ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-233

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 241
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
управление на общинските пътища в община Бойчиновци приета с решение
№ 218, пр.№ 20 от 26.04.2017г, на Общинския съвет
Р Е Ш Е Н И Е № 241
На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Бойчиновци приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в
община Бойчиновци, както следва:
§ 1. Чл. 33.(1) след текста „в обхвата на пътя” се допълва „и в
обслужващите зони”
§ 2.Чл.34.т.1 и т.3 след текста „в обхвата на пътя” се допълва „и в
обслужващите зони”
§ 3.Чл.36.(1), (2), след текста „в обхвата на пътя” се допълва „и в
обслужващите зони”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-234

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 242
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно обсъждане и одобряване от Общинския съвет Доклад за
резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Бойчиновци 2014-2020 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 242
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 42 от
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие Общински съвет
Бойчиновци
1. Одобрява доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението
на Общинския план за развитие на община Бойчиновци 2014-2020 година.
2. Доклада да се публикува на официалната интернет страница на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-235

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 243
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Уведомяване за актуализираното разпределение на
направените промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет (ВРБ) съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38,
ал.4 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
Р Е Ш Е Н И Е № 243
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси и чл.38, ал.4 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 Бойчиновци приема за сведение актуализираните промени по
бюджети на ВРБК за периода към 31.12.2016 г., съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-236

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 244
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Актуализация на Бюджет 2017г.
Р Е Ш Е Н И Е № 244
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. ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево
Държавни дейности
§§ 36-19 – други неданъчни приходи
350 лв.
§§ 37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия (-)
(-) 11 лв.
Общо ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево
339 лв.
Общо увеличение на приходите с
339 лв.
По разходната част:
Увеличава разходни под параграфи както следва:
2. 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
300 лв.
§§ 05-51 - осигурителни вноски от работодатели за ДОО
39 лв.
Общо ОУ „Христо Ботев” с.Мърчево
339 лв.
Общо увеличение на разходите с
339 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-237

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 245
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 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 № 245
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 със следното:
Раздел ІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ”

Допълва се т. 2. Имот № 000297 по КВС, ЕКАТТЕ 43517, с площ от 9 549
/девет декара петстотин четиридесет и девет кв.м./, с НТП - производствен терен,
актуван с АЧОС 1141/31.05.2017 година. Имотът е образуван от имот № 000265
по КВС, ЕКАТТЕ 43517, в имота има сграда с друго предназначение с площ от
333 кв. м. - частна собственост на „АГРО КГ” ЕООД.
Допълва се т. 3. Новообразуван УПИ VIII, кв. 63, ЕКАТТЕ 43517 и площ от
1515 кв.м. по плана на с. Лехчево, одобрен със Заповед № 64 от 1990 година на
кмета на община Бойчиновци и ПУП, одобрен със Заповед № 201/25.04.2017 г.,
актуван с АЧОС 1142/31.05.2017 година, в имота има сграда с площ от 200 кв.м.
частна собственост на „АГРО КГ” ЕООД

Раздел ІІI. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ С ТЪРГ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”

Допълва се т. 7 помещение от 81 кв.м за склад. Помещението е част от
сграда /бивше училище и детска градина/, с площ от 400 кв. м. на цялата сграда,
находяща се в имот пл.№ 340, УПИ XVII, кв. 19, по регулационния план на село
Охрид, община Бойчиновци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-238

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 246
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на общински имоти в землището на с. Лехчево без
търг и след решение на Общинския съвет по пазарни цени
Р Е Ш Е Н И Е № 246
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закона за
общинска собственост и чл. 46, ал. 1 т. 2, чл. 54, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет дава съгласие за продажба без търг на следните имоти:
1. Имот № 000297 по КВС , ЕКАТТЕ 43517, с площ от 9 549 /девет декара
петстотин четиридесет и девет кв.м./, с НТП - производствен терен, актуван с
АЧОС 1141/30.05.2017 година. Имотът е образуван от имот № 000265 по КВС ,
ЕКАТТЕ 43517, в имота има сграда с друго предназначение с площ от 333/триста
тридесет и три/ кв. м. - частна собственост на „АГРО КГ” ЕООД.
2. Новообразуван УПИ VIII, кв. 63, ЕКАТТЕ 43517 и площ от 1515 /хиляда
петстотин и петнадесет/ кв.м. по плана на с. Лехчево, одобрен със Заповед № 64
от 1990 година на кмета на община Бойчиновци и ПУП, одобрен със Заповед №
201/25.04.2017 г. актуван с АЧОС 1142/30.05.2017 година, в имота има сграда с
площ от 200 /двеста/ кв.м. частна собственост на „АГРО КГ” ЕООД.
II. Одобрява пазарна оценка за имот с № 000297 на стойност от 28 647
/двадесет и осем хиляди шестотин четиридесет и седем лева/ без ДДС.
III. Одобрява пазарна оценка за УПИ VIII, кв.63 на стойност от 6060,00
/шест хиляди и шестдесет лева/ без ДДС.
IV. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Бойчиновци да издаде
заповед и да сключи договори за продажба на имотите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-239

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 247
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Отдаване под наем на част от сграда /помещение/ с площ на
част от сградата от 81/осемдесет и един/ квадратни метра, находяща се в
УПИ XVII, кв. 19, пл.№ 340 по регулационния план на село Охрид, община
Бойчиновци чрез публичен търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 247
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.15, ал. 2 , ал. 3, ал. 4 от
НРПУРОИ Общинския съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост, /помещение за склад/ част от сграда с площ от 81/осемдесет и
един/ квадратни метра, находяща се в УПИ XVII, кв. 19, пл.№ 340 по
регулационния план на село Охрид, община Бойчиновци за период от 5
години.
2. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 81/осемдесет и
един/ лева без ДДС за обща площ от 81/осемдесет и един/ кв.м. част от
сградата, 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, 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 на Общински
съвет Бойчиновци.
3. Определя депозит за участие в търга 8,10 лв. /осем лева и десет 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
помещенията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-240

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 248
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот – частна
общинска собственост изготвена от независим лицензиран оценител
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители
Р Е Ш Е Н И Е № 248
На основание чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет одобрява:
Пазарна оценка на стойност 2 213,00 лв. /две хиляди двеста и тринадесет
лева/ без ДДС за имот № 000852 в землището на с. Ерден с ЕКАТТЕ 27557, с
начин на трайно ползване “Скали, пясъци”, частна общинска собственост, с площ
от 6,322дка. /шест декара триста двадесет и два кв.м./, актуван с АЧОС № 1137 от
15.05.2017 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-241

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 249
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в
землището на с. Ерден, община Бойчиновци, чрез провеждане на търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 249
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал. 6 от Закона за
общинската собственост и чл.43, ал.1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от
Общински съвет –Бойчиновци Общинският съвет дава съгласие за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажбата на имот – частна общинска
собственост, представляващ:
1. Имот № 000852 в землището на с. Ерден с ЕКАТТЕ 27557, с начин на
трайно ползване “Скали, пясъци”, частна общинска собственост, с площ от
6,322дка. /шест декара триста двадесет и два кв.м./, актуван с АЧОС № 1137 от
15.05.2017 година с начална тръжна цена 2 213,00 лв. /две хиляди двеста и
тринадесет лева/ без ДДС.
ІІ. Общинският съвет определя депозит за участие в търга в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота.
ІІІ. Общинският съвет определя стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота.
ІV. Общинският съвет възлага на кмета на Община Бойчиновци да проведе
търга, издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-242

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 250
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Разрешение за изготвяне на концесионен анализ предхождащ
предоставянето на концесия за рибностопанска дейност на водни обекти:
1.Естествен воден басейн –„Яма”, имот № 000029 с площ 4,577 дка в
землището на гр. Бойчиновци,община Бойчиновци, област Монтана , АПОС №
921/10.01.2013;
2. Язовир , имот № 000502 с площ 92,329 дка в землището на с.Мадан, община
Бойчиновци, област Монтана, АПОС №539/14.04.2006 г.;
Р Е Ш Е Н И Е № 250
На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
1.Общински съвет Бойчиновци дава съгласие за изработване на концесионен
анализ, предхождащ предоставянето на концесия на водни обекти за рибностопанска
дейност:
-Естествен воден басейн –„Яма”, имот № 000029 с площ 4,577 дка в землището
на гр. Бойчиновци,община Бойчиновци, област Монтана , АПОС № 921/10.01.2013;
- Язовир , имот № 000502 с площ 92,329 дка в землището на с.Мадан, община
Бойчиновци, област Монтана, АПОС №539/14.04.2006 г.;
2. Общински съвет гр.Бойчиновци възлага на кмета на община Бойчиновци да
предприеме необходимите действия по изготвяне на концесионния анализ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
Изх. № ОбС-243

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 251
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Съгласие на Общинския съвет по постъпила молба от
Цветомира Гальова Цветанова, настойник на Наталия Каменова Благоева,
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия
Р Е Ш Е Н И Е № 251
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО,
чл. 7, ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ,
предвид изложените фактически основания, Общинският съвет Бойчиновци дава
съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на:
Наталия Каменова Благоева
ЕГН 044905****
2.Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе
предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на
персонална пенсия на лицето по т. 1 от настоящото решение.
3. В 15 дневен срок Решението да се предостави на молителя, за представяне
в НОИ, гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ № 252
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Изх. № ОбС-244

04.07.2017г

Относно Разрешение на общинския съвет за възлагане изработването
на ПУП с обхват: Поземлен имот/ПИ/ № 125280 в землището на
с.Владимирово, Община Бойчиновци, за промяна предназначението на
земеделска земя, част от ПИ № 125280, съгласно скица-предложение,
неразделна част от Разрешението и одобряване на ЗАДАНИЕ по чл.125 от
ЗУТ.
Р Е Ш Е Н И Е № 252
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 Бойчиновци

Р Е Ш И:

Разрешава на „БТК”ЕАД чрез Красимир Арнаудов – представител на БТК,
съгласно/ Предварителен договор за покупка на недвижим имот от 17.03.2017г./,
да възложи изработването на ПУП с обхват: ПИ с № 125280 в землището на
с.Владимирово, Община Бойчиновци за промяна предназначението на земеделска
земя, част от ПИ № 125280, нов проектен ПИ №125281, местност „Старите лозя“
в землището на с.Владимирово, Община Бойчиновци „за техническа
инфраструктура“ и изграждане на базова станция, съгласно приложената скицапредложение, неразделна част от Разрешението 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-245

04.07.2017г

РЕШЕНИЕ № 253
ПРОТОКОЛ № 23/28.06.2017 г
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ

Относно Подробен устройствен план/ПУП/ - парцеларен план/ПП/ за
линеен обект на техническата инфраструктура „Подземен водопровод, за
захранване на система за капково напояване на земеделски култури в
землището на с.Лехчево” 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.
Р Е Ш Е Н И Е № 253
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение № 1 от
Протокол № 5 от 30.05.2017г. на ОЕСУТ, Общинският съвет Бойчиновци, реши:

О ДО Б Р Я В А
Проектът за Подробен устройствен план - Парцеларен план - за линеен
обект на техническата инфраструктура „Подземен водопровод, за захранване на
система за капково напояване на земеделски култури в землището на с.Лехчево” 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, съгласно
представеният проект.
ПУП – ПП се одобрява по зелените и черни линии, цифри и надписи и е
неразделна част от решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересовани лица, чрез обнародване в
„Държавен вестник”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред
Административен съд Монтана в 30 дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
МАРИЯ ДИМИТРОВА

