ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 25
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 27
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Актуализация на Бюджет 2015 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 27
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 Бойчиновци
Р Е Ш И:
Актуализира Бюджет 2015г. на Община Бойчиновци, както следва:
По приходната част:
Увеличава приходни под параграфи както следва:
1. Общинска администрация гр.Бойчиновци
Местни дейности
§§ 13-04 -данък при придобиване на имущество по
дарения и възмезден начин
35 411 лв.
§§ 24-04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
743 лв.
§§ 24-05 - приходи от наеми на имущество
935 лв.
§§ 24-06 - приходи от наеми на земя
9 994 лв.
§§ 24-07 - приходи от дивиденти
400 лв.
§§ 27-01 - общинска такса за ползване на детски градини
263 лв.
§§ 27-04 - за ползване на домаш.социал.патронаж и др.общин.социал.услуги
1 134 лв.
§§ 27-10 - за технически услуги
24 881 лв.
§§ 28-09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
11 687 лв.
§§ 36-11 - получени застрахователни обезщетения за ДМА
1 389 лв.
§§ 37-01 - внесен ДДС (-)
(-) 4 384 лв.
§§ 40-22 - постъпления от продажба на сгради
6 230 лв.
§§ 40-40 - постъпления от продажба на земя
12 845 лв.
§§ 41-00 - приходи от концесии
88 974 лв.
Общо
190 502 лв.
2. ОУ „Владимир Минчев” с. Владимирово
Държавни дейности
§§ 24-06 – приходи от наеми на земя
§§ 37-02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на БП (-)

1 252 лв.
(-) 37 лв.

Общо

1 215 лв.

3. СОУ „Васил Левски” гр. Бойчиновци
Държавни дейности
§§ 36-19 – други неданъчни приходи
Общо
Общо увеличение приходи с

84 лв.
84 лв.
191 801 лв.

По разходната част:
Увеличава разходни под параграфи както следва:
1. Общинска администрация гр.Бойчиновци
Местни дейности
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§§ 02-02 – за персонала по извънтрудови правоотношения
11 313 лв.
§§ 05-51 – осигурителни вноски от работодатели за ДОО
346 лв.
§§ 05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели
163 лв.
§§ 05-80 - вноски за ДЗПО от работодатели
82 лв.
§§ 10-15 – материали
22 923 лв.
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
17 290 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
17 087 лв.
§§ 10-30 - текущ ремонт
1 741 лв.
§§ 10-62 – разходи за застраховки
3 278 лв.
§§ 10-98 – други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи
2 000 лв.
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
6 260 лв.
§§ 19-81 – платени общински данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
13 905 лв.
§§ 46-00 – разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации и дейности
1 664 лв.
Общо
98 052 лв.
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 524 Домашен социален патронаж
§§ 10-15 – материали
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
§§ 10-30 - текущ ремонт
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
Общо
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.
§§ 02-02 – за персонала по извънтрудови правоотношения

1 019 лв.
904 лв.
556 лв.
606 лв.
24 лв.
3 109 лв.

261 лв.

§§ 05-51 – осигурителни вноски от работодатели за ДОО
§§ 05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели
§§ 05-80 - вноски за ДЗПО от работодатели
Общо

51 лв.
35 лв.
20 лв.
367 лв.

Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Дейност 604 Осветление на улици и площади
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
2 579 лв.
Общо
2 579 лв.
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство,благоустройството
и регионалното развитие
§§ 10-15 – материали
3 103 лв.
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
12 171 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
2 169 лв.
Общо
17 443 лв.
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Дейност 623 Чистота
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
36 748 лв.
Общо
36 748 лв.
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
Общо
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности
Дейност 759 Други дейности по културата
§§ 02-02 – за персонала по извънтрудови правоотношения
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
Общо

249 лв.
249 лв.

2 117 лв.
434 лв.
2 551 лв.

Дофинансиране
Функция 3 Образование
Дейност 322 Общообразователни училища
§§ 10-14 – учебни и научно-изследоват.р-ди и книги за библиотеките 243 лв.
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
1 336 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
79 лв.
Общо
1 658 лв.
Функция 3 Образование
Дейност 389 Други дейности по образованието
§§ 10-20 – разходи за външни услуги

117 лв.

§§ 10-30 - текущ ремонт
§§ 10-51 - командировки в страната
§§ 10-62 – разходи за застраховки
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
Общо

4 193 лв.
234 лв.
4 680 лв.
72 лв.
9 296 лв.

2. ОДЗ Бойчиновци
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 02-05 – изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
4 950 лв.
§§ 10-14 – учебни и научно-изследоват.р-ди и книги за библиотеките
25 лв.
§§ 10-15 – материали
973 лв.
§§ 10-16 – материали
1 785 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
696 лв.
§§ 10-30 - текущ ремонт
2 405 лв.
§§ 19-01 – платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
243 лв.
Общо
11 077 лв.
Дофинансиране
Функция 4 Здравеопазване
Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
Общо

164 лв.
164 лв.

3. Кметство Владимирово
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§§ 10-11 – храна
1 927 лв.
§§ 10-15 – материали
315 лв.
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
1 981 лв.
§§ 10-20 – разходи за външни услуги
293 лв.
Общо
4 516 лв.
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Дейност 604 Осветление на улици и площади
§§ 10-16 - вода, горива и енергия
540 лв.
Общо
540 лв.
Дофинансиране
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§§ 01-01 – заплати и възнаграждения.на персонала нает

по трудови правоотношения
Общо

445 лв.
445 лв.

4. Кметство Мадан
Дофинансиране
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§§ 01-01 – заплати и възнаграждения.на персонала нает
по трудови правоотношения
Общо

880 лв.
880 лв.

5. Кметство Громшин
Дофинансиране
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§§ 01-01 – заплати и възнаграждения.на персонала нает
по трудови правоотношения
§§ 05-51 – осигурителни вноски от работодатели за ДОО
§§ 05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели
§§ 05-80 - вноски за ДЗПО от работодатели
Общо

4 лв.
32 лв.
15 лв.
7 лв.
58 лв.

6. ОДЗ Лехчево
Местни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения
§ 10-16 - вода, горива и енергия
770 лв.
Общо
770 лв.
7. ОУ „Владимир Минчев” с. Владимирово
Държавни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 318 Подготвителна група в училище
§§ 05-52 – осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
§§ 05-80 - вноски за ДЗПО от работодатели
Общо
Функция 3 Образование
Дейност 322 Общообразователни училища
§§ 01-01 – заплати и възнаграждения.на персонала нает
по трудови правоотношения
§§ 05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели
§§ 10-13 – постелен инвентар и облекло
Общо
8. СОУ „Васил Левски” гр. Бойчиновци
Държавни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 322 Общообразователни училища

38 лв.
19 лв.
57 лв.

484 лв.
291 лв.
383 лв.
1 158 лв.

§§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
Общо
Общо увеличение разходи с

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

84 лв.
84 лв.
191 801 лв.

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 26
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 28
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Уведомяване за разпределението на резервния бюджетен
кредит в размер на 10 000 лева в бюджет 2015г
Р Е Ш Е Н И Е № 28

Функция Разходи
некласифицирани в
другите функции
Резерв за непредвидени и
97-00
неотложни разходи

Група

наименование

-

наименование

-

Дейност

9

разлика

параграф, §§

Функция

Общинският съвет приема за сведение разпределението на резервния
бюджетен кредит в размер на 10 000 лв в бюджет 2015 както следва:
1.В частта за Местни дейности:
наименование

998

Резерв

увеличава

намалява

-10 000

ОДЗ Лехчево
3

Функция Образование

311

ЦДГ и ОДЗ

10-11 храна

5 740

постелен инвентар и
10-13
облекло

3 240

10-15 материали

51

10-16 вода, горива и ел.енергия

917

10-20 разходи за външни услуги

52

Всичко промени

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

10 000

- 10 000

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 27
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 29
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Предложение за одобряване на общата численост и
структурата на Общинска администрация в община
Р Е Ш Е Н И Е № 29
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
в т.ч.
1.Кмет
2.Зам.кмет
3.Секретар на община
4.Финансов контрольор
Обща администрация структурирана в:
Отдел „Административно правно и
информационно обслужване и
човешки ресурси”
Отдел „Финансово-стопански дейности
и местни приходи”
Специализирана администрация структурирана в:
Дирекция „ Социално-икономическа
политика, общинска собственост и
устройство на територията”
Б.Администрация в кметствата
в т.ч.
1. Кметство Лехчево
Кмет на кметство
Специалисти
2.Кметство Владимирово
Кмет на кметство
Специалисти
3.Кметство Мърчево
Кмет на кметство

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

10 щ.бр.
8 щ.бр.

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.
1щ. бр.

Специалисти
4. Кметство Мадан
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.
3 щ.бр. в т.ч.
1щ. бр.
2 щ.бр.
2 щ.бр. в т.ч.
1щ. 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 длъжностно разписание.
Настоящата структура влиза в сила от 01.03.2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-28
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 30
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно промяна в числеността на персонала в местната дейност
„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие”.
Р Е Ш Е Н И Е № 30
На основание чл. 122, ал.2, от Закона за публичните финанси, Общински
съвет гр. Бойчиновци
1. Увеличава числеността на персонала в местна дейност „Други дейности
по жилищното строителство,благоустройството и регионалното развитие ” с 3
щатни бройки считано от 01.03.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 29
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 31
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Разпределението на преходния остатък от 2015 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание чл. 91 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 година Общински съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Разпределя преходния остатък в размер на 588 014 лв. в Бюджет 2016 година
както следва:
1. За делегирани от държавата дейности – 406 632 лв.
В т. ч.:
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 “Общинска администрация“

12 479 лева

Функция 2 Отбрана и сигурност
Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност”
34 710 лева
Дейност 282 “Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности”
26 489 лева
В т.ч. капиталови разходи
26 489 лева
Дейност 285 “Доброволни формирования за защита
при бедствия”
5 162 лева
Функция 3 Образование
Дейност 311“Целодневни детски градини и
обединени детски заведения“
Дейност 318 “Подготвителна група в училище”
Дейност 322 “Общообразователни училища”
В т.ч. капиталови разходи
- Временно съхранявани средства от ОП
Дейност 337 “Извънучилищни дейности“

22 500 лева

17 284 лева
9 087 лева
116 985 лева
10 003 лева
12 724 лева

Функция 4 Здравеопазване
Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” 7 742 лева
Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища”
70 507 лева

Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”

3 663 лева

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 540 “Домове за стари хора”
42 830 лева
В т.ч. капиталови разходи
15 000 лева
Дейност 589 “Други служби и дейности по социалното
осигуряване,подпомагане и заетостта”
33 658 лева
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности
Дейност 713 “Спорт за всички”

1 730 лева

Функция 8 Икономически дейности и услуги
Дейност 849 “Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията”
1 579 лева
2. За местни дейности – 181 382 лева
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 “ Общинска администрация”
42 167 лева
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда
Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане
на уличната мрежа”
7 254 лева
Дейност 623 ”Чистота”
37 456 лева
Функция 8 Икономически дейности и услуги
Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата”
8 153 лева
Капиталови разходи
86 352 лева
В т.ч. от § 40 “Постъпления от продажба на нефинансови активи”
19 075 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 30
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 32
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Прекратяване прилагането на системата на делегиран бюджет
на ОДЗ „Звездица” с.Лехчево
Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.41б ал.7 от ЗНП,
Общинският съвет Бойчиновци:
1.Не дава съгласие за прилагане системата на делегиран бюджет на ОДЗ
„Звездица” с.Лехчево, считано от 01.02.2016 година.
2. Възлага на кмета на община Бойчиновци да предприеме последващи
действия по прекратяване правата на второстепенен разпоредител с бюджет на
ОДЗ „Звездица” с.Лехчево

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-31
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 33
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Приемане на бюджета на община Бойчиновци за 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА; чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 г. и 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 общинския бюджет на община Бойчиновци,
Общинският съвет гр. Бойчиновци
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Бойчиновци за 2016 г. както следва:
1.1. Доклад за бюджет 2016 година
1.2. По прихода в размер на 5 137 467 лв. съгласно Приложение № 1
1.2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 395 936
лв. съгласно Приложение № 2, в това число:
1.2.1.1.Обща допълваща субсидия в размер на 2 932 173 лв.
1.2.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 27 200 лв.
1.2.1.3.Преходен остатък в размер на 406 632 лв.
1.2.1.4.Собствени приходи в размер на 39 934 лв.
1.2.1.5.Временно съхранявани средства за разпореждане (-) 10 003 лв.
1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 741 531 лв. съгласно
Приложение № 2, в това число:
1.2.2.1.Данъчни приходи в размер на 197 500 лв.
1.2.2.2.Неданъчни приходи в размер на 509 249 лв.
1.2.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 691 700 лв.
1.2.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 249 700 лв.
1.2.2.5.Целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване 30
000 лв.
1.2.2.6.Преходен остатък в размер на 181 382 лв.
1.2.2.7. Предоставени трансфери в размер на (-) 78 000 лв.
в това число – отчисления за Община Монтана по ЗУО (-) 78 000
лв.

1.2.2.8.Предоставени временни безлихвени заеми м/у бюджетни и
извънбюджетни сметки (-) 60 000 лв.
1.2.2.9.Възстановени временни безлихвени заеми м/у бюджетни и
извънбюджетни сметки 20 000 лв.
1.3. По разходите в размер на 5 137 467 лв., разпределени по функции,
дейности и видове разходи съгласно Приложение № 3, 4, 5 и 6, в това число :
1.3.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 395 936 лв.
съгласно Приложение № 4
1.3.2. За местни дейности в размер на 1 545 138 лв. съгласно
Приложение № 3
1.3.3. За дофинансиране на държавни дейности в размер на 196 393
лв.съгласно Приложение №5
1.4. Инвестиционна програма в размер на 424 741 лв. съгласно поименен
списък Приложение № 8, от които:
1.4.1.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 276 900 лв.
1.4.2.Собствени приходи в размер на 20 000 лв. от приходи по § 40
„Постъпления от продажба на нефинансови активи” съгласно
Приложение № 8.1.
1.4.3.Преходен остатък от Държавни дейности 41 489 лв.
1.4.4.Преходен остатък от Местни дейности 86 352 лв. в т.ч.приходи
по § 40 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” съгласно
Приложение № 8.1.
1.5. Разчет за разходите по кметства съгласно Приложения № 3, 4 и 5
2. Приема разчета за целеви разходи съгласно Приложение № 7.
3. Приема следните лимити за разходи:
3.1.Средства за СБКО на персонала в размер до 3% от плановите разходи за
заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, които се разходват
на база начислените средства за заплати.
3.2.Представителни разходи в размер на 5 000 лв.
3.3.Утвърждава разходи за издръжка на Клубове на пенсионера в размер на 9
000 лв.
3.4.Утвърждава разходи за издръжка на Клуб на инвалида с.Владимирово в
размер на 500лв.
3.5.Утвърждава разходи за издръжка на Клуб на диабетиците с.Мърчево в
размер на 500 лв.
3.6.Утвърждава разходи за издръжка на Младежки клуб с. Мадан в размер на
1 000 лв.
3.7.Утвърждава разходи за издръжка на Младежки клуб с. Лехчево в размер на
1 000 лв.
3.8.Утвърждава средства за работно облекло на лицата назначени по служебно
правоотношение съгласно, Закона за държавния служител и Наредбата за
служебно положение на държавните служители.

4. За разходи за спортни състезания и подпомагане на спортни прояви на
регистрирани спортни клубове и дружества, чиито седалища и дейност са на
територията на общината в размер на
30 000 лв. от които:
4.1. За футболни клубове – 26 000 лв.
4.2. За волейбол – 1 000 лв.
4.3. За тенис на маса – 500 лв.
4.4. За шах-мат – 500 лв.
4.5. За разходи за спортни състезания – 2 000 лв.
5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи
съгласно Приложение № 9
6. Утвърждава поименен списък на лицата по предходната точка съгласно
Приложение № 10. Средствата за пътни разходи се определят в рамките до 85% от
действителните разходи, които да бъдат изплащани съгласно последваща заповед
за конкретно определения размер от съответния ръководител на всяко бюджетно
звено с изключение на педагогическия персонал.
7. Определя лимит за възстановяване на превозните разноски на педагогическия
персонал до размера на постъпилите целеви средства от МФ.
8. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел /читалища/ в
размер на 155 760 лв., която да бъде разпределена от комисия назначена със
заповед на кмета на общината.
8.1.Утвърждава разходи в размер на 5 000 лв. за дофинансиране на държавни
дейности с местни приходи за подпомагане на читалища с изявена
художествено творческа дейност.
9. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата съгласно
Прил. № 11.
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз съгласно Прил. № 12
11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2016 - 2018 г.
12. Приема размера на просрочените задължения - 0,00 лв. съгласно Приложение
№ 13
13. Приема размера на просрочените вземания – 1 112 206 лв. съгласно
Приложение № 13
14. Община Бойчиновци дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг
под формата на финансов лизинг за закупуване на автомобил през 2016г. съгласно
Приложение № 14 и Протокол от публичното обсъждане на местната общност от
22.12.2015 г.
15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет както следва:
Второстепенни разпоредители с бюджет
15.1. Кметство с. Мърчево
15.2. Кметство с. Владимирово
15.3. Кметство с. Мадан
15.4. Кметство с. Громшин
15.5. Кметство с. Лехчево
15.6. СОУ “Васил Левски” гр. Бойчиновци – делегиран бюджет

15.7. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Лехчево – делегиран бюджет
15.8. ОУ “Христо Ботев” с. Мърчево – делегиран бюджет
15.9. ОУ “Владимир Минчев” с. Владимирово – делегиран бюджет
15.10.ОУ “Отец Паисий” с. Мадан – делегиран бюджет
15.11. ОДЗ “Звездица” с. Лехчево – делегиран бюджет
15.12. Дом стари хора с. Владимирово
16. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства
по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия
17.Трансферите за делегираните от държавата дейности ще се предоставят на
второстепенните разпоредители до размера на получените средства от
първостепенния разпоредител .
18. Разходите в местните дейности ще се извършват до размера на постъпленията
от собствени приходи и изравнителната субсидия.
19. Задължава кмета на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и
ръководителите на бюджетни звена да изразходват бюджетните средства при
спазване на следните приоритети:
19.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и
медикаменти;
19.2. Храна, отопление, осветление;
19.3. Издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.
20. Възлага на кмета на общината:
20.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет;
20.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
20.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство и в
съответствие с волята на дарителя;
20.4. Да информира шестмесечно Общинския съвет за вида, размера и
причините за просрочените задължения и да предложи мерки за тяхното
намаляване и ликвидиране;
20.5. Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства
от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата
дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности
по функция „Образование” и функция „Социално осигуряване , подпомагане и
грижи”, при условие, че няма просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
21. Предоставя правомощие, доколкото със закон не е определено друго, на кмета
на общината да извършва компенсирани промени:
21.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите
за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.

21.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
21.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на
общината по изпълнение на общинския план за развитие;
21.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;
21.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране на
определените годишни цели на общината.
21.6. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните
сметки за финансиране на проекти по Оперативни програми, Структурни и
Кохезионни фондове да се покрива от временни безлихвени заеми от
бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
21.7. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за
общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от
наличности по сметките на общината и други източници.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на
бюджет - 2016г.
23. Упълномощава кмета на община Бойчиновци да отпуска помощи, след
съгласуване с ПК по бюджет, финанси, общинска собственост, икономическа,
стопанска и инвестиционна политика и ПК по образование, култура,
здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси, спорт и международно
сътрудничество от средствата по социално подпомагане, които са в размер на
12 000 лв., от тях за новородени деца - 7 000 лв. и за граждани в тежко
здравословно състояние – 5 000 лв.
24. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета за 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-32
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 34
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Приемане на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост през 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 34
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9, от
ЗОС Общинският съвет приема Програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственос за 2016 година.
2. Възлага на Кмета на общината да обяви програмата по реда на чл. 8, ал.
10 от ЗОС в 14 дневен срок от приемането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 33
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 35
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Определяне предназначението на общинските жилища.

Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание чл.42 ал.2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 3 ал.3 от НРУРОБЖ Общинският съвет определя предназначението
на общинските жилища, съгласно приложения списък.
Приложение: Списък на жилищата по предназначение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ
СЪГЛАСНО ЧЛ.42, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА
СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.3, АЛ.3 ОТ НРУРОБЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
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собственици съгласно
чл.42, ал.1, т.2 от ЗОС

Населено
място

Местонахождение

№
по
ре
д

Предназначение

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 34
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 36
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на имот – сграда частна общинска собственост в с.
Бели брод, община Бойчиновци, чрез провеждане на търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.43, ал.1, и чл.54, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет:
1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот:
Частна общинска собственост – гараж със склад с застроена площ от
93,00 кв.м. и находящ в УПИ I с площ на УПИ-то 3400 кв.м., кв. 22, ЕКАТТЕ
03397 одобрен със Заповед № 2094 от 1974 на кмета на община Бойчиновци
описан в акт за частна общинска собственост № 1093/12.01.2016 година по
регулационния план на с. Бели брод.
2.Одобрява пазарна оценка на имота по т.1, гараж със склад с застроена
площ от 93,00 кв.м. на стойност 3720 лв./три хиляди седемстотин и двадесет
лева/ без ДДС изготвена от лицензиран оценител.
.
3.Определя начална тръжна цена по т.1 на стойност 3720 лв./три хиляди
седемстотин и двадесет лева/ без ДДС за гараж със склад със застроена площ от
93,00 кв.м.
4.Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна
цена на имота.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена
на имота.
6.Възлага на кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за покупко-продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 35
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 37
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на общински терен /места 1 и 2/ с обща
площ от 18/осемнадесет/ квадратни метра, от скица №15/15.01.2016 г. за
разполагане на павилион, находящ се в кв. 48 по регулациония план на гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци чрез публичен търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 37
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.15 , ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ
Общинския съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на общински терен /места 1 и 2 / с обща
площ от 18 /осемнадесет/ квадратни метра за разполагане на павилион
находящ се в кв. 48 за по регулационния план на гр. Бойчиновци, община
Бойчиновци за срок от 5 години.
2. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 21,60 /двадесет и
един лев и шестдесет стотинки/ без ДДС за обща площ от 18 /осемнадесет/
кв.м. на терени /места 1 и 2/, съгласно Тарифата за определяне минимални
наемни цени на недвижими имоти общинска собственост, изменена и
допълнена с Решение № 299 от Протокол № 36/22.07.2010 година, изменена и
допълнена с Решение № 83/2012 г., изменена и допълнена с Решение №
370/2014 г. на Общински съвет Бойчиновци.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна
цена - 2,16 /два лева и шестнадесет стотинки/.
4. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
5. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за отдаване под наем на терен
/места 1 и 2/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 36
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 38
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Сключване на договор за настаняване под наем в общинско
жилище в село Лехчево, община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 38
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 № 10, вх. А, ет.4 в жилищен
блок, находящ се в парцел VIII, кв. 81 по регулационния план на село Лехчево с
площ от 66 /шестдесет и шест/ кв.м описан в акт за частна общинска собственост
№ 43 от 17.08.1999 година на Цветан Павлов Каменов.
2. Определя срок за настаняване 1/една/ година.
3. Определя наемна месечна цена в размер на 33,00 /тридесет и три/ лева без
ДДС или 39.60 /тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци изпълнението на горното
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-37
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 39
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Общински план за младежта 2016 година
Р Е Ш Е Н И Е № 39
1.Общинският съвет отлага разглеждането на Общинския план за младежта
за 2016 година за следващото заседание.
2.Общинският съвет приема общинския съветник Деян Младенов в найкратък срок да изготви писмено предложенията си за включване в Общинския
план за младежта за 2016 година, които да бъдат съобразени с реалните
възможности на общината за изпълнение.
3.Общинска администрация след като се запознае с писмените предложения
на Деян Младенов да прецени включването им в Общинския план за младежта за
2016 година и го внесе за разглеждане на следващото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 38
02.02.2016г

РЕШЕНИЕ № 40
ПРОТОКОЛ № 4/27.01.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Създаване на Общински съвет за превенция и
противодействие на корупцията на територията на община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 40
1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет създава
Общински съвет за превенция и противодействие на корупцията на територията
на община Бойчиновци от 7 членове.
2.Определя поименен състав на Общинския съвет за превенция и
противодействие на корупцията както следва:
Емил Рангелов Макариев
- председател ПК
Анета Александрова Ценова
- председател ПК
Георги Тодоров Николов
- председател ПК
Росен Горанов Русинов
- общински съветник
инж. Илияна ЕленковаАлександрова- секретар на общината
Кузман Димитров Куздов
- Мл.ПИ при ПУ Бойчиновци
Петър Найденов Винешки
- директор на дирекция
3.Избира Росен Горанов Русинов за председател на Общинския съвет за
превенция и противодействие на корупцията

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

