ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-149
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 70
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016
година
Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Бойчиновци
приема Общинска програма за закрила на детето за периода май 2016 – май 2017 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-150
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 71
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно разглеждане Отчети за дейността на читалищата на
територията на община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 71
Във връзка с необходимостта от доокомплектоване на отчетите за дейността
на читалищата с отчетите за изразходваните средства, Общинският съвет
Бойчиновци отлага разглеждането и вземането на решение за следващото
заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-151
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 72
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Годишен доклад за наблюдение и оценка на
Общинския план за развитие на Община Бойчиновци през 2015 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 72
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от Закона за
регионалното развитие и чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Общински съвет Бойчиновци приема Годишния доклад за наблюдението и
изпълнението на „План за развитие на община Бойчиновци 2014 – 2020” за 2015
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-152
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 73
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Бойчиновци за периода 2015-2019 година
Р Е Ш Е Н И Е № 73
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 от ЗОС
Общински съвет – гр. Бойчиновци
Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община
Бойчиновци за периода 2015-2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-153
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 74
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Актуализация на Бюджет 2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 74
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 приходни под параграфи както следва:
1. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Лехчево
Държавни дейности
§§ 24-06 – приходи от наеми на земя с
§§ 37-02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на БП (-)
Общо увеличение приходи с
По разходната част:
Увеличава разходни под параграфи както следва:
2. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Лехчево
Държавни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 322 Общообразователни училища
§§ 10-11 - храна с
Общо увеличение разходи с

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

1 814 лв.
(-) 54 лв.
1 760 лв.

1 760 лв.
1 760 лв.

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-154
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 75
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на земеделски имоти от ОПФ с НТП “Лозе”- чрез
провеждане на търг находящи се в землището на с. Мърчево.
Р Е Ш Е Н И Е № 75
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 с явно
наддаване за отдаване под наем на имоти с номера:
имот с № 887030 по КВС в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607 с площ от
1,116 дка. и НТП – “Лозе”, находящ се в местността “Данчов връх”, актуван с АОС №
1080 от 22.06.2015г.
имот с № 887029 по КВС в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607 с площ от
0,985 дка. и НТП – “Лозе”, находящ се в местността “Данчов връх”, актуван с АОС №
1082 от 22.06.2015г.
имот с № 888009 по КВС в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607 с площ от
1,008 дка. и НТП – “Лозе”, находящ се в местността “Данчов връх”, актуван с АОС №
1079 от 22.06.2015г.
имот с № 888018 по КВС в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607 с площ от
1.001дка. и НТП – “Лозе”, находящ се в местността “Данчов връх”, актуван с АОС №
1028 от 10.02.2014г.
имот с № 889008 по КВС в землището на с. Мърчево с ЕКАТТЕ 49607 с площ от
0,747 дка. и НТП – “Лозе”, находящ се в местността “Данчов връх”, актуван с АОС №
1081 от 22.06.2015г.
2. Определя за начална тръжна наемна цена - базисната от 40 лв/дка /четиридесет
лева/ на декар, 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 26.04.2012г., Решение № 370 от Протокол № 35 от 29.05.2014г и
Решение № 55 от Протокол № 6 от 23.03.2016г
3. Определя срок за отдаване под наем на имотите по т. 1 – 10 /десет/ години
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв./десет лева/ за всеки
имот поотделно.
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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-155
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 76
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Откриване на процедура по извършване на делба на поземлен
имот - с НТП “полски път" и обособяване на два самостоятелни имота в
землището на с. Лехчево, община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 76
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от ЗОС и чл. 10, ал. 1 и
ал. 2 от ППЗСПЗЗ
І. Общински съвет - Бойчиновци дава съгласие за разделянето на:
1.Имот № 000245 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин
на трайно ползване “полски път”, публична общинска собственост, находящ се в
местността “ДО СЕЛО”, категория при неполивни условия ІV /четвърта/, с площ
от 4,210дка. /четири декара двеста и десет кв.м./, от който е одобрен проект за
делба № Ф05982/22.03.2016г. от ОСЗ за образуването на два самостоятелни
поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 000301, с проектна площ от 0,851 дка.
/осемстотин петдесет и един кв.м./, част от имот с № 000245, с начин на трайно
ползване – “полски път”, публична общинска собственост в землището на с.
Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф05983/22.03.2016г. на ОС
„Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 000302, с проектна площ от 3,359 дка.
/три декара триста петдесет и девет кв.м./, част от имот с № 000245, с начин на
трайно ползване – “полски път”, публична общинска собственост в землището на
с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф05984/22.03.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
ІІ. Общинският съвет дава съгласие частите от имотите, описани в т.І, за
които предстои процедура по смяна на собствеността, да бъдат обособени в
самостоятелни имоти.
III. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да
извърши всички действия по изпълнение на настоящето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-156
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 77
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Откриване на процедура по извършване на делба на поземлени имоти с
НТП “нива" и обособяване на самостоятелни имоти в землището на с. Лехчево, община
Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 77
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от ЗОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗСПЗЗ
І. Общински съвет - Бойчиновци дава съгласие за разделянето на:
1. Имот № 020260 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Солинар
мъртвината”, категория при неполивни условия ІV /четвърта/, с площ от 10,152дка. /десет
декара сто петдесет и два кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф05998/11.04.2016г. от
ОСЗ за образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 020261, с проектна площ от 5,152 дка. /пет декара
сто петдесет и два кв.м./, част от имот с № 020260, с начин на трайно ползване – “нива”, частна
общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06006/11.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 020262, с проектна площ от 5,000 дка. /пет декара/,
част от имот с № 020260, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска собственост в
землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф06007/11.04.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
2. Имот № 028080 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Влашка могила”,
категория при неполивни условия трета, с площ от 13,334дка. /тринадесет декара триста
тридесет и четири кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф05999/11.04.2016г. от ОСЗ
за образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 028081, с проектна площ от 7,334 дка. /седем декара
триста тридесет ичетири кв.м./, част от имот с № 028080, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06010/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 028082, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 028080, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06011/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.

3. Имот № 039010 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Равнището”,
категория при неполивни условия четвърта, с площ от 12,362 дка. /дванадесет декара триста
шестдесет и два кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06000/11.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 039013, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 039010, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06013/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 039014, с проектна площ от 6,363 дка. /шест декара
триста шестдесет и три кв.м./, част от имот с № 039010, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06014/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
4. Имот № 044170 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Солинар мъртвина”,
категория при неполивни условия четвърта, с площ от 12,006 дка. /дванадесет декара и шест
кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06001/11.04.2016г. от ОСЗ за образуването на
два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 044173, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 044170, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06015./14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 044174, с проектна площ от 6,006 дка. /шест декара
и шест кв.м./, част от имот с № 044170, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06016/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
5. Имот № 047290 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Оградище”,
категория при неполивни условия трета, с площ от 13,036 дка. /тринадесет декара тридесет и
шест кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06002/11.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 047291, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 047290, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
047291/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 047292, с проектна площ от 7,036 дка. /седем декара
тридесет и шест кв.м./, част от имот с № 047290, с начин на трайно ползване – “нива”, частна
общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06019/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
6. Имот № 061100 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Маданска бара”,
категория при неполивни условия четвърта, с площ от 13,722 дка. /тринадесет декара
седемстотин двадвесет и два кв.м./, от който е одобрен проект за делба №

Ф06003/11.04.2016г. от ОСЗ за образуването на два самостоятелни поземлени имота както
следва:
- проектен поземлен имот № 061101, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 061100, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06020/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 061102, с проектна площ от 7,722 дка. /седем декара
седемстотин двадесет и два кв.м./, част от имот с № 061100, с начин на трайно ползване –
“нива”, частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно
скица – проект № Ф06021/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
7. Имот № 080080 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Мермер камък”,
категория при неполивни условия четвърта, с площ от 13,798 дка. /тринадесет декара
седемстотин деветдесет и осем кв.м./, от който е одобрен проект за делба №
Ф06004/11.04.2016г. от ОСЗ за образуването на два самостоятелни поземлени имота както
следва:
- проектен поземлен имот № 080081, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 080080, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06023/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 080082, с проектна площ от 7,798 дка. /седем декара
седемстотин деветдесет и осем кв.м./, част от имот с № 080080, с начин на трайно ползване –
“нива”, частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно
скица – проект № Ф06024/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
8. Имот № 105040 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Барбулица”,
категория при неполивни условия четвърта, с площ от 11,234 дка. /единадесет декара двеста
тридесет и четири кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06025/14.04.2016г. от ОСЗ
за образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 105041, с проектна площ от 5,000 дка. /пет декара/,
част от имот с № 105040, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска собственост в
землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф06026./14.04.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 105042, с проектна площ от 6,233 дка. /шест декара
двеста тридесет и три кв.м./, част от имот с № 105040, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06027/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
9. Имот № 111020 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “ Маданска бара”,
категория при неполивни условия четвърта, с площ от 12,314 дка. /дванадесет декара триста и
четиринадесет кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06054/14.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:

- проектен поземлен имот № 111021, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 111020, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06055/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 111022, с проектна площ от 6,314 дка. /шест декара
триста и четиринадест кв.м./, част от имот с № 111020, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06056/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
10. Имот № 162052 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Дръндарското”,
категория при неполивни условия девета, с площ от 16,378 дка. /шестнадесет декара триста
седемдесет и осем кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06028/14.04.2016г. от ОСЗ
за образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 162053, с проектна площ от 7,378 дка. /седем декара
триста седемдесет и осем кв.м./, част от имот с № 162052, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06029/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 162054, с проектна площ от 9,000 дка. /девет
декара/, част от имот с № 162052, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06030/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
11. Имот № 166050 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Долните лозя”,
категория при неполивни условия девета, с площ от 10,046 дка. /десет декара четиридесет и
шест кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06031/14.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 166051, с проектна площ от 5,000 дка. /пет декара/,
част от имот с № 166050, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска собственост в
землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф06033/14.04.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 166052, с проектна площ от 5,046 дка. /пет декара и
четиридесет и шест кв.м./, част от имот с № 166050, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06034/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
12. Имот № 182100 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Рибине”, категория
при неполивни условия седма, с площ от 13,890 дка. /тринадесет декара осемстотин и
деветдесет кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06035/14.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 182102, с проектна площ от 5,490 дка. /пет декара
четиристотин и деветдесет кв.м./, част от имот с № 182100, с начин на трайно ползване –
“нива”, частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно
скица – проект № Ф06037/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.

- проектен поземлен имот № 182103, с проектна площ от 8,400 дка. /осем декара
и четиристотин кв.м./, част от имот с № 182100, с начин на трайно ползване – “нива”, частна
общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06036/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
13. Имот № 187190 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Рибине”, категория
при неполивни условия седма, с площ от 10,658 дка. /десет декара шестстотин петдесет и осем
кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06038/14.04.2016г. от ОСЗ за образуването на
два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 187191, с проектна площ от 5,000 дка. /пет декара/,
част от имот с № 187190, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска собственост в
землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф06039/14.04.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 187192, с проектна площ от 5,658 дка. /пет декара
шестстотин петдесет и осем кв.м./, част от имот с № 187190, с начин на трайно ползване –
“нива”, частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно
скица – проект № Ф06040/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
14. Имот № 208030 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Кокаланово”,
категория при неполивни условия трета, с площ от 11,410 дка. /единадесет декара
четиристотин и десет кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06041/14.04.2016г. от
ОСЗ за образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 208031, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 208030, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06043/...04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 208032, с проектна площ от 5,410 дка. /пет декара
четиристотин и десет кв.м./, част от имот с № 208030, с начин на трайно ползване – “нива”,
частна общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица –
проект № Ф06044/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
15. Имот № 208050 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Кокаланово”,
категория при неполивни условия трета, с площ от 15,057 дка. /петнадесет декара петдесет и
седем кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06045/14.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 208051, с проектна площ от 7,057 дка. /седем декара
петдесет и седем кв.м./, част от имот с № 208050, с начин на трайно ползване – “нива”, частна
общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06046/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 208052, с проектна площ от 8,000 дка. /осем декара/,
част от имот с № 208050, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска собственост в

землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф06047/14.04.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
16. Имот № 213010 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Гаврилски лозя”,
категория при неполивни условия трета, с площ от 13,231 дка. /тринадесет декара двеста
тридесет и един кв.м./, от който е одобрен проект за делба № Ф06048/14.04.2016г. от ОСЗ за
образуването на два самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 213012 с проектна площ от 5,230 дка. /пет декара
двеста и тридесет кв.м./, част от имот с № 213010, с начин на трайно ползване – “нива”, частна
общинска собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06049/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот 213013, с проектна площ от 8,000 дка. /осем декара./,
част от имот с № 213010, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска собственост в
землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект № Ф06050/14.04.2016г. на
ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
17. Имот № 236040 в землището на с. Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно
ползване “нива”, частна общинска собственост, находящ се в местността “Карванеца”,
категория при неполивни условия трета, с площ от 15,006 дка. /петнадесет декара и шест кв.м./,
от който е одобрен проект за делба № Ф06051/14.04.2016г. от ОСЗ за образуването на два
самостоятелни поземлени имота както следва:
- проектен поземлен имот № 236041, с проектна площ от 6,000 дка. /шест
декара/, част от имот с № 236040, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06052/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
- проектен поземлен имот № 236042, с проектна площ от 9,006 дка. /девет декара
и шест кв.м./, част от имот с № 236040, с начин на трайно ползване – “нива”, частна общинска
собственост в землището на с. Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, съгласно скица – проект №
Ф06053/14.04.2016г. на ОС „Земеделие” – Бойчиновци.
ІІ. Общинският съвет дава съгласие частите от имотите, описани в т.І, да бъдат
обособени в самостоятелни имоти.
III. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да извърши всички
действия по изпълнение на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-157
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 78
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Определяне вноската на община Бойчиновци във Фонд
„Общинска солидарност” за 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 78
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
Бойчиновци определя годишна вноска за 2016 г. в размер на 300 лв /триста/ лева,
за участието на община Бойчиновци във Фонд „Общинска солидарност”.
2.Средствата за определената вноска да бъдат преведени по банкова сметка
на НСОРБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-158
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 79
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Избор на Обществен съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги.
Р Е Ш Е Н И Е № 79
1.На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Бойчиновци избира Обществен съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги от 7 членове в състав:
Председател: Софрони Захариев – зам. кмет на община Бойчиновци;
и членове:
Петър Винешки – директор на дирекция СИПОСУТ, община Бойчиновци
Надя Томова
– директор на Дом за стари хора с.Владимирово;
Анетка Начова – управител на Домашен социален патронаж гр.Бойчиновци;
Ваня Симеонова – мл. експерт Хуманитарни дейности и Образование,
община Бойчиновци;
Катя Павлова
– секретар на МКБППМН , община Бойчиновци;
Анета Ценова
– член на Постоянната комисия по образование, култура,
здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси,
спорт и международно сътрудничество към Общински
съвет Бойчиновци.
2.С настоящето решение се отменя Решение№524 от Протокол
50/06.08.2015 г. на Общински съвет Бойчиновци

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-159
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 80
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 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 № 80
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 ІІI. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ С ТЪРГ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”

Допълва се т. 15 Общински терен с обща площ от 12 /дванадесет/ квадратни
метра, с схема за разполагане на павилион, находящ се в кв. V по регулационния
план на с. Владимирово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-160
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 81
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно отдаване под наем на общински терен – публична общинска
собственост с обща площ от 12 кв.м , с одобрена схема за разполагане на
павилион, находящ се в кв.V по регулационния план на с.Владимирово,
община Бойчиновци чрез публичен търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 81
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 , ал.7 и 8 от ЗОС, 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 с
обща площ от 12 кв.м. /дванадесет/ за разполагане на павилион находящ се в
кв. V по регулационния план на с. Владимирово, община Бойчиновци за срок
от 10 /десет/ години.
2. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 14,40 лв.
/четиринадесет лева и читиридесет стотинки/ без ДДС за обща площ от 12
кв.м. /дванадесет/ на терена, 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. и изменена и допълнена с Решение №
370/2014 г. и Решение № 55 от протокол 6/23.03.2016 г.на Общински съвет
Бойчиновци.
3. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от начална тръжна цена
5. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за отдаване под наем на терена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-161
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 82
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Разрешение на Общинския съвет за възлагане изработване на
Подробен устройствен план/ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ с обхват:
поземлени имоти/ПИ/: №952012, №952013, №952014, №952015, №952016,
№952017, №952018, №952019, №952021 в м-стност „Край село“, з-ще
с.Владимирово, Общ. Бойчиновци, придружено със Задание по чл.125 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Р Е Ш Е Н И Е № 82
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 Общинският
съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Разрешава на „ГУЛЯНСКА ЗЕМЯ” ЕООД, чрез управителя Димитър
Любомиров Павлов, да възложи изработването на ПУП - ПЗ с обхват: поземлени
имоти/ПИ/: №952012, №952013, №952014, №952015, №952016, №952017,
№952018, №952019, №952021 в м-стност „Край село“, з-ще с.Владимирово, Общ.
Бойчиновци, за промяна начина на трайно ползване на терена като всички имоти
се обединят в един нов поземлен имот, който се отрежда „за склад за съхранение
на зърно“, предвижда се ново високо застрояване с височина над 15,00м, с
ограничителни линии на застрояване, определяне на сервитутна зона около
съществуващ Електропровод и запазване на същ. сгради, съгласно скицапредложение, неразделна част от предложението, 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-162
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 83
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Разрешение на общинския съвет за възлагане изработването
на ПУП с обхват: Поземлен имот/ПИ/ № 125280 в землището на
с.Владимирово, Община Бойчиновци, за промяна предназначението на
земеделска земя, част от ПИ № 125280, съгласно скица-предложение,
неразделна част от Разрешението и одобряване на ЗАДАНИЕ по чл.125 от
ЗУТ.
Р Е Ш Е Н И Е № 83
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 Общинският съвет
Бойчиновци
Р Е Ш И:
Разрешава на „ТЕЛЕНОР” ЕАД чрез Петър Тодоров - пълномощник, да
възложи изработването на ПУП с обхват: ПИ с № 125280 в землището на
с.Владимирово, Община Бойчиновци за промяна предназначението на земеделска
земя, част от ПИ № 125280 в землището на с.Владимирово, Община Бойчиновци
„за техническа инфраструктура“ и изграждане на базова станция, съгласно
приложената скица-предложение, 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-163
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 84
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Участие на Община Бойчиновци като партньор на Сдружение
„Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията” с проект по
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
Р Е Ш Е Н И Е № 84
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет дава
съгласие община Бойчиновци да бъде партньор на Сдружение „Асоциация за
изкуство и младежки инициативи Студията” при кандидатстване с проект „ТИ Толерантност и Интеграция в образованието на ученици от различни етноси”, по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-164
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 85
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно промяна на статута и финансирането на Професионална
гимназия по транспорт „Владимир Минчев” с.Владимирово.
Р Е Ш Е Н И Е № 85
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.6 от ЗНП и чл.12 от ППЗНП,
Общински съвет Бойчиновци
1.Подкрепя предложението на Професионална гимназия по транспорт „Вл.
Минчев” с.Владимирово и дава съгласие за промяна статута на Професионална
гимназия по транспорт „Вл. Минчев” с.Владимирово от държавно в общинско
училище, считано от 01.07.2016 г.
2.Дава съгласие да се извърши промяна на финансиращия орган на ПГ по
транспорт „Вл. Минчев” с.Владимирово от бюджета на Министерство на
образованието и науката към бюджета на община Бойчиновци.
3.Дава съгласие община Бойчиновци да придобие в собственост имотите
предоставени на ПГ по транспорт „Вл. Минчев” с.Владимирово чрез безвъзмездно
прехвърляне от държавата.
4.Упълномощава кмета на община Бойчиновци да извърши необходимите
действия, свързани с промяна статута на учебното заведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-165
04.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 86
ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Кандидатстване с проектно предложение „Независим живот”
по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 86
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Бойчиновци
реши:
1. Община Бойчиновци да кандидатства с проектно предложение
„Независим живот” по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ
ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 - 2020 г.
2. Община Бойчиновци да поддържа услуги в домашна среда, за срок не
по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния
доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

