ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 151
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-345
05.12.2016г

Относно Актуализация на Бюджет 2016
Р Е Ш Е Н И Е № 151
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 параграфи и подпараграфи както
следва:
1. Общинска администрация гр.Бойчиновци
Местни дейности
§§ 13-03 – данък върху превозните средства
21 604 лв.
§§ 24-06 – приходи от наеми на земя
29 455 лв.
§§ 27-29 – други общински такси
10 лв.
§§ 28-09 – наказателни лихви за данъци, мита и
осигурителни вноски
8 110 лв.
Общо увеличение на приходите с

59 179 лв.

По разходната част:
Увеличава плана на разходите по функции, дейности, параграфи и
подпараграфи както следва:
1. Общинска администрация гр.Бойчиновци
Местни дейности
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
2 338 лв.
§§ 10-30 - текущ ремонт
1 499 лв.
§§ 10-62 – разходи за застраховки
4 514 лв.
§§ 19-81 – платени общински данъци, такси, наказателни лихви

и административни санкции
§§ 46-00 – разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации и дейности
Общо общинска администрация

25 862 лв.
2 137 лв.
36 350 лв.

1. ДГ Бойчиновци
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 02-02 – за персонала по извънтрудови правоотношения
420 лв.
§§ 10-11 – храна
1 274 лв.
§§ 10-15 – материали
784 лв.
§§ 10-16 – вода, горива и енергия
819 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
201 лв.
§§ 10-51 – командировки в страната
36 лв.
§§19-01 – платени държавни данъци, такси,
45 лв.
наказателни лихви и административни санкции
Общо
3 579 лв.
Дофинансиране
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения
4 826 лв.
§§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер
на възнаграждение
3 923 лв.
§§ 02-09 – други плащания и възнаграждения
432 лв.
Общо
9 181 лв.
Общо ДГ Бойчиновци
12 760 лв.
2. ДГ Портитовци
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 02-02 – за персонала по извънтрудови правоотношения
150 лв.
§§ 10-11 – храна
1 048 лв.
§§ 10-16 – вода, горива и енергия
95 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
165 лв.
§§ 10-51 – командировки в страната
26 лв.
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси,
наказателни лихви и административни санкции
45 лв.
Общо
1 529 лв.
Дофинансиране
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения

§§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер
на възнаграждение
Общо
Общо ДГ Портитовци

130 лв.
130 лв.
1 659 лв.

3. ДГ Лехчево
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-11 – храна
6 620 лв.
§§ 10-15 – материали
269 лв.
§§ 10-16 – вода, горива и енергия
344 лв.
§§ 10-30 – текущ ремонт
30 лв.
§§ 10-51 – командировки в страната
117 лв.
§§19-01 – платени държавни данъци, такси,
наказателни лихви и административни санкции
52 лв.
Общо ДГ Лехчево
7 432 лв.
4. Кметство Мърчево
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-11 – храна
352 лв.
§§ 10-15 – материали
86 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
406 лв.
§§ 10-51 – командировки в страната
36 лв.
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси,
наказателни лихви и административни санкции
45 лв.
Общо кметство Мърчево
925 лв.
5. Кметство Владимирово
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-15 – материали
1 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
10 лв.
§§ 10-51 – командировки в страната
42 лв.
Общо кметство Владимирово
53 лв.
Общо увеличение на разходите с

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

59 179 лв.

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-346
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 152
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 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 № 152
Общинският съвет приема допълнение в приложение № 10 „Поименен списък на
лицата, които имат право на транспортни разходи” както следва:
1. № 53 Александра Асенова Иванова – Специалист УТ, считано от 26.09.2016г.
2. № 54 Нина Пламенова Кръстева – Младши експерт „Финанси” , считано от
02.11.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-347
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 153
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно изплащане на сума в размер на 2000 лв на ТП Държавно горско
стопанство-Монтана
Р Е Ш Е Н И Е № 153
1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Договор от 04.12.1998
година и писмо Вх.№ К-2686/07.10.2016 година на ТП ДГС- Монтана, Общински
съвет гр. Бойчиновци дава съгласие да бъде изплатена сумата в размер на 2000
лева през 2016 г. и 2000.06 лева през 2017 г. на ТП Държавно горско стопанство гр.
Монтана
2. Решението на Общинския съвет се възлага за изпълнение на Кмета на
Общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-348
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 154
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 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 № 154
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 ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ”

Допълва се т. 7 Общински имот № 000296 в землището на с. Лехчево,
ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно ползване – „Складов терен”, частна общинска
собственост с площ от 3.055 дка, (три декара и петдесет и пет кв. м.) актуван с
АОС № 1134 от 10.10.2016 година за частна общинска собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-349
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 155
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 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 № 155
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 7 943 лв. /седем хиляди деветстотин четиридесет
и три лева/ без ДДС за имот № 000296 в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517,
с начин на трайно ползване – „Складов терен”, с площ от: 3.055 дка, (три декара и
петдесет и пет кв. м.) актуван с АЧОС № 1134 от 10.10.2016 година за частна
общинска собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-350
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 156
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на общински имот в землището на с. Лехчево без
търг и след решение на Общинския съвет по пазарни цени
Р Е Ш Е Н И Е № 156
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за общинска
собственост и чл. 46, ал. 1 т. 2 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет дава съгласие за
продажба без търг на имот № 000296 по КВС, ЕКАТТЕ 43517, в землището на с.
Лехчево с площ 3.055 /три декара и петдесет и пет кв.м./, с НТП- складов терен.
Имотът е актуван с АЧОС 1134/10.10.2016 година
2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да издаде
заповед и да сключи договор за продажба на терена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-351
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 157
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Настаняване под наем в общинско жилище в село Лехчево,
община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 157
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот:
Частна общинска собственост – жилище-апартамент № 2, вх. Б, ет.1 в
жилищен блок, находящ се в парцел VIII, кв. 81 по регулационния план на село
Лехчево. Имота е необитаем в момента, целия с площ от 57 /петдесет и седем/ кв.м
описан в акт за частна общинска собственост № 47 от 17.08.1999 година.
2. Определя срок за настаняване 1/една/ година.
3. Определя наемна месечна цена в размер на 28,50 /двадесет и осем лева и
петдест стотинки/ лева без ДДС или 34.20 /тридесет и четири лева и двадесет
стотинки/ с ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци изпълнението на горното
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-352
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 158
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Издаване на РЕШЕНИЕ на Общински съвет за възлагане на
изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/План за регулация/ПР/ за УПИ IV, кв.10 по плана на с.Кобиляк, Община
Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 158
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ във връзка
с чл.134, ал.8 от ЗУТ и чл.45, ал.2 от ЗНП (в сила до 01.01.2017г), Общинският 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 за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ
IV, кв.10 по плана на с.Кобиляк, Община Бойчиновци, като се промени
отреждането от „за училище и общежитие“ в „за социални и хуманитарни
дейности“ и се запази съществуващото застрояване, съгласно приложената скицапредложение, в следния обхват: за УПИ IV, кв.10 по плана на с.Кобиляк,
общ.Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-353
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 159
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

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 15.12.2016 година
Р Е Ш Е Н И Е № 159
1.На основание чл. 21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общинският съвет Бойчиновци
упълномощава МАРИЯ ВАНЮШЕВА ДИМИТРОВА – председател на
Общинския съвет да представлява община Бойчиновци в Общото събрание на
акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, което ще се проведе
на 15.12.2016 година, при липса на кворум на 29.12.2016 година.
2. Предоставя права МАРИЯ ВАНЮШЕВА ДИМИТРОВА – председател
на Общинския съвет, по въпросите от дневния ред на Събранието да гласува както
следва:
2.1.По т.1 от дневния ред да гласува „за” промяна в състава на Съвета на
директорите.
2.2.По т.2 от дневния ред да гласува „за” предложения тригодишен мандат.
2.3.По т.3 от дневния ред да гласува „за” предложеното възнаграждение
3.При невъзможност на г-жа Димитрова да участва лично, Общинският съвет
упълномощава инж. Илияна Александрова – секретар на общината, да замества
титуляра като й предоставя пълномощия за гласуване и изразяване позицията на
общината по дневния ред съгласно настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-354
05.12.2016г

РЕШЕНИЕ № 160
ПРОТОКОЛ № 14/30.11.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно учредяване право на прокарване на подземен водопровод и
възникване на сервитути през общински имот № 000177 (полски път) в
землището на село Лехчево.
Р Е Ш Е Н И Е № 160
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за
водите, чл. 193 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
Бойчиновци
Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на ЕТ „ЙОРИК-ИВАН ЦЕКОВ”, ЕИК 111005601, със
седалище и адрес на управление с. Лехчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, ул.
„Хаджи Димитър” №44, вписано в търговския регисър при Агенция по
вписванията с ЕИК 111005601, представлявано от Иван Ганов Цеков, възмездно
право на прокарване на подземен водопровод и възникване на сервитути през
общински имот №000177 /полски път/ в землището на с. Лехчево, общ.
Бойчиновци, за изграждане на сондажни кладенци в имот №141031 с напоителна
система за капково напояване в имоти №№140070, 140080, 140111, 140112, 141010,
141020, 141031, 141032, 141033, 142040 и 142050 в землището на с. Лехчево, както
следва:
Имот
Дължина
Сервитут
Пазарна цена
1. №000177 в землището на с.
120,00 м.
84,00 кв.м.
336,00 лв.
Лехчево, полски път, публична
общинска собственост
2. Одобрява цената на полагащото се обезщетение за засегнатата площ в
полза на община Бойчиновци в размер на 336,00 лв. /триста тридесет и шест лева/,
определена с Протокол №2/10.11.2016 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

