ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-117

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 203
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на Отчети за дейността на читалищата на
територията на община Бойчиновци и за изразходваните от бюджета средства
през 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 203
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 Отчети за
дейността и изразходваните от бюджета средства от читалищата на територията на
община Бойчиновци през 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-118

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 204
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане на програма за управление на отпадъците на община
Бойчиновци за периода 2017 – 2020 година
Р Е Ш Е Н И Е № 204
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците, Общинският съвет приема ПРОГРАМА за управление
на отпадъците на община Бойчиновци за периода 2017 – 2020 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-119

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 205
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година
Р Е Ш Е Н И Е № 205
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 66 а от ЗОС и
чл.4,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОбС – Бойчиновци :
Приема отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-120

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 206
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 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 № 206
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:
Раздел ІІI. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ С ТЪРГ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ”

Допълва се т. 4 Общински терен с обща площ от 18 кв.м., с схема за разполагане
на павилион, находящ се в УПИ XII, кв. 48 по регулационния план на гр.
Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-121

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 207
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно сключване на договор за настаняване под наем в общинско
жилище с.Лехчево.
Р Е Ш Е Н И Е № 207
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет Бойчиновци:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот: Частна общинска
собственост – жилище - апартамент № 4, вх. Б, ет.2 в жилищен блок, находящ се в
парцел VIII, кв. 81 по регулационния план на село Лехчево с площ от 66 /шестдесет
и шест/ кв.м описан в акт за частна общинска собственост № 49 от 17.08.1999
година на Сергей Борисов Тодоров
2. Определя срок за настаняване 1/една/ година.
3. Определя наемна месечна цена в размер на 33,00 /тридесет и три/ лева без
ДДС или 39.60 /тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци изпълнението на горното
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-122

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 208
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на общински терен /места 8 и 9/ с обща площ
от 18/осемнадесет/ квадратни метра, от одобрена схема № 22 за разполагане на
павилион, находящ се в кв. 48 по регулациония план на гр. Бойчиновци,
община Бойчиновци чрез публичен търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 208
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 , ал.7 и 8 от ЗОС и 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 /места 8 и
9/ с обща площ от 18/осемнадесет/ квадратни метра за разполагане на павилион
находящ се в УПИ XII, кв. 48 по регулационния план на гр. Бойчиновци, община
Бойчиновци за срок от 5 години.
2.Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 21,60 /двадесет
и един лев и шестдесет стотинки/ без ДДС за обща площ от 18 /осемнадесет/ кв.м.
на терени /места 8 и 9/, 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 на Общински съвет Бойчиновци.
3.Определя депозит за участие 2,16 лв /два лева и шестнадесет стотински/ в
размер на 10% от началната тръжна цена.
4.Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
5.Възлага на Кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за отдаване под наем на терен /места
8 и 9/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-123
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 209
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ с НТП “Нива”- без
търг или конкурс за стопанската 2017 – 2018 година
Р Е Ш Е Н И Е № 209
I. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ,
1.Общинският съвет дава съгласие за отдаване под наем за 1 стопанска година без
търг или конкурс на маломерни имоти от ОПФ с НТП - нива, по землища както следва:
№
ред

по

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЗЕМЛИЩЕ

ОБЩ ФОНД В ДКА

с. Бели брег
с. Бели брод
гр. Бойчиновци
с. Владимирово
с. Громшин
с. Ерден
с. Кобиляк
с. Лехчево
с. Мадан
с. Мърчево
с. Охрид
с. Пали лула
с. Портитовци
с. Якимово

19,372
35,028
19,385
404,204
161,919
75,389
118,979
850,045
75,010
20,973
136,073
59,477
81,603
20,377

И приложения от № 1 до № 14 с подробно описание на имотите.
2. Общинският съвет определя наемна цена 25 лв/дка. /двадесет и пет 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.След влизане в сила на Решението и при проявения интерес за наемане, Кмета на
общината да издаде заповеди и сключи договори за наем.
4.Общината да определи комисия, която да направи оглед на всички маломерни
имоти и съответно да се предложат на арендаторите за сключване на договори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-124

10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 210
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно застраховане на имоти частна общинска собственост на
територията на община Бойчиновци.

Р Е Ш Е Н И Е № 210
1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗОС и във
връзка с чл.12, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Бойчиновци определя имотите
частна общинска собственост които подлежат на задължително застраховане,
включително срещу природни бедствия и земетресения съгласно Приложение №1
2. Решението на Общинския съвет се възлага за изпълнение на Кмета на
Общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-125
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 211
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за застрояване/ПЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:
№314025, №314020, №314023, в землище гр.Бойчиновци, Община Бойчиновци
с начин на трайно ползване – Производство на ел.енергия, за изграждане на
енергиини обекти и съоръжения – МВЕЦ”Огоста 9”
Р Е Ш Е Н И Е № 211
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общинският съвет
Бойчиновци
Р Е Ш И:
Разрешава на „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ”ООД, чрез управителя Ивайло
Ангелов Йотов, да възложи изработването на Проект за изменение на Подробен
устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:
№314025, №314020, №314023, в землище гр.Бойчиновци, Община Бойчиновци, като
ПИ с №314025 и №314020 се обединят в един нов поземлен имот и се запази
отреждането „за Производство на ел.енергия“ - за изграждане на енергиини обекти и
съоръжения – МВЕЦ”Огоста 9”, а ПИ с №314023 се отреди „за бетонов възел“ като и
за двата нови ПИ се предвиди ниско застрояване с ограничителни линии на
застрояване и минимална Н = 10,00м, съгласно приложената скица – предложение,
неразделна част от предложението в следния обхват: ПИ с №№314025, №314020,
№314023, в землище гр.Бойчиновци, Община Бойчиновци.
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-126
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 212
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Предложение за възлагане на изработването на Подробен
устройствен план/ПУП/ проект за изменение на План за регулация/ПР/ за
УПИ IX - 351, УПИ Х – 352 и УПИ V общ., кв.8 по плана на с.Ерден, община
Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 212
Общинският съвет Бойчиновци, след като разгледа и обсъди предложението
за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IX - 351, УПИ Х – 352
и УПИ V общ., кв.8 по плана на с.Ерден, отлага вземането на решение поради
възникнали неизяснени обстоятелства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-127
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 213
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Издаване на РЕШЕНИЕ на Общински съвет за възлагане на
изработването на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/
за ПИ №916028, намиращ се в землището на с.Громшин, Община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 213
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и на основание чл.134, ал.2, т.6 от
ЗУТ, Общинският съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Разрешава на Кмета на община Бойчиновци, на основание правомощията си
по чл. 135, ал.3 от ЗУТ, да допусне със своя ЗАПОВЕД, изработването на проект на
ПУП – ПЗ за ПИ №916029 в землището на с.Громшин, Община Бойчиновци с цел
промяна на отреждането „за производствена база“, съгласно приложената скица –
предложение в следния обхват: за ПИ №916029 в землището на с.Громшин,
общ.Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-128
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 214
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

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 № 214
Общинският съвет приема допълнения, както следва :
1. В приложение № 9 „Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи”:
1.1.№ 34 – Старши експерт
2. В приложение № 10 „Поименен списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи” както следва:
2.1.№ 48 Бойко Макавеев Благоев – Старши експерт проекти, програми и
обществени поръчки, считано от 20.02.2017г.
2.2.№ 49 Десислава Ваньова Кръстева – Специалист „АО и ГС”, считано от
01.03.2017г.
2.3.№ 50 Лидия Кирилова Георгиева – Mладши специалист „Финанси”,
считано от 15.03.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-129
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 215
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Отчетен доклад за дейността на МКБППМН за 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 215
На основание чл.7 ал.2 от ЗБППМН, Общинският съвет Бойчиновци приема
за сведение Отчетния доклад за дейността на МКБППМН за 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-130
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 216
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот с НТП – “нива” в землището на с. Владимирово,
община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 216
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от ЗОС във връзка с
чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
І. Общинският съвет дава съгласие за промяна на начина на трайно
ползване на:
1. Имот с № 951051 по КВС, 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. от “ нива” в “ други трайни насаждения”
ІІ. Общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на начина
на трайно ползване на описания в т. І общински поземлен имот – частна общинска
собственост от “ нива” в “ други трайни насаждения”.
ІІІ. Общинският съвет възлага на Кмета на община Бойчиновци след
влизане в сила на Решението по т.ІІ да започне процедура по промяна на начина на
трайно ползване на описания в т.І общински поземлен имот в съответствие с чл.78а
от ППЗСПЗЗ и отразяване на промяната по реда на Наредба 3 от 2005г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-131
10.04.2017г

РЕШЕНИЕ № 217
ПРОТОКОЛ № 19/05.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отмяна на Решение № 159 от пр.№15/22.11.2012 година на
Общински съвет Бойчиновци и създаване на доброволно формирование за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
и отстраняване на последиците от тях в община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 217
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и
чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях, Общински съвет - Бойчиновци
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 159 от пр.№15/22.11.2012 година, относно създаване на
доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
2. Възлага на кмета на община Бойчиновци да създаде доброволно формирование
за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях на територията на община Бойчиновци в
съответствие с Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
3. Определя наименование на доброволното формирование „Бойчиновци“
4. Определя максимална численост на доброволното формирование - 25
доброволци.
5. Възлага на кмета на общината да обяви в средствата за масова информация и/или
на електронната страница на общината обявление за набиране на доброволци.
6.Възлага на кмета на общината извършването на дейностите по регистриране на
доброволното формирование в ГДПБЗН - МВР, подбора на доброволци и сключване на
договори с тях, както и организацията на подготовка и обучение, съгласно стандартите за
издръжка, определени от Министерския съвет.
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