ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-159

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 218
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приета Наредба за управление на общинските пътища в
община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 218
1. Общински съвет Бойчиновци, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 23 от Закона за
пътищата приема „Наредба за управление на общинските пътища в Община
Бойчиновци”.
2. Наредбата влиза в сила след приемането й от Общински съвет Бойчиновци.
3. С тази наредба се отменя Наредба за управление на общинските пътища в
Община Бойчиновци, приета с Решение №166 от протокол №28 от 29.12.2005 год.
на Общински съвет Бойчиновци.
4. Възлага на Кмета на община Бойчиновци изпълнението на горното
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-160

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 219
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно прието Изменение на Наредба за условията и реда за записване,

отписване и преместване на децата в общинските детски градини и
училищата, които организират задължително предучилищно образование на
територията на община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 219

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Бойчиновци отменя чл.30, ал.3 и ал.4, чл.31 и
чл.35, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата,
които организират задължително предучилищно образование на територията на
община Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-161

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 220
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно приет Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 220
1.На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона
за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ Общински съвет Бойчиновци
приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Бойчиновци.
2.Общински съвет Бойчиновци възлага на Кмета на община Бойчиновци да
предостави приетия по т.1 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Бойчиновци на Областния управител на
Монтана за изготвяне на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Монтана, съгласно чл.196, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищно образование.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 221
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-162

02.05.2017г

Относно Приет Годишен доклад за наблюдение и оценка на Общинския
план за развитие на Община Бойчиновци през 2016 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от Закона за
регионалното развитие и чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
Общински съвет Бойчиновци приема Годишния доклад за наблюдението и
изпълнението на „План за развитие на община Бойчиновци 2014 – 2020” за 2016
година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-163

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 222
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приета Програма за борба с кърлежите и комарите в община
Бойчиновци 2017-2020 година
Р Е Ш Е Н И Е № 222
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Методично указание № 4
от 02.12.2003 г. за борба с иксодовите кърлежи и Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за
условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация,
Общински съвет Бойчиновци приема Програма за борба с кърлежите и
комарите в община Бойчиновци 2017 – 2020 година
Програмата влиза в сила от датата на приемането и.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 223
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-164

02.05.2017г

По Докладна, относно Актуализация на Бюджет 2017г.
Р Е Ш Е Н И Е № 223
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.37, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бойчиновци,
Общинският съвет
Р Е Ш И:
Актуализира Бюджет 2017г. на Община Бойчиновци, както следва:
По приходната част:
Увеличава приходни под параграфи както следва:
1. СУ „Васил Левски” гр.Бойчиновци
Държавни дейности
§§ 24-06 – приходи от наеми на земя с
§§ 37-02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на БП (-)
Общо СУ „Васил Левски” гр.Бойчиновци

4 052 лв.
(-) 122 лв.
3 930 лв.

2. ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево
Държавни дейности
§§ 24-06 – приходи от наеми на земя с
§§ 37-02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на БП (-)
Общо ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево

400 лв.
(-) 12 лв.
388 лв.

Общо увеличение на приходите с

4 318 лв.

По разходната част:
Увеличава разходни под параграфи както следва:
3. СУ „Васил Левски” гр.Бойчиновци
Държавни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
§§ 01-01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
§§ 05-51 - осигурителни вноски от работодатели за ДОО
§§ 05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели
§§ 10-20 - разходи за външни услуги
Общо СУ „Васил Левски” гр.Бойчиновци

1 230 лв.
900 лв.
800 лв.
1 000 лв.
3 930 лв.

4. ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево
Държавни дейности
Функция 3 Образование
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
§§ 01-01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
§§ 05-51 - осигурителни вноски от работодатели за ДОО
Общо ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево
Общо увеличение на разходите с

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

288 лв.
100 лв.
388 лв.
4 318 лв.

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-165

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 224
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

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

и

Р Е Ш Е Н И Е № 224
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 № 16/26.10.2017 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 с т. 5. Общински терен с обща площ 35/тридесет и пет/ квадратни
метра, от одобрена схема за разполагане на търговски обект, пред УПИ V, кв. 47 по
регулациония план на гр. Бойчиновци

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-166

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 225
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на общински терен с обща площ от
35/тридесет и пет/ квадратни метра, от одобрена схема за разполагане на
търговски обект, пред УПИ V, кв. 47 по регулациония план на гр.
Бойчиновци, община Бойчиновци чрез публичен търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 225
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.15 , ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ
Общинския съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на общински терен с обща площ от 35
кв.м./тридесет и пет/ квадратни метра, от одобрена схема за разполагане на
търговски обект, пред УПИ V, кв. 47 по регулациония план на гр. Бойчиновци,
община Бойчиновци за срок от 5 години.
2. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 42,00 /четиридесет
и два лв./ без ДДС за обща площ от 35 кв.м./тридесет и пет/ квадратни метра,
от одобрена схема за разполагане на търговски обект, пред УПИ V, кв. 47 по
регулациония план на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци , 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 стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга в размер на 4, 20 лв. /четири лева и
двадесет стотинки/.
5. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на договор за отдаване под наем на
общински терен с обща площ от 35 /тридесет и пет/ квадратни метра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 226
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-167

02.05.2017г

Относно Представителство на община Бойчиновци Общото събрание на
съдружниците на „В и К”ООД гр.Монтана.
Р Е Ш Е Н И Е № 226
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал.
1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Бойчиновци предоставя мандат на Светлин Алексиев
Сретениев – кмет на община Бойчиновци, да представлява община Бойчиновци в
Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Монтана.
2.По въпросите от дневния ред на Общото събрание на съдружниците на
„В и К” ООД, което ще се проведе на 10.05.2017 година, да гласува както прецени,
съобразно защита интересите на общината.

2.При невъзможност на кмета да участва лично в заседанието на Общо
събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Монтана, Общинският съвет
определя за представител на община Бойчиновци Софрони Кръстев Захариев –
зам. кмет на общината, като му предоставя пълномощия за гласуване и изразяване
позицията на общината по дневния ред, съгласно настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-168

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 227
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Предоставяне за безвъзмездно ползване на автобус марка
„OTOYOL” собственост на община Бойчиновци нуждите на Професионална
гимназия по транспорт „Вл.П.Минчев” за реализиране на качествен
образователен процес

Р Е Ш Е Н И Е № 227
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона
за общинска собственост и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в община
Бойчиновци, Общинският съвет дава съгласие да се предостави на ПГТ ”Вл.
П. Минчев” с. Владимирово за безвъзмездно ползване автобус марка
„OTOYOL” с регистрационен номер М 65-96 ВС.
2. Автобусът да се използва единствено за превоз на ученици, като
ПОЛЗВАТЕЛЯ заплаща всички разноски по него .
3. Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и
подпише договор за предоставяне на автобуса на ПГТ ”Вл. П. Минчев” с.
Владимирово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-169

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 228
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Приет Отчет на Годишния план за развитие на социалните
услуги за 2016 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
на община Бойчиновци
Р Е Ш Е Н И Е № 228
1.На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Бойчиновци приема
Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за
2016 г. в община Бойчиновци.
2.На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация във връзка с чл.19, ал.3 от Закона за
социално подпомагане и чл. 36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане приема Годишен план за развитие на социалните услуги за
2018 г. в община Бойчиновци /Приложение 1/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 229
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-170

02.05.2017г

Оотносно учредяване право на строеж в съсобствен недвижим имот
между община Бойчиновци и Даниел Славейков Лефтеров.
Р Е Ш Е Н И Е № 229
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37, ал. 4, т.4 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост, чл. 183, ал.3 във връзка с ал. 1 от същия член на Закона за устройство
на територията и чл. 49, ал. 1, т.1 и ал.5 от НРПУРОИ, Общинският съвет
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Бойчиновци дава съгласие за учредяване право на строеж
върху съсобствен урегулиран поземлен имот 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 на
съсобственика Даниел Славейков Лефтеров съгласно одобрен План за урегулиран
поземлен имот /ПУП/ за застрояване с Заповед № 432/24.07.2008 година на кмета
на Община Бойчиновци, на сграда с площ от 127 (сто двадесет и седем) кв. м.
изградена изцяло
в ползваната от Даниел Славейков Лефтеров част от
урегулирания поземлен имот.
2. Определя пазарна цена на учреденото право на строеж от 199,39 лева (сто
деветдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки), въз основа на пазарната
оценка изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за
независимите оценители.
3. Правото на строеж се учредява за срок от 5 (пет) години.
4.Възлага на кмета на общината изпълнение на горното решение, като издаде
заповед и сключи Договор при условията на чл. 183, ал. 3 във връзка с ал.1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-171

02.05.2017г

РЕШЕНИЕ № 230
ПРОТОКОЛ № 20/26.04.2017 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 30.05.2017 година, при липса на кворум на 13.06.2017
година
Р Е Ш Е Н И Е № 230
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
30.05.2017 година, при липса на кворум на 13.06.2017 година.
2. Предоставя права на МАРИЯ ВАНЮШЕВА ДИМИТРОВА –
председател на Общинския съвет, по въпросите от дневния ред на Събранието да
гласува по своя преценка, с оглед защита интересите на общината.
3.При невъзможност на г-жа Димитрова да участва лично, Общинският съвет
упълномощава 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.
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