ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-254
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 109
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите
постоянни комисии за периода 06.11.2015 година до 30 юни 2016 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 109
Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Бойчиновци и неговите комисии за периода 06.11.2015 година до 30 юни 2016
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-255
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 110
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет за
периода 06.11.2015 – 30.06.2016 година
Р Е Ш Е Н И Е № 110
Общинският съвет приема Отчет за изпълнение решенията на Общинския
съвет Бойчиновци за периода 06.11.2015 – 30.06.2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-256
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 111
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Бойчиновци, прогноза за намерения за поемане на задължения чрез
договори за финансов лизинг и други форми на дълг, прогнозата за нов дълг
и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за
поемане на задължения по нови заеми, прогноза за разходите на начислена
основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за
периода 2017 – 2019г.
Р Е Ш Е Н И Е № 111
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.28 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Бойчиновци
Общинския съвет
Р Е Ш И:
1. Одобрява „Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности”, съгласно Приложение
№ 8.
2. Одобрява „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез
договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г.”,
съгласно Приложение № 6а.
3. Одобрява „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори
и намерение за поемане на задължения по нови заеми за
периода 2017-2019г.”, съгласно Приложение № 6б.
4. Одобрява „Прогноза за разходите на начислена основа за лихви по
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019г.”,
съгласно Приложение № 6в.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-257
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 112
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Уведомяване за актуализираното разпределение на
направените промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет (ВРБ) 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
Р Е Ш Е Н И Е № 112
Общинският съвет приема за сведение актуализираното разпределение на
направените промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
(ВРБ) 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, за периода към 30.06.2016 година .,
съгласно приложения
1.В частта за Делегирани от държавата дейности :

1.1. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№391/22.06.2016 г. от директора на СОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с.Лехчево
Приложение 1
параграф
наименование
увеличава
намалява

51-00
52-03

10-14
10-15
10-20
02-02
05-51
05-60
05-80

Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
основен ремонт на ДМА
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Функция 3 “Образование”;
Дейност 337 “ Извънучилищни дейности”
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
материали
разходи за външни услуги
за персонала по извънтрудови правоотношения
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели

- 2 000
2 000

- 250
- 1 000
- 1 000
2 000
120
80
50
4 250

- 4 250

1.2. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№124/27.06.2015 г. от директора на ОУ „Отец Паисий” с.
Мадан

параграф

10-20
02-09
10-51

наименование
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
разходи за външни услуги
други плащания и възнаграждения
командировки в страната
ОБЩО

увеличава

Приложение 2
намалява

- 400
200
200
400

- 400

1.3. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№231/29.06.2016 г. от директора на СОУ „Васил Левски” гр.
Бойчиновци
Приложение 3
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
10-20
разходи за външни услуги
- 6 716
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
4 484
правоотношения
02-08
обезщетения за персонала, с характер на
1 790
възнаграждение
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
314
10-11
храна
128
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 437 “ Здравен кабинет в детски градини и
училища”
10-12
медикаменти
- 500
10-16
вода, горива и ел.енергия
500
ОБЩО
7 216
- 7 216

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-258
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 113
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Актуализация на Бюджет 2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 113
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.37, ал.2 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,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Актуализира Бюджет 2016г. на Община Бойчиновци, както следва:
По приходната част:
Увеличава плана на приходите по функции, дейности, параграфи и подпараграфи
както следва:
1. Общинска администрация гр.Бойчиновци
Местни дейности
§§ 13-02 – данък върху наследствата с
2 717 лв.
§§ 28-09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски с 8 813 лв.
§§ 76-00 - временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето) с
30 000 лв.
Общо увеличение приходи с

41 530 лв.

По разходната част:
Увеличава плана на разходите по функции, дейности, параграфи и подпараграфи
както следва:
1. Общинска администрация
Местни дейности
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§§ 51-00 – Основен ремонт на ДМА с
33 015 лв.
Общо Общинска администрация
33 015 лв.

2. ЦДГ Бойчиновци
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-11 – храна с
2 000 лв.
§§ 10-16 - вода, горива и енергия с
1 015 лв.
Общо ЦДГ Бойчиновци
3 015 лв.
3. Кметство Мърчево
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-11 – храна с
1 000 лв.
Общо кметство Мърчево
1 000 лв.
4. ОДЗ Лехчево
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-11 – храна с
2 500 лв.
§§ 10-15 – материали с
1 000 лв.
1 000 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги с
Общо ОДЗ Лехчево
4 500 лв.
Общо увеличение разходи с

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

41 530 лв.

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-259
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 114
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно увеличаване на утвърдения лимит с 33 015 лв от собствени средства за
капиталови разходи за 2016 година на община Бойчиновци по обекти на капиталното
строителство и основния ремонт
Р Е Ш Е Н И Е № 114
На основание чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси във връзка с промени в
капиталовите разходи Общинския съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Увеличава утвърдения лимит с 33 015 лв. от собствени средства на капиталовите разходи
по обекти, както следва:

ОБЕКТ
Изработване на ОУП
Закупуване на лекотоварен автомобил - за
Общински обществен център гр.Бойчиновци
Закупуване на лек автомобил за РУ
гр.Бойчиновци
Закупуване на лек автомобил
Ремонт на покрива на сградата на Общинска
администрация гр.Бойчиновци
Подмяна на врати в сградата на Общинска
администрация гр.Бойчиновци
Изграждане на изкуствени ограничители на
скоростта в гр.Бойчиновци, с.Лехчево,
с.Владимирово, с.Мърчево, с.Ерден, с.Мадан,
с.Кобиляк и с.Громшин
Закупуване на компютри
Закупуване на климатици
Закупуване на инвентар за гражданска защита
Подмяна на водопровода и цялостно
преасфалтиране на част от улици "Витоша",
"Малчика" и "Митко Палаузов" в
гр.Бойчиновци
Асфалтиране на част от улици "Никола
Вапцаров" и "Райко Даскалов" в
гр.Бойчиновци
Ремонт на външна тоалетна към кметство
с.Ерден
Ремонт улици "Първа" и "Десета" в с. Пали
лула
Подмяна на дограма в сградата на кметство
с.Охрид
Ремонт улици в с. Бели брег
Ремонт на покрива на кметство с.Кобиляк

В Т.Ч.
В Т.Ч.
ЦЕЛЕВА
ЦЕЛЕВА
БИЛО
РБ
СТАВА
РБ
31 577
31 577
31 577
31 577
3 500

3 500

3 000
22 000

3 000
22 000

12 000

12 000

12 000

12 000

5 000

5 000

5 000

5 000

14 000
8 500
6 200
26 489

14 000

14 000
8 500
6 200
26 489

14 000

85 400

85 400

85 400

85 400

27 000

27 000

27 000

27 000

900

900

900

900

2 000

2 000

2 000

2 000

4 500
2 000
22 000

4 500
2 000
22 000

4 500
2 000
22 000

4 500
2 000
22 000

Ремонт улици в с. Бели брод
Ремонт на покрива на детска градина
с.Мърчево
Закупуване на автоспирка в с.Мърчево
Закупуване на лек автомобил кметство с.
Владимирово
Ремонт на здравна служба с.Владимирово
Външна топлоизолация на етаж на кметство
с.Мадан
Закупуване на лек автомобил за кметство
с.Мадан
Ремонт ограда гробищен парк с.Громшин
Закупуване на шаси(самоходен трактор) за
кметство с. Лехчево
Закупуване на генератор в ДСХ
с.Владимирово
Ремонт на улица "Георги Милев"
гр.Бойчиновци
Ремонт на покрива на челното тяло на
Читалище с.Лехчево
Ремонт на парно в ЦДГ гр.Бойчиновци
Ремонт общинска пътна мрежа
Ремонт на игрище за футбол на малки врати
гр.Бойчиновци
Допълнително извършени СМР на :
Подмяна на водопровода и цялостно
преасфалтиране на част от улици "Витоша",
"Малчика" и "Митко Палаузов" в
гр.Бойчиновци
Допълнително извършени СМР на :
Асфалтиране на част от улици "Никола
Вапцаров" и "Райко Даскалов" в
гр.Бойчиновци
ОБЩО:

8 000

8 000

8 000

8 000

1 200
4 000

1 200

1 200
4 000

1 200

3 000
10 000
10 500
3 000
12 000

3 000
10 000
10 500

10 500

10 500

12 000

3 000
12 000

12 000

2 500

2 500

15 000

15 000

9 500

9 500

36 575
9 000
21 400

17 000
9 000
21 400

36 575
9 000
21 400

17 000
9 000
21 400

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

9 961

0

0
424 741

0
288 477

23 054
457 756

0
288 477

Забележка : Средствата по параграф 40 в размер на 39 075 лв. са включени в следните
обекти:
Ремонт на здравна служба с.Владимирово
10 000
Ремонт на улица "Георги Милев" гр.Бойчиновци
9 500
Ремонт на покрива на челното тяло на Читалище с.Лехчево
19 575
ОБЩО:
39 075
РАЗШИФРОВКА НА ОБЕКТ: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
ПЪТ :
СТОЙНОСТ
MON1040 - "гр.Бойчиновци - кв.Огоста"
4 252
MON1041 - "с.Портитовци - с.Бели брег с.Кобиляк"
13 683
MON2043 - "с.Охрид"
3 465
ВСИЧКО :
21 400

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-260
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 115
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Информация за касовото изпълнение на бюджета на община
Бойчиновци за първото полугодие на 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 115
На основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6
от ЗМСМА и чл.46, ал.2 от Наредба 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,
Общински съвет гр.Бойчиновци приема информация за касовото изпълнение на
бюджета на Община Бойчиновци за първото полугодие на 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-261
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 116
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Информация за сметките за средства от Европейския съюз в
община Бойчиновци за първото полугодие на 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 116
На основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46, ал.2 от
Наредба 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,
Общински съвет гр.Бойчиновци приема информация за сметките за средства
от Европейския съюз в Община Бойчиновци за първото полугодие на 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-262
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 117
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Разчет за финансиране на капиталови разходи за периода от
01.01.2016 до 30.06.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 117
На основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46, ал.2 от
Наредба 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,
Общинският съвет приема разчет за финансиране на капиталови разходи за
периода от 01.01.2016 до 30.06.2016г. с гласуваната промяна в функция 03 § 5203
вместо „закупуване климатици СОУ Лехчево” става „Закупуване на генератор – за
3 288” и § 5205 „Закупуване на храсторез – за 960 лв.”
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РЕШЕНИЕ № 118
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Изменение и допълнение в Наредбата за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 118
На основание чл.21
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния
кодекс, във връзка с чл.11, ал.3, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински
съвет гр. Бойчиновци приема Наредба за изменения и допълнения в 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, както следва :
§ 1. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на този закон, въз
основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на
общината за съгласуване от министъра на финансите.
(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично
обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За
постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с
окончателния проект на бюджета,съгласно приложение № 1 към настоящата Наредба.“
§ 3. В приложение № 1 към настоящата наредба се правят следните изменения:
1. „Приложение №1 към чл. 29, ал. 6 и чл. 44, ал. 4 от настоящата Наредба”
2. В І. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ:
а)в т. 4 „В срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за
съответната година се провежда публично обсъждане на проекта за общински бюджет.”
3. В ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ :
а)в т.2 думите „31 декември” се заменят с „ 30 септември”
§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово
оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на
общината.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 5. В чл. 37, ал. 5 думите „и ал. 5“ се заменят с „и ал. 6“.
§ 6. Създава се нов раздел VІІІ с чл. 43а – 43и, а досегашните раздели VІІІ и ІХ стават
съответно раздели ІХ и Х.
„Раздел VІІІ“
ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Част I
Общи разпоредби
Чл. 43a. (1) Общината е с финансови затруднения, когато са налице три или повече от следните
условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл. 14, ал. 1 и 2;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават
15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината
надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна
величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху
превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини,
отчетена за последната година.
(2) Общината може да бъде подпомагана с временен безлихвен заем по Чл. 43д, ал. 1 по
преценка на министъра на финансите.
Чл. 43б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово
оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три
години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната
общност.
Част II
Откриване на процедура по финансово оздравяване
Чл. 43в. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на
условията по Чл. 43а, ал. 1 към края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по Чл.
43а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се
намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура
за финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с
мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
1. открива процедурата за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с
местната общност;
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и
определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък
от 14 дни.
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение
определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово
оздравяване.

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да
направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под
формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на
плана за финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по Чл. 43а, ал. 1, като
задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и
края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за
предприемане на съответни действия.
Част III
План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана
Чл. 43г. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на
финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по
показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на
персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия
за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните
приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на
общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1
задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината,
която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем
по Чл. 43д, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за
публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава
допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на
финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината
информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Част IV
Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване
Чл. 43д. (1) Общината може да поиска за сметка на централния бюджет временен безлихвен
заем за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване, при условие, че плана за
финансово оздравяване е съобразен със становището на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на
финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на
процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от Закона за публичните
финанси.
Чл. 43е. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за
изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по Чл. 43д, ал. 1.

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост
и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на
общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след
предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване
на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на
договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции
при условия и по ред, определени със закон.
Чл. 43ж. В случаите по Чл. 43д, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо
наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 43г. При отклонение от постигането
на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл.
43д, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на
писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
Чл. 43з. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на
общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване
на заемите по чл. 43д, ал. 1, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на
финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 43г са постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е
положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните
взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен
характер;
4. повишена събираемост на собствените приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на
финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за
финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на
финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.
Част V
Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината
Чл. 43и. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати
процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе
от състояние на финансово затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която
предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от
държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.“
§ 7. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите,
по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го
внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов
одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет
заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на
общината.“
2. В ал. 5 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“.
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РЕШЕНИЕ № 119
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Допълнение на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост през 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 119
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет допълва
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост през 2016 година, приета с Решение № 34 от Протокол №
4/27.01.2016 година със следното:
Раздел ІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ”

Допълва се т. 5 Общински имот 245/487 идеални части от УПИ VII с обща
площ от 487 /четиристотин осемдесет и седем/ , находящ се в кв. 47 по
регулационния план на гр. Бойчиновци.
Допълва се т. 6 Общински имот УПИ I, пл. № 19 с площ от 610 /шестстотин
и десет кв.м./, находящ се в кв. 13 по регулационния план на гр. Бойчиновци, кв.
„Огоста”.
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РЕШЕНИЕ № 120
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на поземлен имот по регулационния план на гр.
Бойчиновци, кв. „Огоста” – частна общинска собственост
Р Е Ш Е Н И Е № 120
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинска
собственост и чл.46, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинския съвет Бойчиновци,
1.Дава съгласие за продажба без търг на УПИ I /eдно/, кв. 13 /тринадесети/ с
площ от 610 кв.м. /шестстотин и десет квадратни метра/, с планоснимачен № 19
/деветнадесет/ по регулационния план на гр. Бойчиновци , кв. „Огоста”, при
граници и съседи на имота север-улица, юг-УПИ VII, изток УПИ II, запад-улица.
Имотът е актуван с АОС 1119/17.05.2016 година и е прилежаща площ към
съществуваща сграда.
2.Общинският съвет определя продажна цена в размер на 3050 /три хиляди
и петдесет/ лева, съгласно експертна оценка за определяне на пазарна цена
изготвена от лицензиран оценител.
3.Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да издаде
заповед и да сключи договор за продажба на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-266
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 121
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Изменение и допълнение в Общинския план за развитие на
община Бойчиновци 2014-2020 г., приет от Общински съвет Бойчиновци с
Решение № 315 по Протокол № 31 от 30.01.2014
Р Е Ш Е Н И Е № 121
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет Бойчиновци,

РЕШИ:
Приема изменения и допълнения в Общинския план за развитие на
община Бойчиновци 2014-2020 година както следва:
1. В част Стратегическа цел 3 Подобряване на териториалната устойчивост и
свързаност и качествено управление на околната среда, Мярка 3.1.4. Модернизация на
общинска пътна мрежа – да се чете „Мярка 3.1.4. „Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа””;
2. В част Стратегическа цел 3 Подобряване на териториалната устойчивост и
свързаност и качествено управление на околната среда, Мярка 3.2.1. Рехабилитация на
улична мрежа по населени места – да се допълни „Мярка 3.2.1. „Рехабилитация и
реконструкция на улична мрежа по населени места””;
3. В част Стратегическа цел 3 Подобряване на териториалната устойчивост и
свързаност и качествено управление на околната среда, Мярка 3.2.1. Рехабилитация на
улична мрежа по населени места – да се премахне текста „Мярка 3.2.1. „Мярката ще
се реализира съвместно с мярка 3.4.1., която обхваща реконструкцията на ВиК
мрежата.”;
4. В част таблица Приложение 1А – Обобщение на проектите по ОПР 2014-2020
на община Бойчиновци, Приоритет 3.1. – Развитие и модернизация на инфраструктура
за свързаност и достъп, P.3.5. Рехабилитация на общински път IV10122-ПортиторвциБели брег – да се допълни P.3.5.1. „Рехабилитация и реконструкция на общински път
MON1041 / III - 101, Бойчиновци - Мърчево / - Портитовци - Бели Брег - Кобиляк / III 101 /”;
5. В част таблица Приложение 1А – Обобщение на проектите по ОПР 2014-2020
на община Бойчиновци, Приоритет 3.1. – Развитие и модернизация на инфраструктура
за свързаност и достъп – да се допълни с точка Р.3.5.2. „Рехабилитация и реконструкция
на общински път MON1040 / III - 101, Бойчиновци - Мърчево / - Бойчиновци, кв. Огоста
/ III - 816 /”;

6. В част таблица Приложение 1А – Обобщение на проектите по ОПР 2014-2020
на община Бойчиновци, Приоритет 3.1. – Развитие и модернизация на инфраструктура
за свързаност и достъп – да се допълни с точка Р.3.5.3. „Рехабилитация и реконструкция
на общински път MON1042 / III - 101 / Мърчево - Граница общ.( Бойчиновци - Монтана
) - Габровница - Вирове / II - 81 /”;
7. В част таблица Приложение 1А – Обобщение на проектите по ОПР 2014-2020
на община Бойчиновци, Приоритет 3.1. – Развитие и модернизация на инфраструктура
за свързаност и достъп – да се допълни с точка Р.3.5.4. „„Рехабилитация и
реконструкция на общински път MON2043 / III - 101, Криводол - Бойчиновци / Охрид”;
8. В част таблица Приложение 1А – Обобщение на проектите по ОПР 2014-2020
на община Бойчиновци, Приоритет 3.2. – Развитие и модернизация на техническата
инфраструктура, Р.3.12. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Бойчиновци, с. Ерден, с.
Владимирово, с. Лехчево, с. Мърчево и с. Мадан – да се допълни „Реконструкция и
рехабилитация на уличната мрежа в гр. Бойчиновци, с. Ерден, с. Владимирово, с.
Лехчево, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин”;
9. В част 4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията,
4.1.1. Пътна мрежа ………..Осите на развитие дефинират приоритетните проекти за
общината в областта на изграждането и поддържането на съвременна общинска пътна
инфраструктура: – да се допълни с точка (•) „Рехабилитация и реконструкция на
общински пътища както следва:
- MON1040 / III - 101, Бойчиновци - Мърчево / - Бойчиновци, кв. Огоста / III - 816 /;
- MON1041 / III - 101, Бойчиновци - Мърчево / - Портитовци - Бели Брег - Кобиляк /
III - 101 /;
- MON1042 / III - 101 / Мърчево - Граница общ.( Бойчиновци - Монтана ) –
Габровница - Вирове / II - 81 /;
- MON2043 / III - 101, Криводол - Бойчиновци / - Охрид
10.
В част Таблица 39 Приоритетни проекти за развитие на ОПМ в периода 2014 –
2020 – да се допълнят и изменят наименованията на проектите с „Рехабилитация и
реконструкция на общински път:
- MON1040 / III - 101, Бойчиновци - Мърчево / - Бойчиновци, кв. Огоста / III - 816 /;
- MON1041 / III - 101, Бойчиновци - Мърчево / - Портитовци - Бели Брег - Кобиляк /
III - 101 /;
- MON1042 / III - 101 / Мърчево - Граница общ.( Бойчиновци - Монтана ) –
Габровница - Вирове / II - 81 /;
- MON2043 / III - 101, Криводол - Бойчиновци / - Охрид

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-267
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 122
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно кандидатстване на община Бойчиновци с проектно
предложение за финансиране по 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“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 122
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет дава съгласие
Община Бойчиновци да кандидатства с проект за финансиране по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по:
I. 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” с проекти:
1. „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в с.
Владимирово, с. Громшин, с. Лехчево, с. Мадан и град Бойчиновци община
Бойчиновци”;
2. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на
община Бойчиновци”;
3. „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска
образователна инфраструктура – СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Лехчево
община Бойчиновци”;
II. Включените дейности по проектното предложение съответстват на Общинския
план за развитие на общината за периода 2014-2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-268
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 123
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно кандидатстване на община Бойчиновци с проектно
предложение за финансиране от ПУДООС.
Р Е Ш Е Н И Е № 123
I. Общински съвет Бойчиновци дава съгласието си Община Бойчиновци да
кандидатства пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране
на проект: „Подмяна на водопроводни клонове в град Бойчиновци”.
II. Включените дейности в проекта съответстват на Общинския план за
развитие на общината за периода 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-269
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 124
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Разрешение на общинския съвет за възлагане изработването на
ПУП с обхват: за промяна предназначението на земеделска земя „за
съоръжения на техническата инфраструктура“ за изграждане на базова
станция в поземлен имот/ПИ/ № 131170 в землището на с.Лехчево, Община
Бойчиновци, съгласно скица-предложение, неразделна част от Разрешението
и одобряване на ЗАДАНИЕ по чл.125 от ЗУТ.
Р Е Ш Е Н И Е № 124
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 и чл.125 от ЗУТ, Общинския
съвет Бойчиновци

РЕШИ:

Разрешава на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”, ЕАД чрез Красимир Арнаудов –
представител на „Теленор България“ЕАД, да възложи изработването на ПУП –
ПЗ с обхват: ПИ с № 131170 в землището на с.Лехчево, Община Бойчиновци за
промяна предназначението на земеделска земя, за поземлен имот /ПИ/№ 131170 в
землището на с.Лехчево, Община Бойчиновци „за съоръжения на техническата
инфраструктура“ и изграждане на базова станция, съгласно приложената скицапредложение, неразделна част от Разрешението и одобрява Задание по чл.125 от
ЗУТ.
Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото Решение не подлежи на
оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-270
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 125
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно даване съгласие за включване в урбанизирана територия на
с.Мърчево, общ. Бойчиновци на поземлен имот /ПИ/ № 000096-публична
общинска собственост, представляващ земеделска земя по КВС на землище
с.Мърчево и изготвянето на ПУП – ПРЗ.
Р Е Ш Е Н И Е № 125
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от Правилника за
приложение на Закона за опазване на земеделските земи/ППЗОЗЗ/ и чл.124а, ал.1,
чл.134,ал. 2, т.6 от ЗУТ, Общинският съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в урбанизираната територия на с.Мърчево,
общ.Бойчиновци на поземлен имот /ПИ/ №000096-публична общинска
собственост, представляващ земеделска земя по КВС на землище с.Мърчево,
общ.Бойчиновци.
2. Дава съгласие да се изработи ПУП – ПРЗ за ПИ №000096-публична
общинска собственост, представляващ земеделска земя по КВС на землище
с.Мърчево, общ.Бойчиновци и обединяването му с УПИ I, кв.89 по плана на
с.Мърчево, част от стадиона намираща се в регулацията на с.Мърчево за
включване на целият спортен комплекс в регулационните граници на населеното
място,като се запазва съществуващото застрояване, съгласно приложената скица
– предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци, изпълнението на горното
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-271
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 126
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Приемане Правилник за отпускане на годишни стипендии за
подпомагане обучението на студенти от община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 126
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Бойчиновци
приема:
Правилник за отпускане на годишни стипендии за подпомагане обучението
на студенти от община Бойчиновци

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-272
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 127
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Определяне представител на Общинския съвет Бойчиновци в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
Р Е Ш Е Н И Е № 127
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл.64а ал.1 и ал.2 от Закона за защита
при бедствия, Общинският съвет Бойчиновци определя Митко Цеков Митов –
общински съветник, за член на Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-273
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 128
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно издаване на решение на Общинския съвет за възлагане на
изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ проект за изменение на
План за регулация /ПР/ за УПИ ІХ – 351, УПИ Х – 352 и УПИ V общ., кв.8 по
плана на с.Ерден.
Р Е Ш Е Н И Е № 128
Дава съгласие Кмета на община Бойчиновци на основание правомощията
си по чл. 135, ал.3 от ЗУТ, да допусне със своя ЗАПОВЕД, изработването на
проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ
IX - 351, УПИ Х – 352 и УПИ V общ., като се премахне улица тупик с ОТ 39 – 40
през УПИ Х – 352 и се прокара нова улица - тупик през УПИ V общ. за
осигуряване на транспортен достъп до УПИ IX - 351, кв.8 по плана на с.Ерден,
община Бойчиновци, съгласно приложената скица – предложение в следния
обхват: за УПИ IX - 351, УПИ Х – 352 и УПИ V общ., кв.8 по плана на с.Ерден,
общ.Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-274
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 129
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:
№314025, №314020, №314023, в землище гр.Бойчиновци, с начин на трайно
ползване – Производство на ел. енергия за изграждане на енергийни обекти и
съоръжения МВЕЦ „Огоста 9”.
Р Е Ш Е Н И Е № 129
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинският съвет
Р Е Ш И:
Разрешава на „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ”ООД, чрез управителя Ивайло
Ангелов Йотов, да възложи изработването на Проект за изменение на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с
идентификатори: №314025, №314020, №314023, в землище гр.Бойчиновци,
Община Бойчиновци, като всички имоти се обединят в един нов поземлен имот, и
се запази отреждането „ за Производство на ел.енергия“ - за изграждане на
енергиини обекти и съоръжения на МВЕЦ”Огоста 9”, като се предвиди ниско
застрояване с ограничителни линии на застрояване и минимална Н = 10,00м,
съгласно скица – предложение, неразделна част от Решението.
Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото РЕШЕНИЕ не подлежи на
оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-275
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 130
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Предложение за одобряване общата численост и структурата
на Общинска администрация в община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 130
І. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява 59
щатни бройки обща численост на Общинска администрация в общината и
кметствата в т.ч. 42 щатни бройки основна численост и 17 щатни бройки
дофинансиране с общински приходи и следната структура:
А. Администрация в центъра на общината – общо:
в т.ч.
1.Кмет
2.Зам.кмет
3.Секретар на община
4.Финансов контрольор

37 щ.бр.
1 щ. бр.
2 щ.бр.
1 щ.бр.
1 щ.бр.

Обща администрация структурирана в:
Отдел „Административно правно и
информационно обслужване и
човешки ресурси”

9 щ.бр.

Отдел „Финансово-стопански дейности
и местни приходи”

9 щ.бр.

Специализирана администрация структурирана в:
Дирекция „ Социално-икономическа
политика, общинска собственост и
устройство на територията”
Б.Администрация в кметствата - общо
в т.ч.
1. Кметство Лехчево
Кмет на кметство
Специалисти
2.Кметство Владимирово
Кмет на кметство
Специалисти
3.Кметство Мърчево
Кмет на кметство
Специалисти
4. Кметство Мадан

14 щ.бр.
20 щ.бр.
2 щ.бр. в т.ч.
1 щ.бр.
1 щ.бр.
3 щ.бр. в т.ч.
1 щ.бр.
2 щ.бр.
2 щ.бр. в т.ч.
1 щ. бр.
1 щ.бр.
3 щ.бр. в т.ч.

Кмет на кметство
Специалисти
5. Кметство Громшин
Кмет на кметство
Специалисти
6. Кметство Ерден
Кмет на кметство
Специалисти
7. Кметство Охрид
Кмет на кметство
8. Кметство Портитовци
Кмет на кметство
Специалисти
9. Кметство Бели брод
Кмет на кметство
Специалисти
10. Кметство Кобиляк
Кмет на кметство
Специалисти
В.Администрация в населените места
които не са кметства
в т.ч. Кметски наместници
Всичко численост:

1 щ. бр.
2 щ.бр.
2 щ.бр. в т.ч.
1 щ. бр.
1 щ.бр.
2 щ.бр. в т.ч.
1 щ.бр.
1 щ. бр.
1 щ.бр. в т.ч.
1щ. бр.
2 щ.бр. в т.ч.
1 щ.бр.
1 щ.бр.
1,5 щ.бр.
1 щ.бр.
0,5 щ.бр
1,5 щ.бр.
1 щ.бр.
0,5 щ.бр
2 щ.бр.
2 щ.бр.
59 щатни бройки

ІІ.Възлага на Кмета на община Бойчиновци въз основа на одобрената численост и
структура да утвърди длъжностни и поименни разписания.
Настоящата структура влиза в сила от 01.09.2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-276
31.08.2016г

РЕШЕНИЕ № 131
ПРОТОКОЛ № 10/24.08.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти частна
общинска собственост на: НЧ „Нов живот-1900”, с. Владимирово, общ.
Бойчиновци, НЧ „Гоцо Николов-1960”, с. Мадан, общ. Бойчиновци, НЧ
„Развитие-1911”, с. Лехчево, общ. Бойчиновци, НЧ „Светлина-1929”, с.
Громшин, общ. Бойчиновци, НЧ „Светлина-1934”, с. Ерден, общ.
Бойчиновци, НЧ „Просвета-1934”, с. Мърчево, общ. Бойчиновци, за
кандидатстване по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на
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” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 131
На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.3, ал.5 и ал.6 от ЗОС и
във връзка с параграф 4 ал.1 на ПЗР от Закона за народните читалища Общински
съвет Бойчиновци:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок не по-малко от 10/десет/ години
на НЧ „Нов живот-1900”, с. Владимирово, общ. Бойчиновци имот, находящ се
в УПИ VІ, квартал 6, пл.сн.№ 406 по плана на с. Владимирово, съставляващ
масивна сграда на два етажа, за читалище, със застроена площ 912 кв.м.,
разгъната застроена площ 1 824 кв.м. с АОС № 950/02.07.2013 г.
2. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок не по-малко от 10/десет/
години на НЧ „Гоцо Николов-1960”, с. Мадан, общ. Бойчиновци имот,
находящ се в УПИ І, квартал 50, пл.сн№ 310 по плана на с. Мадан,
съставляващ масивна сграда , за читалище, със застроена площ 800 кв.м.,
разгъната застроена площ 2 040 кв.м. с АОС № 949/30.05.2013 г.
3. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок не по-малко от 10/десет/
години на НЧ „Развитие-1911”, с. Лехчево, общ. Бойчиновци имот, находящ
се в УПИ XXI, квартал 20, пл.сн.№ 576 по плана на с. Лехчево, съставляващ
масивна сграда, за читалище, със застроена площ 782,50 кв.м., разгъната
застроена площ 1 248,80 кв.м. с АОС №948/30.05.2013 г.
4. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок не по-малко от 10/десет/ години
на НЧ „Светлина”, с. Громшин, общ. Бойчиновци имот, находящ се в УПИ
IV, квартал 4, пл.№228 по плана на с. Громшин, съставляващ масивна
сграда, за читалище, със застроена площ 557,59 кв.м., разгъната застроена
площ 1 373,47 кв.м. с АОС №1021/31.10.2013 г.
5. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок не по-малко от 10/десет/ години
на НЧ „Светлина-1934”, с. Ерден, общ. Бойчиновци имот, находящ се в УПИ

X, квартал 29, пл.сн.№ 234 по плана на с.Ерден, съставляващ масивна сграда,
за читалище, със застроена площ 485,30 кв.м., разгъната застроена площ
1004,46 кв.м. с АОС № 947/30.05.2013 г.
6. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок не по-малко от 10/десет/ години
на НЧ „Просвета-1934”, с. Мърчево, общ. Бойчиновци имот, находящ се в
УПИ XIІ, квартал 36 по плана на с. Мърчево, съставляващ едноетажна
масивна сграда, за читалище, със застроена площ 447,5 кв.м., разгъната
застроена площ 551,1 кв.м. с АОС №944/30.05.2013 г.
7. Правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището.
8. Възлага на кмета на общината изпълнение на горното решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

