ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-177
30.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 88
ПРОТОКОЛ № 8/25.05.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Отчети за дейността на читалищата на
територията на община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 88
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от
Закона за народните читалища, Общински съвет Бойчиновци приема Отчетите за
дейността на читалищата и за изразходените средства за 2015г на: Читалище
„Възраждане 1932” Бойчиновци, Читалище „Нов живот - 1900”с.Владимирово,
Читалище „Просвета - 1934” с.Мърчево, Читалище „Светлина - 1934” с.Ерден,
Читалище „Просвета - 1921” с.Охрид, Читалище „Пробуда - 1934” с.Портитовци,
Читалище „Развитие - 1911” с.Лехчево, Читалище „Светлина - 1929” с.Громшин,
Читалище „Христо Ботев - 1934” Читалище „Христо Ботев - 1926”с. Кобиляк.
2. Възлага на кмета на общината да сформира комисия, която да извърши
проверка включени ли са приходи от наеми и дарения в Годишния финансов
отчет за 2015 година на читалището в с.Мадан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-178
30.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 89
ПРОТОКОЛ № 8/25.05.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги (2016-2020 г.) в община Бойчиновци и Годишен план за действие по
изпълнение на Общинската стратегия за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 89
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за
социално подпомагане и чл.36 б, ал.1 и ал.4 от ППЗСП Общинският съвет
Бойчиновци приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Бойчиновци (2016 – 2020 г.) и Годишен план за действие по
изпълнението на Общинската стратегия за периода 01.01.2016 г.–31.12.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-179
30.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 90
ПРОТОКОЛ № 8/25.05.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Изменение и допълнение в Решение № 58 от Протокол №
6/23.03.2016 година в т.I , Приложение № 8
Р Е Ш Е Н И Е № 90
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 24а,
ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет:
1.Приема изменение и допълнение в Решение № 58 от Протокол №
6/23.03.2016 година в т.I както следва:
1.1. В т. I ред 8. от таблицата с. Лехчево, общия фонд от 637,257дка. става
854,890дка.
1.2. В т.I допълва „Приложение № 8” с 217,633дка. маломерни земеделски
имоти с НТП - ниви с „Приложение № 8 А”
2. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци да извърши всички действия по
изпълнение на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-180
30.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 91
ПРОТОКОЛ № 8/25.05.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно откриване на процедура по промяна в характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на общински имот
с НТП „полски път” в землището на с.Лехчево, община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 91
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от ЗОС, във връзка с
чл.3, ал.2 от ЗОС
І. Общинският съвет дава съгласие за промяна в характера на собствеността
от публична в частна общинска собственост и обявява за частна общинска
собственост следния поземлен имот:
1. Имот № 000301 в землището на с.Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, с начин на
трайно ползване – “полски път”, публична общинска собственост с площ от 0,851
дка. /осемстотин петдесет и един кв.м./
II. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да извърши
всички действия по изпълнение на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-181
30.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 92
ПРОТОКОЛ № 8/25.05.2016 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 31.05.2016 година
Р Е Ш Е Н И Е № 92
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 31.05.2016 година,
при липса на кворум на 16.06.2016 година.
2. Предоставя права МАРИЯ ВАНЮШЕВА ДИМИТРОВА – председател на
Общинския съвет, въпросите от дневния ред на Събранието да гласува както следва:
2.1.По т.1 от дневния ред да гласува „за” приемане на доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2015 година.
2.2.По т.2 от дневния ред да гласува „за” одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2015г.
2.3.По т.3 от дневния ред да гласува „за” решението за разпределяне на печалбата
на дружеството.
2.4.По т.4 от дневния ред да гласува „за” освобождаване от отговорност членовете
на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
2.5.По т.5 от дневния ред да гласува „за” избиране и назначаване на предложения
регистриран одитор за 2016г.
2.6.По т.6 от дневния ред да гласува „за” предложената промяна в състава на
Съвета на директорите.
2.7.По т.7 от дневния ред да гласува „за” предложения тригодишен мандат на
новоизбрания Съвет на директорите.
2.8.По т.8 от дневния ред да гласува „за” съобразно нормативните документи.
2.9.По т.9 от дневния ред да гласува „за” предложената промяна в капитала на
дружеството.
2.10.По т.10 от дневния ред да гласува „за” предложената промяна в Устава на
дружеството.
3.При невъзможност на г-жа Димитрова да присъства, Общинският съвет
определя за заместник на титуляра инж. Илияна Александрова – секретар на общината,
като й предоставя права за заместване с писмено пълномощно от председателя на
Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-182
30.05.2016г

РЕШЕНИЕ № 93
ПРОТОКОЛ № 8/25.05.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно допълнение на приложение № 10 „Поименен списък на лицата,
които имат право на транспортни разходи”
Р Е Ш Е Н И Е № 93
Общинският съвет приема допълнение в приложение № 10 „Поименен списък на
лицата, които имат право на транспортни разходи” както следва:
1.№ 50 Милети Давидов Мечов – мл. специалист „Етнически и демографски
въпроси, считано от 20.04.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

