ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 64
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 41
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане Програма за управление на община Бойчиновци за
мандат 2015 – 2019 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет Бойчиновци
приема Програма за управление на община Бойчиновци за мандат 2015 – 2019
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 65
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 42
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно решение на Общинския съвет за приемане на План за
действие при терористична дейност на община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 42
Общинският съвет приема План за действие при терористична дейност на
община Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 66
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 43
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Предложение, относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 20172019 година 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 № 43
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 реши:
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 20172019г.”, 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: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 67
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 44
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно прекратяване правата на второстепенни разпоредители с
бюджет и актуализация на списъка.
Р Е Ш Е Н И Е № 44
На основание чл.21, aл.2 от ЗМСМА, Общинският съвет :
1.Прекратява правата на следните второстепенни разпоредители с бюджет:
1.1. ОДЗ „Звездица” с. Лехчево - считано от 01.02.2016 година
1.2. Кметство с. Мърчево - считано от 01.03.2016 година
1.3. Кметство с. Лехчево - считано от 01.03.2016 година
1.4. Кметство с.Громшин - считано от 01.03.2016 година
2.Актуализира списъка на второстепенните разпоредители с бюджет:
Второстепенни разпоредители с бюджет
2.1. Кметство с. Владимирово
2.2. Кметство с. Мадан
2.3. СОУ “Васил Левски” гр. Бойчиновци – делегиран бюджет
2.4. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Лехчево – делегиран бюджет
2.5. ОУ “Христо Ботев” с. Мърчево – делегиран бюджет
2.6. ОУ “Владимир Минчев” с. Владимирово – делегиран бюджет
2.7. ОУ “Отец Паисий” с. Мадан – делегиран бюджет
2.8. Дом стари хора с. Владимирово

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 68
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 45
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно допълнения на приложение № 9 „Списък на длъжностите,
които имат право на транспортни разходи” и на приложение № 10
„Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи”
Р Е Ш Е Н И Е № 45
Общинският съвет приема допълнения, както следва :
1. В приложение № 9 „Списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи”:
1.1. № 35 – Трудотерапевт в ДСХ
2. В приложение № 10 „Поименен списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи” както следва:
2.1. № 45 Калин Петров Костов – Трудотерапевт в Дом за стари хора „Свети
Николай” с.Владимирово, считано от 15.01.2016г.
2.2. № 46 Сашо Митков Бънков – Фелдшер в Дом за стари хора „Свети Николай”
с.Владимирово, считано от 01.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 69
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 46
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 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 № 46
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 № 4, вх. Б, ет.2 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
№ 49 от 17.08.1999 година на Сергей Борисов Тодоров
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: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 70
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 47
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на
мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването
им за стопанската 2016 - 2017година
Р Е Ш Е Н И Е № 47
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о, ал. 1, т.1 и т.2 и ал.4, т.1,т.2 и т.3, и в
изпълнение на изискванията на чл. 37и, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинският съвет:
I. ОПРЕДЕЛЯ мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за
индивидуално ползване по землища – Приложение № 1
II. ОПРЕДЕЛЯ мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за
общо ползване по землища – Приложение № 2
III. ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите от
общинския поземлен фонд за стопанската 2016 – 2017 година (Приложение №3).
IV. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските мери, пасища и ливади за
стопанската 2016 – 2017година Приложение № 4
V. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне, за стопанската 2016 – 2017година на
мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Бойчиновци за
общо и индивидуално ползване, както следва:
1. За индивидуално ползване в Приложение №1
2. За общо ползване в Приложение №2
VI. ОПРЕДЕЛЯ И ПРИЕМА задълженията на Общината и на ползвателите за
поддържането на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд (Приложение № 5).
VII. ОПРЕДЕЛЯ И ПРИЕМА цена на декар за стопанската 2016 – 2017 година на
мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд както следва:
1. Индивидуално ползване - в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки)
2. Общо ползване – безвъзмездно.
VIII. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци да извърши всички действия по
изпълнение на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 71
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 48
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно повторно разглеждане
и предложение за приемане на
Общински план за младежта 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 48
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта
Общинският съвет Бойчиновци приема Общински план за младежта за 2016
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 72
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 49
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 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 заседанието, което ще
се проведе на 26.02.2016 година от 10.30 часа
Р Е Ш Е Н И Е № 49
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 Общинският 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 26.02.2016
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:
2.1. По точка втора от дневния ред да гласува „за” приемане на
предложения отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2015 година.
2.2. По точка трета от дневния ред да гласува „за” приемане на предложения
отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2015 година.
2.3. По точка четвърта от дневния ред да гласува „за” приемане на
предложения бюджет на Асоциация по ВиК за 2016 година.
3. При невъзможност на кмета на участва лично в заседанието на Общо
събрание на Асоциацията по В и К Монтана на 26.02.2016г, Общинският съвет
определя за представител на община Бойчиновци Софрони Кръстев Захариев –
зам. кмет, като му предоставя пълномощия за гласуване и изразяване позицията на
общината при вземане на решенията по дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 73
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 50
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Отчетен доклад за дейността на Местна комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Община Бойчиновци през 2015 година
Р Е Ш Е Н И Е № 50
Общинският съвет приема Отчетен доклад на МКБППМН при община
Бойчиновци за 2015 година, за информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 74
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 51
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно добив на дървесина от имоти общинска собственост в
землището на село Бели брег, община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 51
Общинският съвет отлага вземането на решение до приключване на
процедурата в Горско стопанство за установяване начина на трайно ползване на
предложените имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 75
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 52
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Съгласие на Общинския съвет по постъпила молба от Агнета

Михайлова Михайлова за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите
и осигурителния стаж

Р Е Ш Е Н И Е № 52
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО, чл. 7,
ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж , предвид
изложените фактически основания, Общинският съвет Бойчиновци дава съгласие да се
внесе предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на:
Емилио Валентинов Любомиров
ЕГН ***
Валентин Валентинов Любомиров
ЕГН ***
Любима Валентинова Любомирова
ЕГН ***
живущи в с.Лехчево, по молба на майка им Агнета Михайлова Михайлова
2.Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение
съгласувано с Министъра на финансите, в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия на лицата по т. 1 от настоящото решение.
3. В 15 дневен срок Решението да се предостави на молителя, за представяне в
НОИ, гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС- 76
02.03.2016г

РЕШЕНИЕ № 53
ПРОТОКОЛ № 5/25.02.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно назначаване на щат в Общинска администрация Бойчиновци
на Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
Р Е Ш Е Н И Е № 53
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал.3 от
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, Общински съвет гр. Бойчиновци дава съгласие да бъде назначен на
щат в общинска администрация Секретар на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
2. Възлага на Кмета на общината въз основа на решението да утвърди
длъжностно и поименни щатни разписания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
МАРИЯ ДИМИТРОВА

