ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-61

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 183
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на община
Бойчиновци за 2016 година

Р Е Ш Е Н И Е № 183

На основание чл.21 ал.1 т.24, във връзка с чл.44 ал.5 от ЗМСМА,
Общинският съвет приема годишен отчет за изпълнение на Програмата за
управление на община Бойчиновци за 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-62

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 184
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Промяна в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Бойчиновци, приета с Решение № 49, Протокол № 8 от
17.04.2008 г., в сила от 01.05.2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 184
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Бойчиновци приема
изменение в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията
на община Бойчиновци в Раздел трети: Премахване или преместване на
растителност:
В чл. 38, ал. 2 приема следното изменение: текста „ 2 (две) години” се
изменя и става „2(два) месеца”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-63

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 185
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната
среда през 2016 година

Р Е Ш Е Н И Е № 185
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за
опазване на околната среда, ОбС – Бойчиновци РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на Програма за опазване на околната среда
през 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-64

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 186
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане отчет за изпълнение на Програма за управление на
дейностите по отпадъците през 2016 година

Р Е Ш Е Н И Е № 186
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за
управление на отпадъците, ОбС – Бойчиновци РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по
отпадъците през 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-65

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 187
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2016 г. и
Общински план за младежта за 2017 г. на община Бойчиновци

Р Е Ш Е Н И Е № 187
1. Общински съвет Бойчиновци на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация приема Отчет на Общински
план за младежта за 2016 г.. на община Бойчиновци и Отчет за изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. в община Бойчиновци,
съгласно Приложение 1.
2. Общински съвет Бойчиновци на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта и във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за младежта приема Общински план
за младежта за 2017 г. на община Бойчиновци и План за изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020) в община Бойчиновци, съгласно
Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-66

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 188
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Общински план за интеграция на ромите и гражданите
живеещи в сходна на ромите ситуация в община Бойчиновци 2017-2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № 188
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 20122020 г. Общински съвет Бойчиновци приема Общински план за интеграция на
ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация в община
Бойчиновци 2017-2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-67

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 189
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на
мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването
им за стопанската 2017 – 2018 година

Р Е Ш Е Н И Е № 189
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о, ал. 1, т.1 и т.2 и ал.4, т.1,т.2 и т.3, и
в изпълнение на изискванията на чл. 37и, ал.3, от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общинският съвет:
I. ОПРЕДЕЛЯ мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за
индивидуално ползване по землища – Приложение № 1
II. ОПРЕДЕЛЯ мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд
за общо ползване по землища – Приложение № 2
III. ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите от
общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 година (Приложение №3).
IV. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските мери, пасища и ливади
за стопанската 2017 – 2018година Приложение № 4
V. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне, за стопанската 2017 – 2018година на
мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Бойчиновци
за общо и индивидуално ползване, както следва:
1. За индивидуално ползване в Приложение №1
2. За общо ползване в Приложение №2
VI. ОПРЕДЕЛЯ И ПРИЕМА задълженията на Общината и на ползвателите
за поддържането на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд (Приложение № 5).
VII. ОПРЕДЕЛЯ И ПРИЕМА цена на декар за стопанската 2017 – 2018
година на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд както следва:
1. Индивидуално ползване - в размер на 1,50 лв. (един лев и петдесет
стотинки)
2. Общо ползване – безвъзмездно.
VIII. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци да извърши всички действия по
изпълнение на настоящето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-68

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 190
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Допълнение на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост през 2017 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 190
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет допълва
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост през 2017 година, приета с Решение № 179 от Протокол №
16/26.01.2017 година със следното:
В Раздел ІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ, КОИТО
ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА СЛЕД
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ”
Допълва т. 1. Движимо имущество товарен автомобил, марка „УАЗ”, модел
4374101”, рег. номер М 3168 АН, двигател № 31112480, рама № РО 238190.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-69

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 191
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на движимо имущество – товарен автомобил собственост
на община Бойчиновци, чрез провеждане на търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 191
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл. 54, ал. 1 и чл.60, от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет:
1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
движимо имущество – товарен автомобил марка „УАЗ” модел 4374101”, рег. номер
М 3168 АН, двигател № 31112480, рама № РО 238190, основен цвят - сив, вид на
боята - акрил.
2.Одобрява пазарна оценка на движимото имущество по т.1, на стойност
360,00 лв. /триста и шестдесет лв./ без ДДС изготвена от лицензиран оценител.
3. Определя начална тръжна цена по т.1 на стойност 360,00 лв. /триста и
шестдесет лв./без ДДС.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна
цена.
5. Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
6. Възлага на кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за покупко-продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-70

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 192
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Освобождаване на ПГ „Владимир Минчев” с.Владимирово от
заплащане на такса битови отпадъци.

Р Е Ш Е Н И Е № 192
На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси Общинският
съвет освобождава ПГ „Владимир Минчев” с.Владимирово от заплащане на такса
„Битови отпадъци” за 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 193
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-71

28.02.2017

Относно Представителство на община Бойчиновци в заседание на Общо събрание на
Асоциация по ВиК, определяне позицията общината и предоставяне мандат за начина на
гласуване по въпросите от дневния ред на заседанието, което ще се проведе на 28.02.2017
година от 10.30 часа
Р Е Ш Е Н И Е № 193
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите Общинският съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1.Общинският съвет Бойчиновци предоставя мандат на Светлин Алексиев Сретениев –
кмет на община Бойчиновци, да представлява община Бойчиновци в заседание на Общо
събрание на Асоциация по В и К – Монтана, което ще се проведе на 28.02.2017г година от 10.30
часа в сградата на Областна администрация Монтана.
2. Упълномощава кмета на община Бойчиновци по въпросите от дневния ред на
заседанието, да гласува както следва:
2.1. По първа точка от дневния ред да гласува „за”
Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана за 2016 година.
2.2. По втора точка от дневния ред да гласува „за”
Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана за 2016 година.
2.3. По трета точка от дневния ред да гласува „за”
Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана за 2017 година.
2.4. По четвърта точка от дневния ред да гласува „за”
Съгласуване на Плана за опазване на околната среда, включително план за собствен
мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и
програма за управление на отпадъците /вкл. утайките/, свързани с предоставянето на услугите,
съгласно чл.5.5 буква „а” от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
3. При невъзможност на кмета на участва лично в заседанието на Общо събрание на
Асоциацията по В и К Монтана на 28.02.2017 г, Общинският съвет определя за представител на
община Бойчиновци Софрони Кръстев Захариев – зам. кмет, като му предоставя пълномощия за
гласуване и изразяване позицията на общината по дневния ред, съгласно настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-72

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 194
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Промяна в числеността на персонала в местната дейност „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”

Р Е Ш Е Н И Е № 194
На основание чл. 122, ал.2, от Закона за публичните финанси, Общински
съвет гр. Бойчиновци:
1. Увеличава числеността на персонала в местната дейност „Други дейности
по жилищното строителство,благоустройството и регионалното развитие ” с 2
щатни бройки считано от 01.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-73

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 195
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Създаване на Местна инициативна група (МИГ)

Р Е Ш Е Н И Е № 195
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
1. Общински съвет – Бойчиновци, дава съгласието си и правомощия на кмета
на общината да предприеме всички необходими действия за учредяване сдружение
с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ)“, с участници в
сдружението:
1.1. Община Криводол;
1.2. Община Бойчиновци;
1.3. Община Борован.
2. Общински съвет – Бойчиновци, дава съгласието си водещият партньор да е
Община Криводол.
3. Общински съвет – Бойчиновци, определя Петър Найденов Винешкидиректор дирекция СИПОСУТ, да представлява Община Бойчиновци в
сдружението.
4. Общински съвет – Бойчиновци дава съгласието си Община Бойчиновци
съвместно с останалите общини, посочени в т.т.1.1 и 1.3, да изготвят Стратегията
за „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-74

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 196
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Разрешение на общинския съвет за възлагане изработване на Подробен
устройствен план/ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ с обхват: ПИ №140.111, №000.177,
№141.033, №141.032,№141.031, №141.020, №141.010, №000.177 и №140.070 в з-ще
с.Лехчево, Общ. Бойчиновци, придружено със Задание по чл.125 ЗУТ.

Р Е Ш Е Н И Е № 196
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
Р Е Ш И:
Разрешава на ЕТ„Йорик- Иван Цеков”, с представител Иван Ганов Цеков,
да възложи изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура за подземен водопровод с обхват:
ПИ №140.111, №000.177, №141.033, №141.032,№141.031, №141.020, №141.010,
№000.177 и №140.070 в з-ще с.Лехчево, Общ. Бойчиновци, за захранване на
система за капково напояване на земеделски култури, съгласно скицапредложение, неразделна част от Решението 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-75

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 197
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 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 24.03.2017 година
Р Е Ш Е Н И Е № 197
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 24.03.2017 година, при липса на кворум на 10.04.2017 година.
2. Предоставя права на 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” одобряване/потвърждаване на
извършване на действия от Съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на
ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на
здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенция при
реализирането на инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска
помощ, който ще бъде финансиран по ОП „Региони в растеж”2014-2020 година.
2.2.По т.2 от дневния ред да гласува „за” приемане на разработената
програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние
на Лечебното заведение.
3.При невъзможност на г-жа Димитрова да участва лично, Общинският съвет
упълномощана инж. Илияна Александрова – секретар на общината, да замества
титуляра като й предоставя пълномощия за гласуване и изразяване позицията на
общината по дневния ред съгласно настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-76

28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 198
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.на

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Бойчиновци, Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2018-2020г. и Прогноза за общинския дълг
(вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 20182020г. на община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 198
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.28 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Бойчиновци, Общинският
съвет реши:
1. Одобрява „Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 8.
2. Одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2018 – 2020 г.”, съгласно Приложение № 1а.
3. Одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и
разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на Община Бойчиновци”,
съгласно Приложение № 6г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-77
28.02.2017

РЕШЕНИЕ № 199
ПРОТОКОЛ № 17/22.02.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Учредяване право на прокарване на отклонения за въздушно кабелно
ел. захранване и водопроводно отклонение и възникване на сервитути, през
общински имоти – улица с ОТ 186-190 и улица с ОТ 189-190-191-192, до УПИ ІІ в
квартал 68 по плана на с. Ерден, община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64 от Закона за
енергетиката, чл. 112 от Закона за водите, чл.193 от Закона за устройство на територията,
Общинският съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на Милан Каменов Йосифов, ЕГН **********, с п. адрес с.
Ерден, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, ул. „Първа” №160, възмездно право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
и възникването на сервитути през общински имоти, до УПИ ІІ в квартал 68 по плана на с.
Ерден, община Бойчиновци, както следва:

1. Ел. отклонение:
Имот №
1. Улица с ОТ 189-190-191192

Дължина
2,02 м.

Сервитут
4,24 кв.м.

Пазарна цена
25,44 лв.

2. Водопроводно отклонение ф32:
Имот №
Дължина
1. Улица с ОТ 189-190-191192
133,91 м.

168,73 кв.м.

1012,38 лв.

3. Водопроводно отклонение ф90:
Имот №
Дължина
1. Улица с ОТ 186-190
8,00 м.

Сервитут
11,04 кв.м.

Пазарна цена
66,24 лв.

Сервитут

Пазарна цена

2. Одобрява цената на полагащото се обезщетение за засегнатата площ в полза на
община Бойчиновци в размер на 1104,06 лв. /хиляда сто и четири лева и шест ст./,
определена с Протокол №1/21.02.2017 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със
Заповед №557 от 02.09.2016 г. на кмета на община Бойчиновци.
3. Възлага на Кмета на община Бойчиновци изпълнението на горното решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

