комисии за периода
01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
Относно, Отчет за изпълнението на
решенията на общинския съвет за периода
01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
Относно, промени в капиталовите разходи
за 2018 год. на община Бойчиновци по
обекти на капиталното строителство и
основния ремонт.

р. № 385
пр.39/25.07.2018 г

Относно, Определяне вноската на община
Бойчиновци във Фонд „Общинска
солидарност“ за 2018 година.

р. № 386
пр.39/25.07.2018 г

Относно, предложение за утвърждаване на
средищни детски градини и училища на
територията на община Бойчиновци за
учебната 2018/2019 година и включването
им в Списъка на средищните детски
градини и училища в Република България.
Относно, Учредяване на право на
прокарване на газопроводно отклонение и
сервитут през общински имот.
Относно, Издаване на решение на общински
съвет за възлагане на изработването на
проект за изменение на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за регулация
/ПР/ в следния обхват: УПИ I 310, кв. 50, по
плана на с. Мадан, Община Бойчиновци.
Относно, Разрешение на общинския съвет за
възлагане изработване на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за
застрояване /ПЗ/ с обхват: поземлен имот
/ПИ/: №№46036.927.17; 46036.22.20 з-ще с.
Мадан, Община Бойчиновци, придружено
със Задание по чл. 125 от ЗУТ.
Относно, Създаване на „Общински фонд за
подкрепа на местни инициативи –
Бойчиновци“.

р. № 387
пр.39/25.07.2018 г
р. № 388
пр.39/25.07.2018 г

р. № 389
пр.39/25.07.2018 г

р. № 390
пр.39/25.07.2018 г

обществена поръчка от
13.12.2018 г.
Приетия отчет е публикуван
на интернет страницата.
Приетия отчет е публикуван
на интернет страницата.
Извършени са промени в
плана на капиталовите
разходи за 2018 год. на
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт.
Определeнa e вноската на
община Бойчиновци във
Фонд „Общинска
солидарност“ за 2018 и
същата е внесена във фонда.
Информацията е изпратена
до РУО Монтана с писмо.

Учредено право на
прокарване със Заповед
509/13.08.2018 г.
- ПУП – ПР за УПИ I – 310,
кв.50, с. Мадан – продължава
процедурата за Заповед на
кмета по чл. 135, ал. 1, ал. 3
от ЗУТ
- ПУП – ПЗ за ПИ 46036.22.20 и ПИ –
46036.927.17, в землището
на с. Мадан – Издадена
Заповед и се проучва.
Приет е Правилник за
организацията, дейността и
управлението на Общински
фонд за подкрепа на местни
инициативи – Бойчиновци,
определени са средства и е
издадена Заповед за състава
на Обществения съвет №
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р. № 391
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Приемане на Наредба за
изменение на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.

р. № 392
пр.40/04.09.2018 г

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.

р. № 393
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Уведомяване за актуализираното
разпределение на направените промени по
бюджета на общината, включително и по
бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет, съгласно чл.125,
ал.4 от Закона за публичните финанси и
чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Бойчиновци към 31.12.2017 г.

р. № 394
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Годишен отчет за изпълнение на
бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Бойчиновци
към 31.12.2017г.

р. № 395
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Актуализация на Бюджет 2018г.

р. № 396
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Информация за касовото
изпълнение на Бюджета на община

524/23.08.2018 г.
Приета е Наредба за
изменение на Наредба за
реда за придобиване,
управление и разпореждане
с общинско имущество.
Приет е Правилник за
изменения и допълнения на
Правилника за организация и
дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с
Общинската администрация.
Уведомяване за
актуализираното
разпределение на
направените промени по
бюджета на общината,
включително и по
бюджетите на
второстепенните
разпоредители с бюджет,
съгласно чл.125, ал.4 от
Закона за публичните
финанси и чл.38, ал.4 от
Наредбата за условията и
реда за съставяне на
бюджетната прогноза за
местните дейности за
следващите три години и за
съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на
бюджета на Община
Бойчиновци към 31.12.2017
г.
Приет е годишен отчет за
изпълнение на бюджета и на
сметките за средства от
Европейския съюз на
Община Бойчиновци към
31.12.2017г.
Извършени са промени в
плана на капиталовите
разходи за 2018 год. на
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
Приета е информация за
касовото изпълнение на
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Бойчиновци за първото полугодие на 2018
година.
р. № 397
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Информация за сметките за
средства от Европейския съюз в община
Бойчиновци за първото полугодие на 2018
година.

р. № 398
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Уведомяване за актуализираното
разпределение на направените промени по
бюджета на общината, включително и по
бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет, съгласно чл.125,
ал.4 от Закона за публичните финанси и
чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Бойчиновци към 30.06.2018 г.

р. № 399
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Разходи за командировки за
периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г. на
председателя на Общински съвет
Бойчиновци.

р. № 400
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Промени в капиталовите разходи
за 2018 год. на община Бойчиновци по
обекти на капиталното строителство и
основният ремонт.

р. № 401
пр.40/04.09.2018 г

Относно, Възлагане на добив и продажба на
дървесина от имоти № 000226, № 000227 и
№ 000298 – пасище, общинска собственост,
находящи се в землището на с. Портитовци.
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

р. № 402
пр.40/04.09.2018 г

Бюджета на община
Бойчиновци за първото
полугодие на 2018 година.
Приета е информация за
сметките за средства от
Европейския съюз в община
Бойчиновци за първото
полугодие на 2018 година
Уведомяване за
актуализираното
разпределение на
направените промени по
бюджета на общината,
включително и по
бюджетите на
второстепенните
разпоредители с бюджет,
съгласно чл.125, ал.4 от
Закона за публичните
финанси и чл.38, ал.4 от
Наредбата за условията и
реда за съставяне на
бюджетната прогноза за
местните дейности за
следващите три години и за
съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на
бюджета на Община
Бойчиновци към 30.06.2018
г.
Приет е отчет за разходи за
командировки за периода
01.01.2018г. – 30.06.2018г. на
председателя на Общински
съвет Бойчиновци
Извършени са промени в
плана на капиталовите
разходи за 2018 год. на
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
В момента тече процедура за
съгласуване с РДГБерковица
Емил Макариев – общински
съветник е взел участие в
Общото събрание на
акционерите на МБАЛ “Д-р
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р. № 403
пр.40/04.09.2018 г

р. № 404
пр.40/04.09.2018 г

р. № 405
пр.40/04.09.2018 г
р. №
406/13.09.2018 г
на подпис

р. №
407/13.09.2018 г
на подпис

р. № 408
пр.41/27.09.2018 г

27.09.2018 година в 11 ч., при липса на
кворум на 11.10.2018 година в 11 ч.
Относно, Осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес
в самостоятелни паралелки с по-малко от 10
ученици в СУ „Васил Левски” гр.
Бойчиновци, ОУ „Вл. Минчев” с.
Владимирово, ОУ „Отец Паисий” с.Мадан и
ОУ „Христо Ботев” с. Мърчево в бюджет
2019 г.
Относно, Утвърждаване на паралелки под
норматив и слети паралелки в училищата на
територията на община Бойчиновци и
приемане на училищната мрежа за учебната
2018/2019 година.

Стамен Илиев” АД гр.
Монтана
Решение № 403 е изменено с
Решение №406/13.09.2018
взето на подпис

Утвърдени са паралелки под
норматив и слети паралелки
в училищата на територията
на община Бойчиновци и
приета училищната мрежа за
учебната 2018/2019 година.
Относно, Приемане на План за действие за
Приет е План за действие за
общинските концесии в Община
общинските концесии в
Бойчиновци.
Община Бойчиновци.
Изменение в Решение №403 от Протокол
За учебната 2018/2019
№40/04.09.2018 г. за осигуряване на
година Общински съвет
допълнителни средства за обезпечаване на
Бойчиновци разрешава
учебния процес в самостоятелни паралелки
съществуването на 4 /четири/
с по-малко от 10 ученици в СУ „Васил
самостоятелни паралелки и 1
Левски” гр.Бойчиновци, ОУ „Вл. Минчев” с. /една/ слята паралелка под
Владимирово, ОУ „Отец Паисий” с.Мадан и установения минимум.
ОУ „Христо Ботев” с. Мърчево в бюджет
Частта „ОУ „Христо Ботев”
2019 г. в частта за ОУ „Христо Ботев” с.
с. Мърчево-3 самостоятелни
Мърчево и общия брой самостоятелни
паралелки-ІІ клас-5 ученици,
паралелки
ІІІ клас-4 ученици и VІІ клас7 ученици” се изменя и става
„ОУ „Христо Ботев” с.
Мърчево-1 слята паралелкаІІ клас- ІІІ клас-9 ученици и 1
самостоятелна паралелка в
VІІ клас-7 ученици”
Утвърждаване на паралелка под норматив в
СУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Лехчево и
приемане на изменение в училищната мрежа
и утвърждаването й за учебната 2018/2019
година

Утвърдена е паралелка под
норматив в СУ „Св. св.
Кирил и Методий” с.
Лехчево и прието изменение
в училищната мрежа и
утвърждаването й за
учебната 2018/2019 година
Относно, Одобряване на бюджетна прогноза Одобрена е бюджетна
за периода 2019-2021г. на постъпленията от прогноза за периода 2019местни приходи и на разходите за местни
2021г. на постъпленията от
дейности на община Бойчиновци, Прогноза местни приходи и на
на показателите за поети ангажименти и за
разходите за местни
задължения за разходи за периода 2019дейности на община
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2021г. и Прогноза за общинския дълг (вкл. и
намеренията за нов) и разходите за лихви по
него за периода 2019-2021г. на община
Бойчиновци.

р. № 409
пр.41/27.09.2018 г

р. № 410
пр.41/27.09.2018 г

р. №
411/10.10.2018 г
на подпис

р. №
412/10.10.2018 г
на подпис
р. № 413
пр.43/29.10.2018 г

р. № 414
пр.43/29.10.2018 г

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.
Относно, Промени в капиталовите разходи
Извършени са промени в
за 2018 год. на община Бойчиновци по
плана на капиталовите
обекти на капиталното строителство и
разходи за 2018 год. на
основният ремонт.
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
Относно, Допълнение на ПРОГРАМА за
Програмата е допълнена с
управление и разпореждане с имот,
нов раздел „ Описание на
общинска собственост през 2018 година.
имотите, които отговарят на
изискванията за възлагане на
концесия“
Осигуряване на допълнителни средства за
Общински съвет Бойчиновци
обезпечаване на учебния процес в
разрешава съществуването
самостоятелна паралелка с по-малко от 10
на самостоятелна паралелка
ученици в СУ „Васил Левски“ гр.
под установения минимум и
Бойчиновци в бюджет 2019 г.
дава съгласие да се
дофинансира с допълнителни
средства за обезпечаване на
учебния процес, извън
определените по единни
разходни стандарти за
съответната дейност, както
следва:
- СУ „Васил Левски“ гр.
Бойчиновци-1самостоятелна
паралелка-X клас-9 ученици
Представителство на община Бойчиновци в Не се проведе общо събрание
Общото събрание на съдружниците на „В и на съдружниците на „В и К”
К” ООД - гр. Монтана, което ще се проведе ООД - гр. Монтана, поради
на 16.10.2018 г. от 10.30 ч.
отмяна на заседанието.
Промени в капиталовите разходи за 2018
Извършени са промени в
год. на община Бойчиновци по обекти на
плана на капиталовите
капиталното строителство и основният
разходи за 2018 год. на
ремонт.
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
Допълнения на приложение № 10
Приети са допълнения на
„Поименен списък на лицата, които имат
приложение № 10 „Поименен
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право на транспортни разходи”

р. № 415
пр.43/29.10.2018 г

р. № 416
пр.43/29.10.2018 г

р. № 417
пр.43/29.10.2018 г

р. № 418
пр.43/29.10.2018 г

р. № 419
пр.43/29.10.2018 г

р. № 420

списък на лицата, които имат
право на транспортни
разходи”
Представителство на община Бойчиновци в Общински съвет Бойчиновци
извънредно заседание на Общо събрание на предостави мандат на
Асоциация по В и К на обособената
Светлин Сретениев – кмет
територия, обслужвана от „Водоснабдяване на община Бойчиновци, да
и канализация” ООД гр. Монтана,
представлява община
определяне позицията на общината и
Бойчиновци в извънредно
предоставяне мандат за начина на гласуване заседание на Общото
по въпросите от дневния ред на заседанието, събрание на Асоциация по В
което ще се проведе на 31.10.2018 година от и К – Монтана
10.00 часа.
Проект на ПРОГРАМА за разделно
Сключен Договор с
събиране на отпадъци от опаковки на
Булекопак АД гр. София за
територията на община Бойчиновци.
разделно събиране на
отпадъци от опаковки
образувани на територията
на общината
Отпускане на стипендия за подпомагане
Изплатена е стипендията за
обучението на Цветелина Янчева, съгласно
подпомагане обучението на
Правилника за отпускане на годишни
Цветелина Янчева, съгласно
стипендии за подпомагане обучението на
Правилника за отпускане на
студенти от община Бойчиновци.
годишни стипендии за
подпомагане обучението на
студенти от община
Бойчиновци.
Приемане на Вътрешни правила за
Общински съвет –
организацията и реда за проверка на
Бойчиновци утвърди
декларации и за установяване конфликт на
Вътрешни правила за
интереси в Общински съвет – Бойчиновци.
организацията и реда за
извършване на проверка на
декларации и за
установяване конфликт на
интереси.
Определяне на състав на комисията по чл.
Определен е състав, както
11, ал. 2 от НОРИПДУКИ към кметове на
следва:
кметства.
1. Красимира Атанасова
- юрист с граждански
договор в община
Бойчиновци;
2. инж. Илияна Александрова
- секретар на общината;
3. Нели Петрова
- началник отдел „АПИО и
ЧР“;
Резервен член: Таня Петрова
– заместник кмет на община
Бойчиновци.
Приета декларация за възражение срещу
С Решение № 420 от Пр.
7

пр.44/28.11.2018 г

издаване на регистрационен документ за
разрешение за преработка и рециклиране на
територията на село Лехчево на пластмаса
от сепариращи инсталации в Република
Италия.

р. № 421
пр.44/28.11.2018 г

Приета Наредба за изменение на Наредба №
1 за осигуряване и поддържане на
обществения ред, сигурност и чистота на
територията на община Бойчиновци.

р. № 422
пр.44/28.11.2018 г

Предоставяне на поземлени имоти публична
общинска собственост с начин на трайно
ползване – полски пътища.
Разрешение на общинския съвет за
възлагане изработването на проект за
Подробен устройствен план (ПУП) – План
за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор
17943.916.311, намиращ се в землището на
с. Громшин, Община Бойчиновци.
Приемане на Наредба за условията и реда за
разрешаване на поставянето на
преместваеми обекти за търговски и
обслужващи дейности и други елементи на
градското обзавеждане.
Актуализация на Бюджет 2018г.

р. № 423
пр.44/28.11.2018 г

р. № 424
пр.44/28.11.2018 г

р. № 425
пр.44/28.11.2018 г

р. № 426
пр.45/18.12.2018 г

р. № 427

44/28.11.2018 г. е приета
декларация за възражение
срещу издаване на
регистрационен документ за
разрешение за преработка и
рециклиране на територията
на село Лехчево на пластмаса
от сепариращи инсталации в
Република Италия и
декларацията е внесена в
деловодството на РИОСВ
Монтана.
Приета е Наредба за
изменение на Наредба № 1 за
осигуряване и поддържане на
обществения ред, сигурност
и чистота на територията на
община Бойчиновци.
Издадена заповед на Кмета
на общината и сключени
договори за наем 9 бр.
- ПУП – ПЗ за ПИ
17943.916.311, намиращ се в
землището на с. Громшин –
изработва се ПУП
Приета Наредба и
публикувана на страницата
на общината

Извършени са промени в
плана на капиталовите
разходи за 2018 год. на
община Бойчиновци по
обекти на капиталното
строителство и основният
ремонт
Одобрена план–сметка за 2019 година за
Одобрена е план–сметка за
дейностите по събиране на битовите
2019 година за дейностите по
отпадъци и транспортирането им;
събиране на битовите
обезвреждане на битовите отпадъци в депа
отпадъци и
или други съоръжения; поддържане на
транспортирането им;
чистотата на териториите за обществено
обезвреждане на битовите
ползване.
отпадъци в депа или други
съоръжения; поддържане на
чистотата на териториите за
обществено ползване
Относно избор на комисия, която да проведе Комисия в състав:
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пр.45/18.12.2018 г

р. № 428
пр.45/18.12.2018 г

р. № 429
пр.45/18.12.2018 г

р. № 430
пр.45/18.12.2018 г

р. № 431
пр.45/18.12.2018 г

р. № 432
пр.45/18.12.2018 г

р. № 433
пр.45/18.12.2018 г
р. № 434
пр.45/18.12.2018 г
р. № 435
пр.45/18.12.2018 г

тайно гласуване по прекратяване
1. Петя Първанова –
правомощията на заместник председателя на председател
общински съвет – Бойчиновци.
2. Георги Тодоров – член
3. Мария Димитрова - член
Предсрочно прекратяване на правомощията След проведеното тайно
на Росен Русинов – зам. председател на
гласуване Общински съвет Общински съвет – Бойчиновци.
Бойчиновци прекрати
правомощията на Росен
Русинов, като заместник
председател на Общински
съвет – Бойчиновци.
Избор на заместник председател на
Общински съвет –
Общинския съвет
Бойчиновци избра Георги
Николов за заместник
председател на Общинския
съвет.
Изменение на Решение № 320 от Протокол
Общински съвет –
№ 32/31.01.2018 г. на ОбС Бойчиновци.
Бойчиновци измени Решение
№ 320 от Протокол №
32/31.01.2018 г. с решение №
430 Протокол №
45/18.12.2018 г.
Допълнение на ПРОГРАМА за управление и Програмата е допълнена с
разпореждане с имот, общинска собственост прилежащ имот към сграда
през 2018 година.
частна собственост в село
Лехчево. Програмата е
публикувана на интернет
сайта на общината.
Одобрена пазарна оценка на поземлен имот Одобрена пазарна оценка на
– частна общинска собственост, в
прилежащ имот към сграда
землището на с. Лехчево, изготвена от
частна собственост в село
независим лицензиран оценител отговарящ
Лехчево.
на изискванията на Закона за независимите
оценители.
Продажба на поземлен имот частна
Предстои издаване на
общинска собственост в землището на с.
Заповед и сключване на
Лехчево без търг, след решение на
договор за продажба на
Общинския съвет по пазарни цени.
имота.
Приета Програма за развитие на
Приета е Програма за
читалищната дейност в община
развитие на читалищната
Бойчиновци през 2019 г.
дейност в община
Бойчиновци през 2019 г.
Приемане и одобрение на инвестициите,
Инвестицията, направена от
направени в актив общинска собственост от оператора „ВиК” ООД
„Водоснабдяване и канализация” ООД
Монтана в актив общинска
Монтана („ВиК”) за 2018 г., след което
собственост за 2018 г. в
активите да преминат в управление на
размер на 4659,82 лв. без
Асоциацията по ВиК – Монтана на
ДДС, е приета и одобрена,
обособена територия, обслужвана от
след което активите са
„Водоснабдяване и канализация” ООД
преминали в управление на
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Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат
предадени за стопанисване, поддържане и
експлоатация на действащият оператор
„ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или
актуализиране на приложение № 1 от
договора от 31.03. 2016 г.
р. № 436
пр.45/18.12.2018 г
р. № 437
пр.45/18.12.2018 г

Актуализация на Бюджет 2018г.
Изменение на приложение № 10 „Поименен
списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи”

Асоциацията по ВиК –
Монтана чрез подписване
на приемо - предавателен
протокол между Община
Бойчиновци и оператора
„Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр.
Монтана.
Приета е актуализация на
Бюджет 2018г.
Прието е изменение на
приложение № 10 „Поименен
списък на лицата, които имат
право на транспортни
разходи”
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