ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 231
ПРОТОКОЛ № 21/22.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ
Относно, Разглеждане Бизнес план за развитие на дейността на оператора
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за периода 2017г –2021г, определяне
Представителство на община Бойчиновци в извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК, съгласуване на позицията и предоставяне мандат по въпросите от
дневния ред на извънредно заседание, което ще се проведе на 26.05.2017 година от 11.00
часа
Р Е Ш Е Н И Е № 231
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 Общинския съвет Бойчиновци
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Бойчиновци предоставя мандат на Светлин Алексиев Сретениев –
кмет на община Бойчиновци, да представлява община Бойчиновци в заседание на Общото
събрание на Асоциация по В и К – Монтана, което ще се проведе на 26.05.2017 година от 11.00
часа в сградата на Областна администрация Монтана.
2. Упълномощава кмета на община Бойчиновци по т.1 от дневния ред на заседанието да
гласува както следва:
2.1. Да предложи за включване в Бизнес плана за развитие на дейността на оператора
„Водоснабдяване и канализация” ООД град Монтана за периода 2017г –2021г
в Инвестиционната програма :
Обект „Възстановяване на съществуващ довеждащ водопровод от Помпена
станция с.Кобиляк до водоема с.Владимирово за водоснабдяване на с.Владимирово”.
Мотиви: Водозахранването на с.Владимирово на този етап се извършва от Помпената
станция в селото. При всеки дъжд Помпената станция се наводнява, водата се замърсява,
качеството й е с влошени показатели, поради което се налага прекъсване на захранването на
населеното място за по 2-3 дни. Прекъсването на водоснабдяването нарушава жизнения
процес на населението.
2.2. Да постави на обсъждане и гласува против предложението за повишаване цената за
доставяне на вода за битови потребители от 1.42 лв/куб.м на 1.610 лв/куб.м.
Мотиви: От справка № 20 е видно, че „В и К ООД” предвижда повишаване на цената
за доставяне на вода за битови потребители още през 2017 година и то с 0.20 лв/куб.м.
Цените са без ДДС, след начисляване на ДДС стават още по-високи. В предвид финансовото
състояние на населението от общината, тези цени са непосилни за заплащане.
2.3. Да гласува „против” съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на дейността
на оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като В и К оператор за
периода 2017г –2021г., съгласно чл.6.4 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК 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 26.05.2017 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!
РЕШЕНИЕ № 232
ПРОТОКОЛ № 21/22.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ с НТП “Трайни
насаждения”- чрез провеждане на публичен търг за срок от десет години.
Р Е Ш Е Н И Е № 232
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: Трайни насаждения,
категория на земята при неполивни условия: трета, с площ от 20,241 дка. Актуван
с АЧОС № 1140/15.05.2017г.
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 №
36/22.07.2010 година, 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 – 10 /десет/ 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

