ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-195

06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 233
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно, Наредба за водене на регистър на общинските детски градини
на територията на община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 233
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование Общински съвет Бойчиновци приема Наредба за водене
на регистър на общинските детски градини на територията на община
Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-196

06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 234
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 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 № 234
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет допълва
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, 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. 6. Общинско помещение с обща площ 17/седемнадесет/ квадратни
метра представляващо част от едноетажна сграда, находяща се в УПИ XXIII, кв.
7, пл.№ 739 по регулациония план на с. Владимирово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-197

06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 235
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на помещение с обща площ от
17/седмнадесет/ квадратни метра, находящи се в имот УПИ XXIII, пл. № 739,
кв. 7 по регулационния план на село Владимирово, община Бойчиновци чрез
публичен търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 235
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл 17 от НРПУРОИ, Общинския
съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на помещение за млекопункт с площ на помещението от
17/седмнадесет/ квадратни метра, представляващо част от едноетажна сграда
с предназначение за «Обществено обслужване» находящо се в имот УПИ
XXIII, пл. №739, кв. 7 по регулационния план на село Владимирово, община
Бойчиновци, актувано с АЧОС № 1044/08.04.2014 година за срок от 5 години.
2. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 25,50 /двадесет и
пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС за обща площ от 17/седмнадесет/
кв.м. на помещението, съгласно Тарифата за определяне 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, изменена и допълнена с Решение № 83/2012 г. и
изменена и допълнена с Решение № 370/2014 г. и Решение № 55 от протокол
6/23.03.2016 г.на Общински съвет Бойчиновци .
3. Определя депозит в размер на 2,55 лв. /два лева и петдесет и пет стотинки/.
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
помещението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-198

06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 236
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Определяне вноската на община Бойчиновци във Фонд
„Общинска солидарност” за 2017 година
Р Е Ш Е Н И Е № 236
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
Бойчиновци определя годишна вноска за 2017 година в размер на 300 /триста/
лева, за участие на община Бойчиновци във Фонд „Общинска солидарност”.
2.Средствата за определената вноска да бъдат преведени по банковата
сметка на НСОРБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-199

06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 237
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Сключване на договор за настаняване под наем в общинско
жилище в село Мърчево, община Бойчиновци.
Р Е Ш Е Н И Е № 237
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
Общинският съвет:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот:
Частна общинска собственост–общинска къща, находяща се в парцел XVI
/шестнадесет/, кв. 4/четвърти/, пл. № 455 /четиристотин петдесет и пет/ с площ на
УПИ-то от 940 кв.м. ведно с построена в него жилищна сграда с площ от 49,68
кв.м. състояща се от кухня, дневна, спалня и антре и стопанска постройка с площ
от 24 кв.м. по регулационния план на село Мърчево на Лазарина Драганова
Георгиева.
2.Определя срок за настаняване 1/една/ година.
3.Определя наемна месечна цена в размер на 36,84 лв./тридесет и шест лева
и осемдесет и четири стотинки/ лева без ДДС или 44,21 лв./ четиридесет и
четири лева и двадесет и една стотинки/с ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Бойчиновци изпълнението на горното
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-200

06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 238
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Издаване на Запис на заповед от община Бойчиновци в полза
на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане,
обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG05FMOP001-3.002-0107-C01
на проект ”Топъл обяд в община Бойчиновци” по процедура за директно
предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 3.002.
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Р Е Ш Е Н И Е № 238
На основание чл.21 ал.1 т.10 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение чл.4 т.4.3 от
Раздел ”Техническо и финансово отчитане и плащания” от Договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на
конкретен бенефициент BG05FMOP001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“
сключен между Община Бойчиновци и Агенция социално подпомагане чрез
Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция.
Упълномощава Кмета на Община Бойчиновци да подпише Запис на заповед,
неотменимо и безусловно се задължава, без протест и без разноски и без удръжки от
какъвто и да е характер, срещу предоставянето на този запис на заповед да се заплати в
полза на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане по Проект
”Топъл обяд в община Бойчиновци”, в размер на 29 524.36 лв., представляващо 20% от
общата стойност на проекта, със срок на предявяване датата на влизане в сила на акта за
верификация на плащане по Договор № BG05FMOP001-3.002-0107-C02. Сумата е
платима на предявяване на настоящия запис на заповед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!

Изх. № ОбС-201
06.06.2017г

РЕШЕНИЕ № 239
ПРОТОКОЛ № 22/31.05.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Актуализация на „Общински план за защита при бедствия” приет с
Решение № 274 от 2013 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 239
1. На основание чл. 9, ал.11 от Закон за защита при бедствия, Общинския съвет
приема актуализация в Общински план за защита при бедствия както следва:
Т.І.1. Допълва се текста „Актуализиран с Решение № .... на Общински съвет –
Бойчиновци”.
Т.ІІ.3. текста “към 16.06.2013 г. е 9331 човека” става “към 01.02.2017 г. е 8567 човека”
Броя на населението по населени места става:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13

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

брой жители
1594
501
37
181
1322
746
506
250
1839
653
344
798
46

Дължина на уличната
мрежа в километри
29,110
9,849
6,980
8,980
16,680
18,330
18,350
10,128
34,590
18,460
14, 840
20,220
5,640

Т.ІІІ.2. Допълва се текста:
> Терористична дейност
Т.ІІІ.2. т.6. Допълва се текста:
 План за действие при терористична дейност на община Бойчиновци (част VІ).
Т.ІV. Актуализира Таблицата „Разчет за евакуация на населението в община
Бойчиновци”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

