ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

за периода /01.07.2018 г. - 31.12.2018 г./

(Приет с Решение № 442, протокол № 47/31.01.2019г)

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 01.07.2018 г. - 31.12.2018 година.
През периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 година няма промяна в поименния състав на
общинския съвет, както и в постоянните комисии към съвета по отношение брой и
председатели.
Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избра комисия в
състав: Петя Първанова – председател, Георги Тодоров – член, Мария Димитрова – член,
която да проведе тайно гласуване по прекратяване правомощията на заместник председателя
на общински съвет – Бойчиновци. След проведено тайно гласуване на основание чл. 17а, ал.1,
т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет - Бойчиновци прекрати
правомощията на Росен Горанов Русинов, като заместник председател на Общински съвет –
Бойчиновци. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл. 16а, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Бойчиновци избра Георги Николов за
заместник председател на Общинския съвет.
Поради липса на кворум или други организационни причини няма отложени заседания.
Заседанията на Общинския съвет са проведени открити и с присъствието на граждани.
Осигурена е възможност гражданите да участват в работата на съвета по точки от Дневния
ред. От това си право са се възползвали 2 граждани, след писмено заявяване. Присъствието на
общинските съветници на заседанията се характеризира с тяхното участие в дебатите, а също
и при взимането на решения. Отсъствията са основно по уважителни причини и със
съответното уведомление, но винаги кворумът е бил на добро ниво.
През последното шестмесечие Общинският съвет Бойчиновци проведе 6 редовни
заседания и 1 извънредно.
На 7 Октомври в салона на Общински обществен център се проведе тържествено
заседание на Общински съвет Бойчиновци по случай Празника на общината.
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.
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За отчетния период Общинският съвет прие общо 57 броя решения, от които 4 броя на
подпис. Решенията на подпис се приемат в изключителни случаи, когато важни обстоятелства
налагат това.
Няма върнати за ново обсъждане или оспорени пред Административния съд решения от
Кмета на Общината. За посочения период няма върнати или оспорени решения от Областния
управител и от съда. Решенията, които Общинският съвет приема са съобразени със
законовите актове и нормативната уредба в Република България.
През отчетния период в Административен съд Монтана е постъпил протест от
прокурор Цветкова при Окръжна прокуратура Монтана против чл. 32, ал. 4 от Наредба № 1 за
осигуряване и поддържане на обществения ред, сигурност и чистота на територията на
община Бойчиновци, като противоречаща на нормативните актове от по-висока степен, на
което беше образувано административно дело № 537/2018 г. Общински съвет Бойчиновци
незабавно предприе мерки за изменение на Наредбата, привеждайки я в съответствие със
ЗАНН.
След извършена проверка от Окръжна прокуратура – Монтана по реда на надзора на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Общински съвет Бойчиновци постъпи протест от г-жа Г. Александрова – прокурор при
Окръжна прокуратура Монтана, против разпоредбата на чл. 15, ал. 1 в частта: „ с изключение
на имотите, подлежащи на концесиониране“ от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, като противоречаща на нормативните актове от повисока степен. За имотите подлежащи на концесиониране, Общинският съвет е приел Наредба
за концесиите. Общински съвет Бойчиновци прие Наредба за изменение на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
В Закона за местното самоуправление и местната администрация настъпиха промени,
което налага Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация да бъде приведен в
съответствие със законовите разпоредби. В Държавен вестник бр. 24/2018г е обнародван Закон
за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
В изменението на чл. 29а, ал. 1 от Закона се казва: „В структурата на общинската
администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на Общинския
съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно
обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския
съвет.” Съгласно ал. 5 на чл. 29а „Организацията на дейността и функциите на звеното се
определят в правилника по чл. 21, ал. 3.“ В Държавен вестник бр. 47/2018г е обнародван Закон
за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Приетите изменения и допълнения в чл. 27 от ЗМСМА регламентират мнозинството, с което
се вземат решения. Промяната в нормативната база налага съответните изменения и
допълнения в действащия Правилник. След спазване на процедурата по обществено
обсъждане на проекта, Общинският съвет прие Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация.
При разглежданите предложения за изменения и допълнения на нормативни актове на
Общинския съвет са спазени изискванията на Закона за нормативните актове.
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 на Наредба за реда за придобиване, управление и

разпореждане с общинско имущество.
•
Прие Правилник за изменения и допълнения на Правилника за организация и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация.
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•
Приемане на План за действие за общинските концесии в Община Бойчиновци.
•
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.

Прие програми, правилници и отчети:

•
Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода
01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
•
Отчет за изпълнението на решенията на общинския съвет за периода 01.01.2018
г. - 30.06.2018 г.
•
Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Бойчиновци към 31.12.2017г.
•
Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на
община Бойчиновци.
•
Програма за развитие на читалищната дейност в община Бойчиновци през 2019
г.

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

•
Промени в капиталовите разходи за 2018 год. на община Бойчиновци по обекти
на капиталното строителство и основния ремонт.
•
Определи вноската на община Бойчиновци във Фонд „Общинска солидарност“
за 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 31.12.2017 г.
•
Актуализация на Бюджет 2018г.
•
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.
•
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.
•
Одобри 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 20192021г. на община Бойчиновци.
•
Възлагане на добив и продажба на дървесина от имоти № 000226, № 000227 и
№ 000298 – пасище, общинска собственост, находящи се в землището на с. Портитовци.
•
Допълнение на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имот, общинска
собственост през 2018 година.
•
Предоставяне на поземлени имоти публична общинска собственост с начин на
трайно ползване – полски пътища.
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•
Одобрена пазарна оценка на поземлен имот – частна общинска собственост, в
землището на с. Лехчево, изготвена от независим лицензиран оценител отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители.
•
Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в землището на с.
Лехчево без търг, след решение на Общинския съвет по пазарни цени.

Прие:

•
Допълнения на приложение № 10 „Поименен списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи”
•
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване конфликт на интереси в Общински съвет – Бойчиновци.
•
Състав на комисията по чл. 11, ал. 2 от НОРИПДУКИ към кметове на кметства.
•
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.
•
Изменение на Решение № 320 от Протокол № 32/31.01.2018 г. на ОбС
Бойчиновци.

Одобри:

•
Учредяване на право на прокарване на газопроводно отклонение и сервитут през
общински имот.
•
Разходи за командировки за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г. на председателя
на Общински съвет Бойчиновци.
•
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.

Даде съгласие за:

•
Съфинансиране на община Бойчиновци по проектно предложение – „Подмяна
на водопроводни клонове в град Бойчиновци.
•
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.
•
Създаване на „Общински фонд за подкрепа на местни инициативи –
Бойчиновци“.
•
Изменение в Решение №403 от Протокол №40/04.09.2018 г. за осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в самостоятелни паралелки с помалко 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. в частта за ОУ
„Христо Ботев” с. Мърчево и общия брой самостоятелни паралелки
•
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.
•
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
•
Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в
самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ „Васил Левски“ гр. Бойчиновци в
бюджет 2019 г.
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Отпусна:

•
Стипендия за подпомагане обучението на Цветелина Янчева, съгласно
Правилника за отпускане на годишни стипендии за подпомагане обучението на студенти от
община Бойчиновци.

Общинският съвет прие и други решения:

•
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.
•
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.
•
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.
•
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
27.09.2018 година в 11 ч., при липса на кворум на 11.10.2018 година в 11 ч.
•
Представителство на община Бойчиновци в Общото събрание на съдружниците
на „В и К” ООД - гр. Монтана, което ще се проведе на 16.10.2018 г. от 10.30 ч.
•
Представителство на община Бойчиновци в извънредно заседание на Общо
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Монтана, определяне позицията на общината и предоставяне мандат за
начина на гласуване по въпросите от дневния ред на заседанието, което ще се проведе на
31.10.2018 година от 10.00 часа.
•
Прие и одобри инвестициите, направени в актив общинска собственост от
„Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2018 г., след което активите да
преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД 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.
•
Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира
комисия в състав:
1. Петя Първанова – председател
2. Георги Тодоров – член
3. Мария Димитрова – член
която да проведе тайно гласуване по прекратяване правомощията на заместник
председателя на общински съвет – Бойчиновци.
•
Прекрати правомощията на Росен Русинов – зам. председател на Общински
съвет – Бойчиновци.
•
Общински съвет – Бойчиновци избра Георги Николов за заместник председател
на Общинския съвет.
Внесените за разглеждане материали, съобразно тяхната насоченост се разпределят за
Постоянните комисии. На заседанията ПК разглеждат материалите и изготвят становища. В
повечето случаи заседанията на ПК са съвместни, което дава възможност всички ПК да са
запознати и обсъдили постъпилите материали. Случва се на заседанията на ПК да няма
въпроси, а впоследствие при обсъждане в Общинския съвет възникват.
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
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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.
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.
Осъзнавайки, че приемствеността в местното самоуправление е критерий на зрялост и
управленска култура и с високото чувство на отговорност за утвърждаване и развитие на
местното самоуправление и гражданското общество нека се обединим около следните
принципи:
• Силата на местното самоуправление се корени в близостта и неразривната връзка с
гражданите;
• Повишаването качеството на живота на жителите на общината е смисълът и
съдържанието на цялостната ни дейност;
Ако прилагаме положителния опит на страните от Европейската общност в местното
самоуправление и като се опираме най-вече на идеите на младите хора и на грижите за
застаряващото поколение и на хората в нужда, вярвам, че ще оправдаем гласуваното ни
доверие и ще постигнем добри резултати, а нашия успех е успех за гражданите на община
Бойчиновци!
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