ПРОТОКОЛ
№ 30
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
13.08.2010г.от 14:00ч. в салона на читалище “Цани Иванов”
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха
Кмета на Общината Петър Цветковски, зам.Кмета на Общината
Димитър Димитров кметове на кметства Илия ВлайчовскиМалорад, Цветан Димитров- Сираково, 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
№358
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Приемане на План за работата на Общински съвет
Борован през второто шестмесечие на 2010г.
2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на
Община Борован за първото шестмесечие на 2010г.
3.Предложение от Петър Цветковски Кмет на Община
Борован относно приемане на Анализ на ситуацията и
оценка на потребностите от социални услуги в Община
Борован- месец юли 2010г.
4.Докладни
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно приемане на промени по бюджета на Община Борован
през 2010г.

-Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на Община
Борован относно предоставяне за ползване на поземлени имоти,
представляващи обработваеми земеделски земи, находящи се на
територията на Община Борован в полза на ФК “Торпедо-2004Борован” с.Борован, обл.Враца
5.Оганизационни
6.Молби
7.Питания
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Приемане на План за работата на Общински съвет
Борован през второто шестмесечие на 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№359
Приема Плана за работата на Общински съвет Борован през
второто шестмесечие на 2010г.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на
Община Борован за първото шестмесечие на 2010г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното
РЕШЕНИ
№360
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
сомоуправление и местната администрация Общински съвет
Борован приема Информацията за текущото изпълнение на
бюджета на Община Борован за първото шестмесечие на 2010г.

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
3.Предложение от Петър Цветковски Кмет на Община
Борован относно приемане на Анализ на ситуацията и
оценка на потребностите от социални услуги в Община
Борован- месец август 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№361
Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от
социални услуги в Община Борован - 2010г.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
4.Докладни
-Докладна от Петър Цветковски Кмет на Община Борован
относно приемане на промени по бюджета на Община Борован
през 2010г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№362
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Борован приема Актуализиран бюджет на община Борован за 2010
година, както следва:
1. Приема бюджета на Община Борован за 2010г., както следва:
прихода
разхода

Общо

по

план
3 501 782

на

Общо

по

план
3 501 782

на

1.1. Делегирани от държавата дейности в лева:
Приход
407
Разход
407
1.2. Местни дейности в лева:

2 128
2 128

Приход
375
Разход
375

1 373
1 373

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 2 587 292 лева, планираните собствени
приходи са 925 772 лева, а преходният остатък е в размер на 27 298
лева. За погасяване на припадащата се част от общинския дълг на
Община Борован към 31.12.2009 година, който възлиза на обща
стойност 92 880 лева, през 2010 година са планирани средства на
стойност - 38 580 лева. Общият размер на бюджета за 2010 г. е
Както следва.
1.
бюджет

Приходи

от
2 587 292

Републиканския

1.1.Бюджетни взаимоотношения в т. ч.
Обща
субсидия
за
дейности
2 049 982
Обща
субсидия
Целева
субсидия

1.2.Зимно
сметосъбиране
1.3
Други
28
2.Собствени
приходи
3.
остатък
4 Покриване
заеми

делегираните

от

държавата

изравнителна
345 700
капиталова
113 400
сметопочистване
21 100
целеви
57110

на

- 38 580

и
трансфери 31925 772
Преходен
27 298
дългосрочни

ОБЩО
3 501 782
и2

Приложение № 1

Планът за разходите е разработен след извършен задълбочен
анализ на разходите и при приложени консервативни прогнози и
реалистични очаквания за осигуряването на публичните услуги
през 2010 г.
Предвидените разходи за делегираните от Държавата и
Общински дейности са в размер на 3 501 782 лева, като за
държавните дейности те възлизат на 2 128 407лв. и за Общински
дейности 1 373 375лв. разпределени по функции, както следва:
Делегирани от държавата дейности:
1. Функция „Общи държавни служби”.

1.1. Дейност „Общинска администрация” - средства за работни
заплати други възнаграждения и осигурителни вноски от
работодатели.
2. Функция „Отбрана и сигурност”

2.1. ”Други дейности по отбраната, поддържане на военни
паметници„;
2.2. „Други дейности по вътрешна сигурност, средства за защитно
облекло и лични предпазни средства на доброволните
формирования за подпомагане органите по пожарна безопасност
и спасяване, за предотвратяване и противодействие на трафика
на хора и защита на жертвите”.
2.3 “Отбранително мобилизационна политика и защита при кризи
от бедствия и аварии”
3. Функция „Образование”.

3.1. Целодневни детски градини, в т.ч. подготвителни групи средства за заплати, други възнаграждения на персонала,
осигурителни вноски от работодатели, средства по чл. 4 и 25 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и средства

за издръжка на деца от подготвителни групи съгласно чл.20 от
Закона за народната просвета.
3.2 Основни училища – Средства за работни заплати,
осигурителни вноски от работодателя и други възнаграждения
както и средства по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд.

3.3. Извънучилищни дейности - средства за работни заплати
други възнаграждения и осигурителни вноски от работодатели и
средства по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
3.4. Други дейности по образованието-средства за превоз на
ученици.
4. Функция „Здравеопазване”.

4.1. Детски ясли, детски кухни и яслени групи в обединено детско
заведение – средства за заплати, други възнаграждения на
персонала, осигурителни вноски от работодатели, средства по чл.
4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
4.2. Други дейности по здравеопазването – здравен кабинет –
средства работни заплати, осигурителни вноски от работодателя
и други възнаграждения и издръжка.
5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
5.1. Център за настаняване от семеен тип

5.2. Дом за деца, лишени от родителска грижа

6. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
6.1. Читалища

7. Функция ”Икономически дейности и услуги”

7.1. Други дейности по икономиката - разходи за изплащане на
присъдена издръжка
Местни дейности:
1. Функция „Общи държавни служби”
1.1. Общинска администрация – издръжка, обещетения и помощи
по решение на общинския съвет
1.2. Общински съвети – издръжка и възнаграждения;

2. Функция „Образование”
2.1. Целодневни детски градини – издръжка;

3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

3.1. Домашен социален патронаж, обществени трапезарии и
други социални услуги;
3.2. Клубове на пенсионера, инвалида и др.;

3.3 Център за настаняване от семеен тип – ІІ.

3.4. Програми за временна заетост - издръжка.

4.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда”
4.1. Водоснабдяване и канализация;

4.2. Осветление на улици и площади;
4.3. Озеленяване;
4.4. Чистота;

4.5. Други дейности по опазване на околната среда.

5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
5.1. Радиотранслационни възли;
5.2.Обредни домове и зали;

5.3. Други дейности по културата.

6. Функция „Икономически дейности и услуги”.
6.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища;
6.2. Общински пазари и тържища;
6.3. Други дейности по икономиката.
До финансиране на държавни дейности с местни приходи
1. Функция „Общи държавни служби”.

1.1. Дейност „Общинска администрация” - средства за работни
заплати други възнаграждения и осигурителни вноски от
работодатели.
3. Функция „Образование”.

3.1 Основни училища – издръжка.
7. Функция ”Икономически дейности и услуги”

7.1. Субсидии на организации с не стопанска цел.
Приложение № 3

2. Приема разпределение на преходния остатък от 2009г. по
бюджета на Общината от 27 298 лв., както следва:
В „Държавни дейности” – предоставени целеви средства от
Централния бюджет, отчетени в приход по бюджета на общината
по съответните параграфи на Единната бюджетна класификация
за 2009 г.. от 21 315 лв.
3. Приема разпределение на средства от целевата
капиталова субсидия за финансиране на капиталови разходи по
обекти, съгласно приложение № 4.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2010г.
Общият размер на предвидените по
капиталови разходи в лева е 1 044 000, в т.ч.

бюджет

2010

Обекти, финансирани със субсидия от ЦБ в размер на
113 400 лв.са :
Ремонт IV класен път с.Малорад – през селото до междата със
с.Рогозен 37 100
Ремонт IV класен
Малорад

път

60 000

с.Борован

–

Ремонт IV класен път с.Добролево – с.Сираково,
с.Сираково
с.Алтимир

–

16 300

с.Рогозен,

с.

с.Рогозен-

Обекти, финансирани със собствени средства в размер на
287 925 лв. :
Ремонт IV класен
Малорад

път

с.Борован
28 136

–

с.

Ремонт IV класен път с.Добролево – с.Сираково, с.Сираково –
с.Рогозен, с.Рогозен-

с.Алтимир
0

20 00

Ремонт
с.Малорад

стадион

30 000

Ремонт
с.Борован

30 000

музей

Преходни обекти от 2009г.

Физкултурен салон ОУ”Отец Паисии”с.Борован
938
Ремонт
ЦДГс.Нивянин
Ремонт
с.Борован

сграда
стадион

физс.салон

25 597

пейки
13 443

400

Ремонт съблекалня стадион с.Борован
321
Ремонт стадион
с.Борован
Вътрешен
с.Борован

ремонт

29

места
41

35 407
34 083

читалище

Обекти с друг източник на финансиране на обща стойност
642 675 са:
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Нивянин ПУДООС
500 000
Ремонт
ФАР

училище

с.

Добролево
–
142 675

междинно

плащане

Приложение № 4
4. Оправомощава Кмета на Общината да се разпорежда с
бюджетни средства за подпомагене на спортни клубове и спортни
дружества, чиито седалища и дейност са на територията на
общината на основание чл. 57, ал. 2 от Закона за физкултурата и
спорта, в размер общо на 50 000 лв.
5. Възлага на Кмета на Общината да определи правата и
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по бюджета на общината.

6. Дава право на Кмета на Общината, на основание чл. 27 от

ЗОБ:
- да ограничава, или спира финансирането за бюджетни
организации, при нарушаване на финансовата дисциплина;
- да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от
една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без
да променя общият и обем;
- да кандидатства за средства от фондовете на ЕС;

- да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства
до реализиране на определени годишни цели на Общината.

7. Оправомощава Кмета на Общината, да се разпорежда с
бюджетни средства, при възникнали бедствени ситуации - пожар,
наводнения, разрушения и др., до отстраняването им.
8.Задължава Кмета на Общината да се грижи за доброто
състояние на паметниците с историческо и културно значение.

9. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди
одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по
месеци.
10. Оправомощава Кмета на Общината, да се разпорежда с
бюджетни средства за целеви разходи със социално
предназначение .
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма
-Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на Община
Борован относно предоставяне за ползване на поземлени имоти,
представляващи обработваеми земеделски земи, находящи се на
територията на Община Борован в полза на ФК “Торпедо-2004Борован” с.Борован, обл.Враца
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№363

1.Във връзка със Заповед №290/19.07.2010г. на Областен
управител на Област Враца, Общински съвет отменя свое
Решение №355 от Протокол №29/30.06.2010г.
2.Реши да бъдат предоставени за ползване
600(Шестстотин) дка.обработваема земя, а именно:

на

Имот №062008 – 140.186 дка.
Имот №072022 - 127.152 дка.
Имот №073016 – 198.528 дка.
Имот №043038 - 85.090 дка.
Имот №022006 - 38.444 дка.
Имот №021008 - 10.597 дка.,
Находящи се на територията на Община Борован, в полза
на ФК “Торпедо-2004 – Борован” с.Борован , обл.Враца за
срок от 10 (Десет) години.Целта е подпомагане финансовата
издръжка на спортния клуб и поддръжка на спортните
съоражения.

3.На основание чл.12, ал.3 от ЗОС,, във връзка с чл.55, ал.2 и
ал.3 т.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован
възлага на Кмета на Общината да сключи договор за ползване на
земеделска земя с ФК “Торпедо – 2004 – Борован” с.Борован,
обл.Враца, за срок от 10 (Десет) години.
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-2 „възд.се-няма
5.Оганизационни
6.Молби
7.Питания
След изчерпване на дневния ред в 14:35 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.

Председател
на ОбС Борован………………….
/Ал.Бецински/

