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РЕШЕНИЕ № 97
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
Р Е Ш Е Н И Е № 97
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Бойчиновци приема
изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество както следва:
§ 1. Допълва и изменя чл. 4 от Наредбата
Чл. 4 става чл. 4, ал. /1/.
се създава нова алинея 2 със следното съдържание:
ал. /2/. Отчета се представя в деловодството на Общинския съвет и се включва за
разглеждане на следващата сесия на общинския съвет.
§ 2. Допълва чл. 14 от Наредбата, като се създават нови алинеи със следното
съдържание:
ал. /5/. Предоставяне на имоти и движими вещи – общинска собственост за
безвъзмездно управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка,
се извършва с договор, сключен от Кмета на Общината със съответното лице.
ал. /6/. Имотите и движимите вещи - общинска собственост, които не са
необходими за нуждите на органите на местната власт, общинската администрация или
на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят
безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на
техни териториални структури от Кмета на Общината след решение на Общинския
съвет.
ал. /7/. Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна
издръжка управляват предоставените им общински имоти за безвъзмездно ползване.
ал. /8/. Имотите - публичната общинска собственост, предназначени за
осъществяване функциите на общинската администрация в населените места, които не
са административни центрове на кметства, се управляват от кметския наместник на
съответното населено място.
ал. /9/. Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на
бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на
публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност
съобразно действащата нормативна уредба.

ал. /10/. Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на
издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска
собственост, за което са длъжни да предвидят необходимите средства в бюджета си.
§ 3. Създава нов Чл.16а със следното съдържание:
Чл. 16а, ал. /1/. Имоти или части от тях – общинска собственост, предоставени за
управление на училища, детски градини и обслужващи звена, работещи по системата на
„делегираните бюджети”, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен
търг/конкурс, съгласно глава V от настоящата наредба с базисни наемни цени съгласно
Тарифата за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска
собственост.
ал. /2/. Общинския съвет делегира права на директорите на училищата/детските
гради да отдават под наем обектите по ал. 1 при спазване на установената процедура по
ЗОС и настоящата наредба, като същите се отчитат за дейността по управлението на
общинската собственост в края на всяка учебна година пред Кмета на общината.
ал. /3/. Условията и критериите на публичния търг/публично оповестения конкурс
се съгласуват предварително с кмета на общината.
ал. /4./ Въз основа на резултатите от публичния търг се сключва договор за наем
за срок до 5 (пет) години с ръководителя на юридически лица или звена на общинска
бюджетна издръжка, работещи по системата на „делегираните бюджети” (директор на
общинско училище), който договор се съгласува с кмета на Общината.
ал. /5./ Средствата, получени от отдадените под наем части от имоти-публична
общинска собственост, предоставени за управление на юридически лица и звена на
общинска бюджетна издръжка, работещи по системата на „делегирани бюджети”
/общинските училища/, се предоставят за тяхната издръжка.
§ 4. Допълва чл. 48 от Наредбата, като се създават нови алинеи със следното
съдържание:
ал. /7/. Лицата желаещи да придобият съответните права, подават чрез Центъра за
услуги и информация на граждани искания до Кмета на общината, които се проучват от
длъжностни лица, определени от Кмета на общината в срок до един месец от
постъпването им.
ал. /8/. Проектите на решенията се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в
общинския съвет с мотивирани доклади.
ал. /9/. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор с кмета
на общината.
§ 5. Допълва чл. 49 от Наредбата, като се създават нови алинеи със следното
съдържание:
ал. /3/. Лицата желаещи да придобият съответните права, подават чрез Центъра за
услуги и информация на граждани искания до Кмета на общината, които се проучват от
длъжностни лица, определени от Кмета на общината в срок до един месец от
постъпването им.
ал. /4/. Проектите на решенията се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в
общинския съвет с мотивирани доклади.
ал. /5/. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор с кмета
на общината.

§ 6. Допълва чл. 57 от Наредбата, като се създават нови алинеи със следното
съдържание:
Нова ал. /5/. Лицата желаещи да придобият съответните права по ал. 3 и ал. 4,
подават чрез Центъра за услуги и информация на граждани искания до Кмета на
общината, които се проучват от длъжностни лица, определени от Кмета на общината в
срок до един месец от постъпването им.
Нова ал. /6/. Проектите на решенията се подготвят от кмета и се внасят за
разглеждане в общинския съвет с мотивирани доклади.
Нова ал. /7/. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор с
кмета на общината.
ал. /5/ става ал. /8/.
ал. /6/ става ал. /9/.
§ 7. Създава нов Чл. 59а със следното съдържание:
Чл. 59а (1) По своето предназначение общинските ателиета и гаражи са:
1. за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;
2. за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;
3. за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
/2/. Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да се променя
съобразно потребностите на общината от Общинския съвет по предложение Кмета на
общината.
/3/. Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи се извършва по
реда за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост, установен с
тази наредба.
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РЕШЕНИЕ № 98
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Уведомяване за актуализираното разпределение на направените промени
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити(ВРБК) съгласно
чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 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
Р Е Ш Е Н И Е № 98
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка чл.125, ал.4 от Закона за публичните
финанси и чл.38, ал.4 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 приема за сведение
актуализираните промени по бюджети на ВРБК за периода към 31.12.2015 г., съгласно
приложения, както следва :
1.В частта за Делегирани от държавата дейности :
1.1. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№27/30.03.2015 г. от директора на ДСХ „Свети Николай” с.
Владимирово и Заповед №399/31.07.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци
Приложение 1
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-20
10-62

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 540 “Домове за стари хора”
разходи за външни услуги
разходи за застраховки
ОБЩО

- 800
800
800

- 800

1.2. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№139/27.08.2015 г. от директора на ОУ „Христо Ботев” с.
Мърчево
Приложение 2
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-20
10-14

Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
разходи за външни услуги
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
ОБЩО

- 673
673
673

- 673

1.3. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№72/20.08.2015 г. от директора на ЦДГ „Щастливо детство”
с. Мадан и Заповед №466/03.09.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на кметство Мадан

параграф

10-16
10-14

наименование
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
вода, горива и ел.енергия
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
ОБЩО

Приложение 3
увеличава
Намалява

- 109
109
109

- 109

1.4. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№131/28.09.2015 г. от директора на ОУ „Владимир Минчев”
с. Владимирово
Приложение 4
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-20
10-14
10-15

Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
разходи за външни услуги
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
материали
ОБЩО

- 5 800
800
5 000
5 800

- 5 800

1.5. Съгл. докладна записка Изх.№16/29.09.2015 г. от директора на ОДЗ „Звездица” с.Лехчево
Приложение 5
параграф
наименование
увеличава
Намалява

02-08
10-14

Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
ОБЩО

- 320
320
320

- 320

1.6. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№192/30.09.2015 г. от директора на ОУ „Отец Паисий” с.
Мадан
Приложение 6
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-20
10-15
10-51

Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
разходи за външни услуги
Материали
командировки в страната
ОБЩО

- 900
200
700
900

- 900

1.7. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№218/02.09.2015 г. от директора на СОУ „Васил Левски” гр.
Бойчиновци
Приложение 7
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
10-20
разходи за външни услуги
- 280
10-13
постелен инвентар и облекло
180
10-51
командировки в страната
100
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
- 1 348

02-08

трудови правоотношения
обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение
ОБЩО

1 348
1 628

- 1 628

1.8. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№1560/23.11.2015 г. от кмета на с.Лехчево и Заповед
№638/26.11.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Лехчево
Приложение 8
параграф
наименование
увеличава
Намалява

05-60
05-80

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
ОБЩО

- 42
42
42

- 42

1.9. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№93/23.11.2015 г. от директора на ЦДГ „Щастливо детство”
с. Мадан и Заповед №643/30.11.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на кметство Мадан
Приложение 9
параграф
наименование
увеличава
Намалява

10-13
10-14

Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
постелен инвентар и облекло
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
ОБЩО

- 18
18
18

- 18

1.10. Съгл. докладна записка Изх.№529/08.12.2015г. от кмета на кметство с.Мадан и Заповед
№677/11.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Мадан
Приложение 10
параграф
наименование
увеличава
Намалява

05-51
05-60
01-01

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
ОБЩО

- 93
- 15
108
108

- 108

1.11. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№100/10.12.2015 г. от директора на ЦДГ „Щастливо
детство” с. Мадан и Заповед №686/14.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна
в бюджета на кметство Мадан
Приложение 11
параграф
наименование
увеличава
Намалява

10-20
10-15

Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
разходи за външни услуги
материали
ОБЩО

- 10
10
10

- 10

1.12. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№795/11.12.2015 г. от директора на СОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с.Лехчево

параграф

51-00
10-15
10-20
52-03

10-15
02-02
05-51
05-60
05-80

10-15
10-20

наименование
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
основен ремонт на ДМА
материали
разходи за външни услуги
придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения
Функция 3 “Образование”;
Дейност 337 “ Извънучилищни дейности”
материали
за персонала по извънтрудови правоотношения
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 437 “ Здравен кабинет в детски градини
и училища”
материали
разходи за външни услуги

Приложение 12
увеличава
Намалява

- 20 000
8 603
11 000
397

- 2 450
2 100
165
115
70

- 10
10
22 460

- 22 460

1.13. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№51/11.12.2015 г. от директора на ЦДГ „Щурче” с.
Портитовци и Заповед №690/14.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци
Приложение 13
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
02-09
други плащания и възнаграждения
- 295
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
295
трудови правоотношения
10-20
разходи за външни услуги
- 1 000
10-11
храна
1 000
ОБЩО
1 295
- 1 295
1.14. Съгл. постъпили докладни записки Изх.№21/15.12.2015 г. от директора на ЦДГ „Зора” с. Мърчево
и Изх.№129/15.12.2015 г.на кмета на с.Мърчево и Заповед №708/22.12.2015 г. издадена от кмета на
Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство Мърчево
Приложение 14
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
05-80
вноски за ДЗПО от работодатели
-8
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
8
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
02-09
други плащания и възнаграждения
- 131
10-11
храна
- 1 229
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
327
трудови правоотношения
02-05
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
246
персонала, с характер на възнаграждение

05-51
05-52
05-60
10-15
10-16

осигурителни вноски от работодатели за ДОО
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
здравноосигурителни вноски от работодатели
материали
вода, горива и енергия
ОБЩО

102
14
36
180
455
1 368

- 1 368

1.15. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№256/22.12.2015 г. от директора на ОУ „Христо Ботев”
с.Мърчево
Приложение 15
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “ Общообразователни училища”
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
- 1 024
трудови правоотношения
05-52
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
- 500
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
- 230
05-80
вноски за допълнително задължително осигуряване
- 300
от работодатели
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
1 024
10-15
материали
230
10-20
разходи за външни услуги
800
ОБЩО
2 054
- 2 054
1.16. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№79/23.12.2015 г. от директора на ОДЗ „Звездица” с.
Лехчево
Приложение 16
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
02-08
обезщетения за персонала, с характер на
- 2 610
възнаграждение
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
1 640
трудови правоотношения
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
280
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
160
05-80
вноски за допълнително задължително осигуряване
30
от работодатели
10-15
материали
500
ОБЩО
2 610
- 2 610
1.17. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№23/23.12.2015 г. от директора на ЦДГ „Зора” с. Мърчево и
Заповед №724/29.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на
кметство Мърчево
Приложение 17
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
10-16
вода, горива и енергия
- 105
10-11
храна
105
ОБЩО
105
- 105
1.18. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№241/22.12.2015 г. от директора на ОДЗ „Вълшебен свят” с.
Владимирово и Заповед №725/29.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на кметство Владимирово
Приложение 18
параграф
наименование
увеличава
Намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”

01-01
02-08
02-09
02-05
05-51
05-60
05-80
10-14
10-20

05-51
05-80

заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение
други плащания и възнаграждения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
разходи за външни услуги
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 431 “ Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в ОДЗ”
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
ОБЩО

- 769
- 80
- 200
461
315
88
78
86
21

- 70
70
1 119

- 1 119

1.19. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№388/23.12.2015 г. от директора на СОУ „Васил Левски”
гр.Бойчиновци
Приложение 19
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “Общообразователни училища”
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
- 16 195
трудови правоотношения
02-08
обезщетения за персонала, с характер на
965
възнаграждение
10-14
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
1 982
библиотеките
10-16
вода, горива и енергия
9 403
10-20
разходи за външни услуги
6 792
40-00
стипендии
837
10-51
командировки в страната
197
Функция 3 “Образование”;
Дейност 337 “Извънучилищни дейности”
10-20
разходи за външни услуги
- 1 559
10-15
материали
- 2 422
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 437 “ Здравен кабинет в детски градини
и училища”
10-15
материали
- 50
10-12
медикаменти
50
Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни
дейности”;
Дейност 713 “Спорт за всички”
10-15
материали
-3
10-20
разходи за външни услуги
3
ОБЩО
20 229
- 20 229
1.20. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№204/29.12.2015 г. от директора на ОУ „Владимир Минчев”
с.Владимирово

параграф

наименование

10-20
10-13
10-91
19-81

Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “Общообразователни училища”
разходи за външни услуги
постелен инвентар и облекло
други разходи за СБКО
платени общински данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
ОБЩО

увеличава

Приложение 20
намалява

- 978
900
30
48
978

- 978

1.21. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№234/29.12.2015 г. от директора на ОУ „Отец Паисий”
с.Мадан
Приложение 21
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 322 “Общообразователни училища”
02-08
обезщетения за персонала, с характер на
- 287
възнаграждение
10-16
вода, горива и енергия
- 1 500
10-20
разходи за външни услуги
- 400
02-05
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
186
персонала, с характер на възнаграждение
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
44
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
148
10-14
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
423
библиотеките
10-15
материали
1 120
10-30
текущ ремонт
217
10-62
разходи за застраховки
49
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 437 “ Здравен кабинет в детски градини
и училища”
10-12
медикаменти
- 200
10-16
вода, горива и енергия
200
ОБЩО
2 387
- 2 387
1.22. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№136/29.12.2015 г. от кмета на с. Мърчево и Заповед
№733/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Мърчево
Приложение 22
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”; Дейност 311 “ЦДГ и
ОДЗ”
10-11
храна
-4
10-16
вода, горива и енергия
-2
05-52
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
6
ОБЩО
6
-6
1.23. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№85/29.12.2015 г. от директора на Дом за стари хора
с.Владимирово и Заповед №732/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Дом за стари хора с.Владимирово
параграф

наименование
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане

увеличава

Приложение 23
намалява

и грижи”;
10-20
01-01
02-02
02-05
02-08
05-51
05-60
05-80
10-13

Дейност 540 “Домове за стари хора”

разходи за външни услуги
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски от ДЗПО от работодатели
постелен инвентар и облекло
ОБЩО

- 7 600
2 550
900
1 560
370
300
220
100
1600
7 600

- 7 600

1.24. Съгл. Заповед №737/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Общинска администрация гр.Бойчиновци
Приложение 24
параграф
наименование
увеличава
намалява

01-01
05-60
02-08
05-51

02-01
02-05
02-09

02-05
05-80
10-15
01-01
02-09
05-51
05-60
19-01

01-01

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
здравноосигурителни вноски от работодатели
обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
Функция 2 “Отбрана и сигурност”;
Дейност 282 “Отбранително-мобилизационна
подготовка, поддържане на запаси и мощности”
за нещатен персонал нает по трудови
правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
други плащания и възнаграждения
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 437 “ Здравен кабинет в детски градини
и училища”
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
материали
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
други плащания и възнаграждения
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
Дейност 469 “ Други дейности по
здравеопазването”
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения

- 779
- 506
779
506

- 1 433
1 350
83

- 268
- 440
- 382
443
70
454
33
90

- 27

10-20
02-05
19-01

разходи за външни услуги
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
ОБЩО

- 18
27
18
3 853

- 3 853

1.25. Съгл. Заповед №743/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на ОДЗ „Звънче” гр.Бойчиновци
Приложение 25
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
- 388
трудови правоотношения
05-52
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
- 17
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
- 72
05-80
вноски за допълнително задължително осигуряване
- 25
от работодатели
02-09
други плащания и възнаграждения
502
10-20
разходи за външни услуги
- 218
10-14
учебни и научно-изследователски разходи и книги за
218
библиотеките
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
- 737
трудови правоотношения
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
262
10-20
разходи за външни услуги
475
Функция 4 “Здравеопазване”;
Дейност 431 “ Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в ОДЗ”
02-09
други плащания и възнаграждения
- 141
05-80
вноски за допълнително задължително осигуряване
-6
от работодатели
10-12
медикаменти
- 100
10-13
постелен инвентар и облекло
- 500
10-15
материали
- 400
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
941
трудови правоотношения
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
127
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
46
10-20
разходи за външни услуги
33
ОБЩО
2 604
- 2 604
1.26. Съгл. Заповед №745/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на ЦДГ „Щурче” с.Портитовци
Приложение 26
параграф
наименование
увеличава
Намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
- 405
трудови правоотношения
05-52
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ
- 19
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
- 137
05-80
вноски за допълнително задължително осигуряване
-7
от работодатели

10-20
02-02
02-05
05-51
19-01

разходи за външни услуги
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
ОБЩО

- 253
50
507
175
89
821

- 821

2.В частта за Местни дейности:
2.1. Съгл. Заповед №464/02.09.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци
параграф

53-09

53-09

наименование
Функция 1 “Общи държавни служби”, Дейност
122“Общинска администрация”
придобиване на други нематериални ДА
Функция 6 “Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”, Дейност 619 “Други
дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие”
придобиване на други нематериални ДА
ОБЩО

увеличава

Приложение 27
намалява

- 18 120

18 120
18 120

- 18 120

2.2. Съгл. докладна записка Изх.№84/02.09.2015 г. от кмета на кметство с.Мърчево и Заповед
№468/04.09.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци
Приложение 28
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-15
материали
- 500
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 800
10-20
разходи за външни услуги
- 800
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 604 “ Осветление на улици и площади”
10-16
вода, горива и ел.енергия
2 100
ОБЩО
2 100
- 2 100
2.3. Съгл. докладни записки Изх.№450/21.10.2015г. и Изх.№451/21.10.2015г. от кмета на кметство
с.Мадан и Заповед №598/30.10.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци
Приложение 29
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 1 500
10-20
разходи за външни услуги
- 250
10-51
командировки в страната
250
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 604 “ Осветление на улици и площади”
10-16
вода, горива и ел.енергия
1500
ОБЩО
1 750
- 1 750

2.4. Съгл. докладна записка Изх.№481/11.11.2015г. от кмета на кметство с.Мадан и Заповед
№623/16.11.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци
Приложение 30
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-20
разходи за външни услуги
- 500
10-15
материали
500
ОБЩО
500
- 500
2.5. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№1560/23.11.2015 г. от кмета на с.Лехчево и Заповед
№638/26.11.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Лехчево
Приложение 31
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-16
10-15

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
др.”
вода, горива и ел.енергия
материали
ОБЩО

- 350
350
350

- 350

2.6. Съгл. докладна записка Изх.№523/07.12.2015г. от кмета на кметство с.Владимирово и Заповед
№676/11.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Владимирово
Приложение 32
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-15
10-20

10-15
10-20

10-13
10-15

10-15

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
материали
разходи за външни услуги
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
др.”
материали
разходи за външни услуги
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 532 “Програми за временна заетост”
постелен инвентар и облекло
материали
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 622 “ Озеленяване”
материали
ОБЩО

500
200

300
- 300

- 99
- 101

1 000

- 500
- 1 000

2.7. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№101/10.12.2015 г. от директора на ЦДГ „Щастливо детство”
с. Мадан и Заповед №686/14.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на кметство Мадан

параграф

10-20
10-15

наименование
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
разходи за външни услуги
материали
ОБЩО

увеличава

Приложение 33
намалява

- 200
200
200

- 200

2.8. Съгл. постъпила докладни записки Изх.№130 и 131/15.12.2015 г.на кмета на с.Мърчево и Заповед
№708/22.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Мърчево
Приложение 34
параграф
наименование
увеличава
Намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-20
разходи за външни услуги
- 120
10-15
материали
120
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
10-11
храна
- 808
10-15
материали
205
10-16
вода, горива и енергия
603
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
др.”
10-16
вода, горива и енергия
- 100
10-20
разходи за външни услуги
- 115
10-15
материали
215
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-16
вода, горива и енергия
- 200
10-51
командировки в страната
- 400
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”; Дейност 532 “Програми за временна
заетост”
10-15
материали
- 100
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
1 408
Дейност 619 “Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното
развитие”
10-15
материали
- 100
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
10-20
разходи за външни услуги
- 608
ОБЩО
2 551
- 2 551
2.9. Съгл. постъпили докладни записки Изх.№23/21.12.2015 г. от директора на ЦДГ „Зора” с. Мърчево и
Изх.№133/21.12.2015 г.на кмета на с.Мърчево и Заповед №724/29.12.2015 г. издадена от кмета на
Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство Мърчево

параграф

10-20
10-16

10-20
10-15

наименование
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
разходи за външни услуги
вода, горива и енергия
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”; Дейност 532 “Програми за временна
заетост”
разходи за външни услуги
материали
ОБЩО

Приложение 35
Намалява

увеличава

- 10
10

- 100
100
110

- 110

2.10. Съгл. докладна записка Изх.№539/22.12.2015г. от кмета на кметство с.Владимирово и Заповед
№726/29.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Владимирово
Приложение 36
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-16
10-62
10-15
10-20

10-16
10-15

10-16

02-09
10-15

42-14

10-20

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
вода, горива и ел.енергия
разходи за застраховки
материали
разходи за външни услуги
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
др.”
вода, горива и ел.енергия
материали
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
вода, горива и ел.енергия
Дейност 619 “ Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното
развитие”
други плащания и възнаграждения
материали
Функция 7 “ Почивно дело, култура, религиозни
дейности”;
Дейност 745 “Обредни домове и зали”
обезщетения и помощи по решение на общинския
съвет
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
разходи за външни услуги
ОБЩО

- 300
- 14
279
100

- 327
327

1 420

- 158
158

- 65

2 284

- 1 420
- 2 284

2.11. Съгл. докладни записки Изх.№1737 и 1738/23.12.2015г. от кмета на кметство с.Лехчево и Заповед
№729/29.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Лехчево

параграф

10-16
10-62
10-15
10-20

10-16
10-15
10-13

10-15
10-15

10-15
10-16

наименование
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
вода, горива и ел.енергия
разходи за застраховки
материали
разходи за външни услуги
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
др.”
вода, горива и ел.енергия
Дейност 532 “Програми за временна заетост”
материали
постелен инвентар и облекло
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 619 “ Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното
развитие”
материали
Дейност 622 “ Озеленяване”
материали
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 866 “Общински пазари и тържища”
материали
вода, горива и ел.енергия
ОБЩО

Приложение 37
увеличава
Намалява

- 954
- 184
391
1 431

- 624
- 32
32

- 10
- 50

- 31
31
1 885

- 1 885

2.12. Съгл. докладна записка Изх.№568/29.12.2015г. от кмета на кметство с.Громшин и Заповед
№730/29.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Громшин
Приложение 38
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-15
материали
- 49
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 1 460
10-20
разходи за външни услуги
1 194
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”;
Дейност 532 “Програми за временна заетост”
10-13
постелен инвентар и облекло
- 60
10-15
материали
- 90
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
10-16
вода, горива и ел.енергия
1 354
Дейност 619 “Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното
развитие”
02-09
други плащания и възнаграждения
- 80

10-15

10-20

материали
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
разходи за външни услуги
ОБЩО

- 100

2 548

- 709
- 2 548

2.13. Съгл. докладна записка Изх.№136/29.12.2015г. от кмета на кметство с.Мърчево и Заповед
№733/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Мърчево
Приложение 39
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 30
10-15
материали
30
ОБЩО
30
- 30
2.14. Съгл. Заповед №735/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на кметство Кобиляк
Приложение 40
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-16
02-02
10-15
10-20
10-30
19-01

10-16

10-20
02-02

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
вода, горива и ел.енергия
за персонала по извънтрудови правоотношения
материали
разходи за външни услуги
текущ ремонт
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
вода, горива и ел.енергия
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
разходи за външни услуги
за персонала по извънтрудови правоотношения
ОБЩО

- 860
220
285
641
36
21

232

- 815
240
1 675

- 1 675

2.15. Съгл. Заповед №736/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на кметство Пали лула
Приложение 41
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-15
10-16
10-20

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
материали
вода, горива и ел.енергия
разходи за външни услуги
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и

- 577
- 178
755

опазване на околната среда”;
10-16

10-20

Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
вода, горива и ел.енергия
Дейност 619 “Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното
развитие”
разходи за външни услуги
ОБЩО

308

1 063

- 308
- 1 063

2.16. Съгл. Заповед №737/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Общинска администрация гр.Бойчиновци
Приложение 42
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-11
храна
- 1 366
10-15
материали
1 366
10-51
командировки в страната
- 1 324
10-20
разходи за външни услуги
1 324
10-92
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни
- 2 994
обезщетения и разноски
10-20
разходи за външни услуги
2 994
40-00
стипендии
- 2 000
19-01
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
2 000
административни санкции
42-14
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет
- 8 300
19-81
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и
8 300
административни санкции
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 123 “Общински съвет”
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
- 4 298
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
678
10-15
материали
1 353
10-20
разходи за външни услуги
2 267
Функция 2 “Отбрана и сигурност”;
Дейност 239 “Други дейности по вътрешната
сигурност”
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 1 547
10-20
разходи за външни услуги
- 63
10-15
материали
122
10-30
текущ ремонт
1 338
10-62
разходи за застраховки
150
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”
Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
10-15
материали
- 500
10-20
разходи за външни услуги
- 500
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
699
10-16
вода, горива и ел.енергия
301
Дейност 532 “Програми за временна заетост”
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
- 84
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
84
10-13
постелен инвентар и облекло
- 54
10-15
материали
54
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на

01-01
02-02
02-08
05-60
01-01
02-05
02-09
05-51
05-80
19-01
10-20
10-51
10-62

10-20
19-01

01-01
02-05
05-51
05-60
05-80
10-16
10-20
10-11
10-15
10-98
19-01

10-15
10-11
10-20

околната среда”;
Дейност 619 “Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното
развитие”
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
за персонала по извънтрудови правоотношения
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
здравноосигурителни вноски от работодатели
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
други плащания и възнаграждения
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции
разходи за външни услуги
командировки в страната
разходи за застраховки
Дейност 629 “Други дейности по опазване на околната
среда”
разходи за външни услуги
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции
Функция 7 “ Почивно дело, култура, религиозни
дейности”;
Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели
вода, горива и ел.енергия
разходи за външни услуги
храна
материали
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции
Дейност 759 “Други дейности по културата”
материали
храна
разходи за външни услуги
ОБЩО

- 2 036
1 527
335
174
- 3 894
- 60
- 15
- 495
- 196
- 107
1 761
54
2 952

- 250
250

- 499
- 18
- 53
- 24
- 14
- 846
- 7 441
423
5 373
3 000
99

- 1 781
1 335
446
40 759

- 40 759

2.17. Съгл. Заповед №738/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Км.Портитовци
Приложение 43

параграф

10-20
02-02
10-11
10-15
10-16
10-30
10-92
19-01

10-13
10-15

10-15

10-20

10-15

10-16

42-14

наименование
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
разходи за външни услуги
за персонала по извънтрудови правоотношения
храна
материали
вода, горива и ел.енергия
текущ ремонт
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни
обезщетения и разноски
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”; Дейност 532 “Програми за временна заетост”
постелен инвентар и облекло
материали
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда”; Дейност 619 “Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие”
материали
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
разходи за външни услуги
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
материали
Функция 6 “ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда”; Дейност 604 “Осветление на улици
и площади”
вода, горива и ел.енергия
Функция 7 “ Почивно дело, култура, религиозни
дейности”; Дейност 745 “Обредни домове и зали”
обещетения и помощи по решение на общинския съвет
ОБЩО

увеличава

намалява

- 905
390
186
107
48
162
1
11

- 100
- 250

- 200

- 612

380

515

267
2 067

- 2 067

2.18. Съгл. Заповед №739/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Км.Ерден
Приложение 44
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-15
материали
- 87
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 412
10-11
храна
259
10-20
разходи за външни услуги
229
19-01
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
11
административни санкции
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”; Дейност 525 “Клубове на пенсионера,

10-16

10-20

10-20

10-16

инвалида и др.”
вода, горива и ел.енергия
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
разходи за външни услуги
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
разходи за външни услуги
Функция 6 “ Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
вода, горива и ел.енергия
ОБЩО

- 1 000

- 1 669

196

2 473
3 168

- 3 168

2.19. Съгл. Заповед №740/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Км.Бели брег
Приложение 45
параграф
наименование
увеличава
намалява

10-20
02-02
10-16

10-16

10-20
02-02

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
разходи за външни услуги
за персонала по извънтрудови правоотношения
вода, горива и ел.енергия
Функция 6 “ Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
вода, горива и ел.енергия
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”;
Дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътищата”
разходи за външни услуги
за персонала по извънтрудови правоотношения
ОБЩО

- 40
40
- 243

243

- 210
210
493

- 493

2.20. Съгл. Заповед №741/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Км.Бели брод
Приложение 46
параграф
наименование
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-16
вода, горива и ел.енергия
10-15
материали
10-30
текущ ремонт
19-01
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”; Дейност 532 “Програми за временна заетост”
10-15
материали
10-13
постелен инвентар и облекло
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-16
вода, горива и ел.енергия

увеличава

намалява

- 422
343
58
21

- 28
28

- 497

10-16

Функция 6 “ Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
вода, горива и ел.енергия
ОБЩО

497
947

- 947

2.21. Съгл. Заповед №742/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Км.Охрид
Приложение 47
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-15
материали
- 673
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
565
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
30
05-60
здравноосигурителни вноски от работодатели
20
05-80
вноски за ДЗПО от работодатели
12
10-30
текущ ремонт
30
10-92
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни
5
обезщетения и разноски
19-01
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
11
административни санкции
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
10-15
материали
- 1 137
10-16
вода, горива и ел.енергия
- 413
10-20
разходи за външни услуги
- 168
Функция 6 “ Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”;
Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
10-16
вода, горива и ел.енергия
1 698
Функция 7 “ Почивно дело, култура, религиозни
дейности”; Дейност 745 “Обредни домове и зали”
42-14
обещетения и помощи по решение на общинския съвет
20
ОБЩО
2 391
- 2 391
2.22. Съгл. Заповед №743/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на ОДЗ „Звънче” гр.Бойчиновци
Приложение 48
параграф
наименование
увеличава
Намалява
Функция 3 “Образование”;
Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ”
10-11
храна
- 755
10-16
вода, горива и ел.енергия
755
ОБЩО
755
- 755
2.23. Съгл. Заповед №744/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в
бюджета на Домашен социален патронаж гр.Бойчиновци
риложение 49
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”;
Дейност 524 “ Домашен социален патронаж”
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
- 770
правоотношения

02-05
05-51
05-80
10-11
10-13
10-62
02-09
05-60
10-16

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,
с характер на възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
вноски за ДЗПО от работодатели
храна
постелен инвентар и облекло
разходи за застраховки
други плащания и възнаграждения
здравноосигурителни вноски от работодатели
вода, горива и ел.енергия
ОБЩО

- 110
- 56
- 58
- 280
- 200
- 130
478
27
1 099
1 604

- 1 604

3.В частта за Дофинансиране:
3.1. Съгл. докладна записка Изх.№524/07.12.2015г. от кмета на кметство с.Владимирово и Заповед
№676/11.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Владимирово
Приложение 50
параграф
наименование
увеличава
намалява

02-09
01-01
02-05
05-51
05-60
05-80

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
други плащания и възнаграждения
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
ОБЩО

- 300
142
47
45
53
13
300

- 300

3.2. Съгл. докладна записка Изх.№529/08.12.2015г. от кмета на кметство с.Мадан и Заповед
№677/11.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Мадан
Приложение 51
параграф
наименование
увеличава
намалява

02-09
05-51
01-01
05-60
05-80

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
други плащания и възнаграждения
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
здравноосигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели
ОБЩО

- 340
- 105
295
61
89
445

- 445

3.3. Съгл. докладна записка Изх.№1675/08.12.2015г. от кмета на кметство с.Лехчево и Заповед
№685/14.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Лехчево

параграф

01-01
05-60

наименование
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
здравноосигурителни вноски от работодатели
ОБЩО

Приложение 52
намалява

увеличава

- 39
39
39

- 39

3.4. Съгл. докладна записка Изх.№548/09.12.2015г. от кмета на кметство с.Громшин и Заповед
№687/14.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Громшин
Приложение 53
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
02-09
други плащания и възнаграждения
- 300
01-01
заплати и възнаграждения на персонала нает по
300
трудови правоотношения
ОБЩО
300
- 300
3.5. Съгл. постъпила докладна записка Изх.№129/15.12.2015 г.на кмета на с.Мърчево и Заповед
№708/22.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета на кметство
Мърчево
Приложение 54
параграф
наименование
увеличава
намалява

02-09
01-01
02-05
05-51
05-60

Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
други плащания и възнаграждения
заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
персонала, с характер на възнаграждение
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
здравноосигурителни вноски от работодатели
ОБЩО

- 171
138
4
28
1
171

- 171

3.6. Съгл. Заповед №737/30.12.2015 г. издадена от кмета на Община Бойчиновци – за промяна в бюджета
на Общинска администрация гр.Бойчиновци
Приложение 55
параграф
наименование
увеличава
намалява
Функция 1 “Общи държавни служби”;
Дейност 122 “Общинска администрация”
02-05
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на
- 1 764
персонала, с характер на възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
640
02-09
други плащания и възнаграждения
365
05-51
осигурителни вноски от работодатели за ДОО
129
19-01
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
630
административни санкции
ОБЩО
1 764
- 1 764

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-203
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 99
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отчет на общинския бюджет към 31.12.2015г
Р Е Ш Е Н И Е № 99
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.9 ал. 1 и 2 от ЗОД, чл.140 от Закона за
публичните финанси и чл. 44 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, Общинският съвет
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г. по прихода и разхода, по
функции и дейности както следва:
1.1. По прихода – 5 853 918 лв., разпределени по параграфи съгласно Приложение
№ 1, 2 и 4.
1.2. По разхода – 5 853 918 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи
съгласно Приложение № 3 и 4.
2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г. както следва:
2.1. По прихода – 5 333 405 лв., разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1, 2 и
4.
2.2. По разхода – 5 333 405 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи
съгласно Приложение № 3 и 4.
3. Приема уточнения годишен план за капиталовите разходи за 2015 година в
размер на 4 870 093 лева съгласно приложение № 5 и № 5.1.
4. Приема отчета за изпълнение на капиталовите разходи за 2015 година в
размер на 4 789 355 лева съгласно приложение № 5 и № 5.1.
5. Приема отчетите за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз
(СЕС) за 2015 година както следва:
5.1. Отчет за средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и
Структурните фондове към Националния фонд на Община Бойчиновци към 31.12.2015г. и по
агрегирани показатели съгл.Приложение № 6
5.2.Отчет за средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната
агенция (РА) към ДФ Земеделие на Община Бойчиновци към 31.12.2015г. и по агрегирани
показатели съгласно Приложение № 7
6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 година съгласно
приложение № 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-204
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 100
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги
за 2017 година на община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 100
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от
Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на
закона за социално подпомагане Общински съвет Бойчиновци приема Годишния
план за развитие на социалните услуги за 2017 година на община Бойчиновци,
съгласно Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-205
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 101
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ с НТП
“Нива”- чрез провеждане на публичен търг за срок от шест години.
Р Е Ш Е Н И Е № 101
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 за
отдаване под наем на имот с № 951051, находящ се в местността: „Лъката”,
землище Владимирово с начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята
при неполивни условия: трета, с площ от 20,241 дка. Актуван с АЧОС №
1121/21.06.2016г.
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 26.04.2012 г., Решение № 370
от Протокол от 29.05.2014г. и Решение № 55 от Протокол от № 6 от 23.03.2016г.
3. Определя срок за отдаване под наем на имота по т.1 – 6 /шест/ стопански
години.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 процента от началната
тръжна цена
5. Определя стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена
на имота.
6. Задължава Кмета на Община Бойчиновци да включи клауза в договора за
наем, за плащане на дължимата годишна наемна цена за първата година, за наетия
имот, 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 на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-206
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 102
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на поземлен имот по регулационния план на
гр.Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 102
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, чл. 54, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинския съвет дава съгласие за:
1. Продажба без търг на 245/487 /двеста четиридесет и пет върху четиристотин
осемдесет и седем/ идеални части от УПИ VII /седем/, целият с площ от 487 кв.м.
/четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в квартал 47
/четиридесет и седми/, по регулационния план на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236,
одобрен със Заповед № 1430 от 1984 година на Кмета на Община Бойчиновци и изменен
със Заповед № 293 от 2007 година на Кмета на Община Бойчиновци.
2. Общинският съвет определя за идеалната част описана в точка първа цена в
размер на 1 225 лв. /хиляда двеста двадесет и пет лв./, съгласно експертна оценка за
определяне на пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител.
3. Разпределение правото на ползване на УПИ VII /седем/, целият с площ от 487
кв.м. /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в квартал 47
/четиридесет и седми/, по регулационния план на гр. Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 05236,
одобрен със Заповед № 1430 от 1984 година на Кмета на Община Бойчиновци и изменен
със Заповед № 293 от 2007 година на Кмета на Община Бойчиновци, както следва:
- за господин Лефтеров - Част север с площ от 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет
квадратни метра/ прилежащ терен към сграда с идентификатор № 502.310.2 собственост
на господин Лефтеров и
- за община Бойчиновци - Част юг оцветена в зелено с площ от 242 кв.м. /двеста
четиридесет и два квадратни метра/ прилежащ терен към сграда с идентификатор №
502.310.1 собственост на Община Бойчиновци.
4. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да издаде заповед
и да сключи договор за продажба на терена и за разпределение правото на ползване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-207
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 103
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Подробен устройствен план/ПУП/ - парцеларен план/ПП/ за линеен
обект на техническата инфраструктура „Водопроводно захранване на ПИ №
109081, с ЕКАТЕ 43517, м. “Под селото“, в землището на с.Лехчево, граничещ
с Републикански път III-101 „Гр.ОПУ-Враца-Бойчиновци-ВладимировоЛехчево – ГР.ОПУ-Враца“ в участъка от км 57+830 до км 58+154 – страна
„ляво“, с дължина 378 м.
Р Е Ш Е Н И Е № 103
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение 2 от Протокол
№ 4 от 10.05.2016г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията,
Общинският съвет Бойчиновци реши:

О ДО Б Р Я В А
Проектът за Подробен устройствен план/ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ - за
линеен обект на техническата инфраструктура „Водопроводно захранване на ПИ
№ 109081, с ЕКАТЕ 43517, м. “Под селото“, в землището на с.Лехчево, граничещ
с Републикански път III-101 „Гр.ОПУ-Враца-Бойчиновци-Владимирово-Лехчево –
ГР.ОПУ-Враца“ в участъка от км 57+830 до км 58+154 – страна „ляво“, с дължина
378 м., съгласно представеният проект, неразделна част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива.
ПУП – ПП се одобрява по червените, сини и черни линии, цифри и надписи
и е неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересовани лица, чрез обнародване в
„Държавен вестник”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред
Административен съд Монтана в 30 дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-208
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 104
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Допълнение на Решение № 86 от Протокол № 7/ 27.04.2016г. за
Кандидатстване с проектно предложение „Независим живот” по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 104
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Бойчиновци
реши:
Допълва Решение № 86 от Протокол № 7/ 27.04.2016г. за 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. с точка 3. „Създаване на нов център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-209
04.07.2016г

РЕШЕНИЕ № 105
ПРОТОКОЛ № 9/29.06.2016 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 № 105
Общинският съвет приема допълнения, както следва :
1. В приложение № 9 „Списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи”:
1.1.№ 38 – Шофьор-снабдител в ДСП - Бойчиновци.
2. В приложение № 10 „Поименен списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи” както следва:
2.1.№ 50 Валери Георгиев Петров – Шофьор-снабдител в ДСП - Бойчиновци,
считано от 09.05.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

