ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-308
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 136
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата,
които организират задължително предучилищно образование на територията
на Община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 136
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.59, ал.1 от Закона на предучилищното и
училищното образование и чл.7, ал.1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за
предучилищното образование, чл.26 и при спазване на изискванията на чл.28 от
Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от
Административнопроцесуалния кодекс
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини и училищата, които
организират задължително предучилищно образование на територията на община
Бойчиновци.
2. Наредбата влиза в сила от 01.09.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-309
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 137
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Изменение и допълнение в Наредбата на Общински съвет
Бойчиновци за определяне размера на местните данъци
Р Е Ш Е Н И Е № 137
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните
актове, Общински съвет град Бойчиновци приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Бойчиновци, както следва:
§1. В чл.2. се правят следните допълнения:
Създават се т.9
9. Данък върху таксиметров превоз на пътници
§2. Създава се нов раздел VII с чл.59-65
Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона
за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение
за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
Чл. 60. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 3, ал. 1 годишния размер на
данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв.
до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. За 2017г. размера на данъка
върху таксиметровите превози се определя в размер на 300 /триста/ лв.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз
на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на
действащия размер за предходната година.
Чл. 61. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по

образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници.
Чл. 63. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по
следната формула:
ДДТГ = ГДТПП х БМ , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 60;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП х БМ , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби в сила от 01.01.2017 година
§1. (1) Образеца на декларацията по чл.61,ал.1. от настоящата наредба се утвърждава от
министърът на финансите.
(2) За 2017г. Общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите
превози до 30 септември 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 138
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-310
03.10.2016г

Относно корекция в капиталовите разходи за 2016 година на община
Бойчиновци по обекти на капиталното строителство и основния ремонт.
Р Е Ш Е Н И Е № 138
На основание чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси във връзка с
промени в капиталовите разходи Общинският съвет
Р Е Ш И:
Коригира капиталовите разходи, като извършва промени в разпределението
на капиталовите разходи по обекти, както следва:

№

ОБЕКТ

1 Изработване на ОУП
Закупуване на лекотоварен автомобил - за Общински
2 обществен център гр.Бойчиновци
3 Закупуване на лек автомобил за РУ гр.Бойчиновци
4 Закупуване на лек автомобил
Ремонт на покрива на сградата на Общинска
5 администрация гр.Бойчиновци
Подмяна на врати в сградата на Общинска
6 администрация гр.Бойчиновци
Изграждане на изкуствени ограничители на скоростта в
гр.Бойчиновци, с.Лехчево, с.Владимирово, с.Мърчево,
7 с.Ерден, с.Мадан, с.Кобиляк и с.Громшин
8 Закупуване на компютри
9 Закупуване на климатици
10 Закупуване на инвентар за гражданска защита
Подмяна на водопровода и цялостно преасфалтиране на
част от улици "Витоша", "Малчика" и "Митко Палаузов" в
11 гр.Бойчиновци
Асфалтиране на част от улици "Никола Вапцаров" и
12 "Райко Даскалов" в гр.Бойчиновци
13 Ремонт на външна тоалетна към кметство с.Ерден
14 Ремонт улици "Първа" и "Десета" в с. Пали лула
15 Подмяна на дограма в сградата на кметство с.Охрид
16 Ремонт улици в с. Бели брег
17 Ремонт на покрива на кметство с.Кобиляк
18 Ремонт улици в с. Бели брод
19 Ремонт на покрива на детска градина с.Мърчево
20 Закупуване на автоспирка в с.Мърчево
21 Закупуване на лек автомобил кметство с. Владимирово
22 Ремонт на здравна служба с.Владимирово
23 Външна топлоизолация на етаж на кметство с.Мадан
24 Закупуване на лек автомобил за кметство с.Мадан
25 Ремонт ограда гробищен парк с.Громшин

БИЛО
31 577

В Т.Ч.
ЦЕЛЕВА
РБ
31 577

3 500
3 000
22 000

СТАВА
31 577

В Т.Ч.
ЦЕЛЕВА
РБ
31 577

3 500
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

83 720

83 720

27 000
900
2 000
4 500
2 000
22 000
8 000
1 200
4 000
3 000
10 000
10 500
3 000
12 000

27 000
900
2 000
4 500
2 000
22 000
8 000
1 200

27 000
900
2 000
4 500
2 000
22 000
8 000
1 200
4 000
3 000
10 000
10 500
3 000
12 000

27 000
900
2 000
4 500
2 000
22 000
8 000
1 200

10 500
12 000

10 500
12 000

Закупуване на шаси(самоходен трактор) за кметство с.
26 Лехчево
27 Закупуване на генератор в ДСХ с.Владимирово
28 Ремонт на улица "Георги Милев" гр.Бойчиновци
Ремонт на покрива на челното тяло на Читалище
29 с.Лехчево
30 Ремонт на парно в ЦДГ гр.Бойчиновци
31 Ремонт общинска пътна мрежа
Ремонт на игрище за футбол на малки врати
32 гр.Бойчиновци
Допълнително извършени СМР на : Подмяна на
водопровода и цялостно преасфалтиране на част от
улици "Витоша", "Малчика" и "Митко Палаузов" в
33 гр.Бойчиновци
Допълнително извършени СМР на : Асфалтиране на част
от улици "Никола Вапцаров" и "Райко Даскалов" в
34 гр.Бойчиновци
Ремонт по каптаж на обществена чешма в гр.Бойчиновци
35 и канализация на детска градина с.Владимирово

ОБЩО:

2 500
15 000
9 500

2 500
15 000
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

9 961

0

9 961

0

23 054

0

23 054

0

0

0
288 477

1 680
457 756

1 680
288 477

457 756

Забележка : Средствата по параграф 40 в размер на 39 075 лв. са включени в следните обекти:
Ремонт на здравна служба с.Владимирово
Ремонт на улица "Георги Милев" гр.Бойчиновци
Ремонт на покрива на челното тяло на Читалище с.Лехчево

10 000
9 500
19 575

ОБЩО:

39 075

РАЗШИФРОВКА НА ОБЕКТ: РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
СТОЙНОСТ
ПЪТ :
MON1040 - "гр.Бойчиновци - кв.Огоста"
MON1041 - "с.Портитовци - с.Бели брег - с.Кобиляк"
MON2043 - "с.Охрид"

ВСИЧКО :

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

4 252
13 683
3 465

21 400

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-311
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 139
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Изменение на Тарифа за определяне минимални наемни цени
на недвижими имоти общинска собственост
Р Е Ш Е Н И Е № 139
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет променя
Тарифа за определяне минимални наемни цени на недвижими имоти общинска
собственост както следва:
в РАЗДЕЛ II ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
т.2 За отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ и ООФ
подточка
2.5. става„За отдаване под наем чрез търг или конкурс на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година,
първоначална годишна наемна цена - 10 лв./дка”
2.Възлага на Кмета на общината, след влизане на Решението в сила, да
извърши промяната и обяви Тарифата на сайта на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-312
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 140
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот – частна
общинска собственост изготвена от независим лицензиран оценител
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители
Р Е Ш Е Н И Е № 140
На основание чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет одобрява:
Пазарна оценка на стойност 298,00 лв. /двеста деветдесет и осем лева/ без
ДДС за Имот № 000301 в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43 517, с начин на
трайно ползване – „Друга селскостопанска територия”, с площ от: 0,851 дка,
(осемстотин петдесет и три кв. м.) актуван с АОС № 1128 от 07.09.2016 година за
частна общинска собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-313
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 141
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в
землището на с. Лехчево, община Бойчиновци, чрез провеждане на търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 141
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.43, ал.1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от
Общински съвет –Бойчиновци Общинският съвет дава съгласие за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажбата на имот – частна общинска
собственост, представляващ:
1. Имот № 000301 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на
трайно ползване “друга селскостопанска територия”, частна общинска
собственост, с площ от 0,851дка. /осемстотин петдесет и един кв.м./
Имотът е актуван с АЧОС № 1128 от 07.09.2016 година за частна общинска
собственост, с начална тръжна цена 298,00 лв. /двеста деветдесет и осем лева/ без
ДДС
ІІ. Общинският съвет определя депозит за участие в търга в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота.
ІІІ. Общинският съвет определя стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота.
ІV. Общинският съвет възлага на кмета на Община Бойчиновци да проведе
търга, издаде заповед и сключи договори за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

Изх. № ОбС-314
03.10.2016г

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 142
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на земеделски имоти от ОПФ с НТП “Нива”- чрез
провеждане на публичен търг за срок от десет години.
Р Е Ш Е Н И Е № 142
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от
ЗСПЗЗ и чл. 23 от НРПУРОИ,
1.Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване
под наем на земеделски имоти както следва:
Имот с № 210040, находящ се в местността: „Совата”, землище Кобиляк с начин на
трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: трета, с площ от 23
556 дка. Актуван с АЧОС № 1130/17.09.2016г.
Имот с № 016001, находящ се в местността: „Лъката”, землище Пали лула с начин
на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: трета, с площ от
30 785 дка. Актуван с АЧОС № 1129/17.09.2016г.
Имот с № 046001, находящ се в местността: „Рибине”, землище Бели брод с начин
на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: седма, с площ
от 28 383 дка. Актуван с АЧОС № 1131/17.09.2016г.
2. Определя за начална тръжна годишна наемна цена - базисната от 40 лв/дка
/четиридесет лева/, съгласно - Тарифа за определяне на минимални наемни цени на
недвижими имоти общинска собственост приета с Решение № 184 от 2009 година,
изменена и допълнена с Решение № 299 от Протокол № 36/22.07.2010година, Решение №
83 от Протокол от 26.04.2012 г., Решение № 370 от Протокол от 29.05.2014г. и Решение
№ 55 от Протокол от № 6 от 23.03.2016г.
3. Определя срок за отдаване под наем на имотите по т.1 – 10 /десет/ стопански
години.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена
на всеки имот.
5. Определя стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена на
всеки имот.
6. Задължава Кмета на Община Бойчиновци да включи клауза в договора за наем, за
плащане на дължимата годишна наемна цена за първата година, за наетите имоти, при
подписване на договора.
7.Възлага на Кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за отдаване под наем на имотите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 143
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-315
03.10.2016г

Относно Издаване на РЕШЕНИЕ на Общински съвет за възлагане на
изработването на Подробен устройствен план/ПУП/ за ПИ № 000267, з-ще на
с.Лехчево,общ.Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 143
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и на основание чл.134, ал.2, т.6 от
ЗУТ и при условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Разрешава на Кмета на община Бойчиновци, на основание правомощията си
по чл. 135, ал.3 от ЗУТ, да допусне със своя ЗАПОВЕД, изработването на проект на
ПУП-ПЗ за ПИ № 000267, з-ще на с.Лехчево, общ.Бойчиновци, като се промени
предназначението на имота „за обществено обслужване” и се запази
съществуващата сграда на общата граница с с УПИ I, кв.93 по плана на с.Лехчево,
при условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ, съгласно приложената скица – предложение,
в следния обхват: ПИ № 000267, намиращ се в землището на с.Лехчево, Община
Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-316
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 144
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Учредяване право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти
в землището на с. Мадан, общ. Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 144
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64 от Закона за
енергетиката и чл. 193 от Закона за устройство на територията, Общински съвет
Бойчиновци
Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на „ПИВЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Мадан, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров” №116, вписано
в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 111585442,
представлявано от Аврам Иванов Иванов – управител, възмездно право на
прокарване на въздушно кабелно ел. трасе НН 380V и възникване на сервитути
през общински имоти, до имот №931002 в землището на с. Мадан, както следва:
№
Имот
1. №927029 в землището на с. Мадан, полски
път, публична общинска собственост
2. №000348 в землището на с. Мадан, път ІV
клас, публична общинска собственост

Дължина

Сервитут

35,30 м.

211,80 кв.м.

67,72м.

406,32 кв.м.

2. Одобрява цената на полагащото се обезщетение за засегнатата площ в
полза на община Бойчиновци в размер на 2472,48 лв. /две хиляди, четиристотин
седемдесет и два лева и четиридесет и осем ст./, определена с Протокол
№1/07.09.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед №557 от
02.09.2016 г. на кмета на община Бойчиновци.
3. Възлага на Кмета на община Бойчиновци изпълнението на горното
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-317
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 145
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Представителство на община Бойчиновци в заседание на Общо
събрание на Асоциация по ВиК, съгласуване на позицията и предоставяне
мандат по въпросите от дневния ред на извънредно заседание, което ще се
проведе на 14.10.2016 година от 10.30 часа
Р Е Ш Е Н И Е № 145
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал.
1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите Общинския съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Бойчиновци предоставя мандат на Светлин Алексиев
Сретениев – кмет на община Бойчиновци, да представлява община Бойчиновци в
заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К – Монтана, което ще се
проведе на 14.10.2016 година от 10.30 часа в сградата на Областна администрация
Монтана.
2. Упълномощава кмета на община Бойчиновци по въпросите от дневния ред
на заседанието да гласува както следва:
Да гласува „за” препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциация по В и К – Монтана за 2017 година в размер на 20 000 лв.
3. При невъзможност на кмета на участва лично в заседанието на Общо
събрание на Асоциацията по В и К Монтана на 14.10.2016 г., Общинският съвет
определя за представител на община Бойчиновци Илияна Еленкова Александрова
– секретар на общината, като й предоставя пълномощия за гласуване и изразяване
позицията на общината по дневния ред, съгласно настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-318
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 146
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Предложение за награждаване със званието „Почетен гражданин на
Бойчиновци”.
Р Е Ш Е Н И Е № 146
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.20 и чл.24 от Правилника за
символите и почетните отличия на община Бойчиновци, Общински съвет
Бойчиновци удостоява със званието „Почетен гражданин на Бойчиновци” Милан
Каменов Йосифов – за изключителни постижения в областта на обществения,
политическия, стопанския, културния и спортен живот на територията на община
Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-319
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 147
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Допълнения на приложение № 10 „Поименен списък на лицата,
които имат право на транспортни разходи”
Р Е Ш Е Н И Е № 147
Общинският съвет приема допълнение в приложение № 10 „Поименен списък на
лицата, които имат право на транспортни разходи” както следва:
1.№ 52 Ивелина Цветкова Цветкова – Санитар - разносвач, считано от 07.09.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-320
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 148
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Кандидатстване на НЧ „Нов живот-1900”, с. Владимирово, НЧ
„Гоцо Николов-1960”, с. Мадан, НЧ „Развитие-1911”, с. Лехчево, НЧ
„Светлина-1929”, с. Громшин, НЧ „Светлина-1934”, с. Ерден и НЧ „Просвета1934”, с. Мърчево, общ. Бойчиновци 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 № 148
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет дава
съгласие за кандидатстване с проекти за финансиране по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на:
1.1. НЧ „Нов живот-1900”, с.Владимирово с проект: „Реконструкция,
ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищната сграда”
1.2. НЧ „Гоцо Николов-1960”, с.Мадан с проект: „Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване на читалищната сграда”
1.3. НЧ „Развитие-1911”,с. Лехчево с проект: „Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване на читалищната сграда”
1.4. НЧ „Светлина-1929”, с. Громшин с проект: „Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване на читалищната сграда”
1.5. НЧ „Светлина-1934”, с. Ерден с проект: „Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване на читалищната сграда”
1.6. НЧ „Просвета-1934”, с. Мърчево с проект: „Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване на читалищната сграда”
2.Включените дейности по проектните предложения съответстват на
Общинския план за развитие на община Бойчиновци за периода 2014-2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-321
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 149
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отпускане на стипендия за подпомагане обучението на
студенти от общината, съгласно решение на Общински съвет Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 149
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.13 от Правилника за отпускане
на годишни стипендии за подпомагане обучението на студенти от община
Бойчиновци, Общинският съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Бойчиновци дава съгласие за отпускане на еднократна
годишна стипендия в размер на 1000 /хиляда/ лв за учебната 2016/2017 година на
Цветелина Мирославова Янчева с постоянен адрес гр.Бойчиновци, ул.”Димитър
Благоев” № 6, студентка в първи курс на Медицински университет гр.Плевен,
специалност „Медицина”.
2.Годишната стипендия да се изплати на два пъти за учебната година
2016/2017 година, по банков път и банкова сметка на лицето, след представяне на
уверение за записан зимен и летен семестър.
3.Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за изплащане на
еднократната стипендия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-322
03.10.2016г

РЕШЕНИЕ № 150
ПРОТОКОЛ № 12/28.09.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно съфинансиране на община Бойчиновци по проектни
предложения - “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.
Громшин, община Бойчиновци” - и “Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в с. Мадан, община Бойчиновци”
Р Е Ш Е Н И Е № 150
I. Общински съвет Бойчиновци дава съгласието си за съфинансиране в размер
на 50 000 (петдесет ) хиляди лева във връзка с кандидатстване пред ПУДООС за
отпускане на помощ за финансиране на проекти: “Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в с. Громшин, община Бойчиновци” - и “Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в с. Мадан, община Бойчиновци”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

