ПРОТОКОЛ
№ 24
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
29.01.2010г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище „Цани
Иванов” с.Борован.
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13.

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха
Кмета на Общината Петър Цветковски, кметове на кметства Илия
Влайчовски- Малорад, Цветан Димитров- Сираково, Цветан ЛиловДобролево Директори на дирекции и гости от общината.
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински
съвет Александър Бецински.

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№304
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен:
1.Приемане на Проект за бюджета на Община Борован
за 2010г.
2.Приемане Плана за работата на Общински съвет
Борован през първото шестмесечие на 2010г.
3.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно прекратяване на процедура за
продажба на недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112
кв.м., с отстъпено право на строеж, находящ се в кв.51, пл.№498,
с.Малорад, Община Борован, Област Враца приета с Решение
№258, Протокол №20 от 30.09.2009г. на Общински съвет Борован
и откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 (Пет)
години на недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112

кв.в находящ се в кв.51, пл.№498, с.Малорад, Община Борован,
Област Враца.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно актуализация тарифата за базисни
наемни цени на 1 (Един) кв.м. за отдаване под наем на общински
нежилищни имоти.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно определяне петно за изграждане на
Пречиствателна станция за отпадни води в землището на
с.Борован, Община Борован
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет
Община Борован относно промени на Закона за управление
отпадъците и залегналата в него необходимост за създаване
Регионални сдружения на общините за управление
отпадъците.
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4.Организационни
5. Молби
6. Питания.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Приемане на Проект за бюджета на Община Борован
за 2010г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№305
Общински съвет Борован приема:
Размерът
на
бюджетните
взаимоотношения
между
Централния бюджет и бюджета на Община Борован за 2010г.,
утвърден в чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010г. е 2 510 829 лева, а

планираните собствени приходи са 827 153 лева. Общия размер
на бюджетната рамка е 3 337 982 лева .
Предвидените разходи за делегираните от държавата
дейности са в размер на 1 979 729 лева, разпределени по
функции, както следва:
Общо

служби
сигурност
Образование
995 969
Здравеопазване
72 688
Социално
грижи
дейности

Почивно

390 899

Отбрана

59 574

осигуряване,
383 595
дело,
77 004

държавни

подпомагане

култура,

и

и

религиозни

С посочените средства се обезпечават:
-Възнаграждения и осигурителни плащания върху тях за
щатната численост на Общинска администрация ;

-Възнаграждения и осигурителни плащания върху тях за
щатната численост на дежурните в пунктовете за управление,
Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни и издръжка във Функция „Отбрана и сигурност;
-Възнаграждения и осигурителни плащания върху тях за
щатната численост на училищата от територията на общината и
разходи за подобряване на материално – техническата база на
училищата;
-Възнаграждения и осигурителни плащания върху тях за
щатната численост на здравеопазването и издръжката на
здравен кабинет;
Възнаграждения и осигурителни плащания върху тях за
щатната численост на Дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи;
-Издръжка, възнаграждения и осигурителни плащания върху
тях за щатната численост на читалищата на територията на
общината.

Предвидените местни приходи са в размер на 827 153 лева и
имат следния произход:
- Патентен
данък

17 000

- Данък
имоти

върху

не
54 000

движимите

- Данък
върху
превозните
средства
43 000
Данък при придобиване на имущество по дарение
и по възмезден начин
- Други данъци
- Наем на имущество
- Наем земя
- Дивиденти
Такси
градини
Такси
ясли
- Такси
за
патронаж
- Такси
тържища

ползване
на
24 900
за
ползване
на
5 100
ползване
на
домашен
108 300

за

за

ползване
10 000

- Такси за битови отпадъци
- Такси за технически услуги
- Такси за административни услуги
- Други общински такси
- Глоби санкции и наказателни лихви
- Други не данъчни приходи
- Продажба на не финансови активи
- Дарения, помощи и др.
суми
15 000
концесии

50 000
2 000
11 039
71 814
5 000
детски

-

на

социален

пазари

безвъзмездно
Приходи

детски

и

80 000
15 000
45 000
3 000
1 000
26 000
210 000
получени

30 000

от

Планираните
със
ЗДБРБ
за
2010
година
взаимоотношения с Централния бюджет средства възлизат
на 531 100 лева и се разпределят по видове трансфери,
както следва:

- Обща
субсидия
- Субсидия
разходи
- Субсидия
поддържане

375 800
за

133 400
за

21 900

изравнителна
капиталови
зимно

Общия размер на първоначалния план за местните
дейности е в размер на 1 358 253 лева.

За дофинансиране на делегираните дейности от
държавата, за финансиране на дейностите с местен
характер, съгласно чл.10 на ЗДБРБ за 2010 г. и за
Подпомагане на социално слаби жители на общината, които
не са подпомагани на основание Закона за семейните
помощи и Закона за социално подпомагане са разчетени
1 358 253 лева, които ще се допълват от собствени приходи,
в това число за веществена издръжка на местните дейности:
-Общини и кметства;
-Отбрана и сигурност;
-Образование / издръжка на детски градини /;

-Здравеопазване;
-Социално осигуряване, подпомагане и грижи / издръжка на
работници по Програми за социални помощи, Домашен социален
патронаж и пенсионерски клубове в общината/;
-Жилищно строителство и БКС / осветление на улици, ВИК,
озеленяване, чистота, поддържане на уличната мрежа /;

-Почивно дело, култура и религиозни дейности;
-Икономически дейности и услуги - зимно почистване и
поддържане на улици и основен ремонт на четвъртокласна пътна
мрежа;
-За дофинансиране на делегираните дейности от държавата
са предвидени средства от собствените приходи за:
·

Общи държавни служби;

·

Образование / за дофинансиране на маломерни паралелки
в училищата на територията на общината/;

- По проекта за бюджет са разчетени средства, съгласно
ЗДБРБ за:

·

Подпомагане на социално слаби жители на общината,
които не са подпомагани на основание Закона за
семейните помощи и Закона за социално подпомагане;

·

Разходи за погребения;

·

Разходи за финансиране дейността на спортни клубове,
съгласно чл.57, ал.2 от Закона за физкултурата и спорта.40 000 лв
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1

2.Приемане Плана за работата на Общински съвет
Борован през първото шестмесечие на 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№306
Приема Плана за работата на Общински съвет Борован през
първото шестмесечие на 2010г.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
3.Д о к л а д н и
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно прекратяване на процедура за
продажба на недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112
кв.м., с отстъпено право на строеж, находящ се в кв.51, пл.№498,
с.Малорад, Община Борован, Област Враца приета с Решение
№258, Протокол №20 от 30.09.2009г. на Общински съвет Борован
и откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 (Пет)
години на недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112
кв.в находящ се в кв.51, пл.№498, с.Малорад, Община Борован,
Област Враца.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :

РЕШЕНИЕ
№307
1.Прекратява процедурата за продажбата на недвижим имот
– сграда, със застроена площ от 112 кв.м., с отстъпено право на
строеж, находящ се в кв. 51, пл.№498, с.Малорад, Община
Борован, Област Враца, прието с Решение №259, Протокол №20 от
30.09.2009г на Общински съвет Борован.
2.На основание ,чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1, и ал.2 от ЗОС, във
връзка с чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ, Общински
съвет Борован възлага на Кмета на Общината да проведе
процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на
недвижим имот – сграда ,със застроена площ от 112 кв.м.,
находящ се в кв.51, пл.№498, с. Малорад, Община Борован, Област
Враца по реда на Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно актуализация тарифата за базисни
наемни цени на 1 (Един) кв.м. за отдаване под наем на общински
нежилищни имоти.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№308
1.Променя тарифата за базисни наемни цени на 1 (Един )кв.м
за отдаване под наем на общински нежилищни имоти от 1.40
(Един 0.40) лева на 3.00 (Три) лева, считано от 01.02.2010год.

2.На основание Наредба №4 за РПСУРОИ, Общински съвет
Борован възлага на Кмета на Общината да измени цената на
сключените договори за наем , съгласно актуализираната тарифа
за базисни наемни цени.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се- няма

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно определяне петно за изграждане на
Пречиствателна станция за отпадни води в землището на
с.Борован, Община Борован
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№309
1.Приема да се отреди петно от 4 (четири) дка. в северната
част на имот №000481 целият с площ от 40.680 дка.
представляващ друга селскостопанска територия, находящ се в
землището на с.Борован, местността “Гъбов дол” за изграждане
на Пречиствателна станция за отпадни води.

2.Общински съвет Борован потвърждава свое Решение №186
от 27.02.2009год. на базата на Констативен протокол №3 – НН -92
от 09.06.2009год на Басейнова дирекция гр.Плевен
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-2 „възд.се- 1
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет
Община Борован относно промени на Закона за управление
отпадъците и залегналата в него необходимост за създаване
Регионални сдружения на общините за управление
отпадъците.

на
на
на
на

След направените разисквания и с поименно гласуванеОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№310
1.Дава съгласие Община Борован да се присъедини към
учредителите на Регионално сдружение за създаване на
интегрирана система за управление на отпадъците в региона на
Депо Оряхово, включваща общините Оряхово, Мизия, Козлодуй,
Хайредин, Борован, Бяла Слатина и Кнежа.

2.Общински съвет Борован възлага на Кмета - Петър Тодоров
Цветковски, да представлява Община Борован, като извършва
всички необходими правни и фактически действия, включително
да полага подписа си при подписването на меморандум между
общините Оряхово, Мизия, Козлодуй, Хайредин, Борован, Бяла
Слатина и Кнежа при учредяване на Регионално сдружение на
общините за създаване на интегрирана система за управление на
отпадъците на основание чл.19а от Закона за управление на
отпадъците.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Организационни
5. Молби
6. Питания.
След изчерпване на дневния ред в 14:45 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.

Председател:
На ОбС Борован……………….
/Ал.Бецински/

