ПРОТОКОЛ
№ 34
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
28.12.2010г.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, Цветан Лилов Добролево 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
№385
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация за състоянието на безработицата в
Община Борован и политиката на пазара на труда за
увеличаване на заетостта към месец ноември 2010г.
2. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински
съвет Борован за 2010г.
3.Докладни
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане на “Стратегия за развитие
на селските общини”
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно изменение и допълнение в Наредба №6
за определянето и администрирането на местните цени на услуги
на територията на Община Борован

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно изменение и допълнение на Наредба №7
за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Борован.
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров Зам.Кмет на
Община Борован относно предложение за отмяна на чл.51, ал.1,
т.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров Зам.Кмет на
Община Борован относно одобряване на промените в титулния
списък на капиталовите разходи на Община Борован за 2010г.
второ полугодие и определяне бюджетните кредити за
финансиране в разходната част на общинския бюджет.
4.Организационни
5.Молби
6.Питания
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация за състоянието на безработицата в
Община Борован и политиката на пазара на труда за
увеличаване на заетостта към месец ноември 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№386
Приема Информацията за състоянието на безработицата в
Община Борован и политиката на пазара на труда за увеличаване
на заетостта към месец ноември 2010г.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински
съвет Борован за 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№387
Приема Отчета за изпълнение на Решенията на Общински
съвет Борован за 2010г.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма
3.Докладни
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане на “Стратегия за развитие
на селските общини”
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№388
Приема “Стратегия за развитие на селските общини”
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно изменение и допълнение в Наредба №6
за определянето и администрирането на местните цени на услуги
на територията на Община Борован
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№389
Приема изменение и допълнение в Наредба №6 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Борован, като отменя т.5 на
алинея 3 от чл.19 от Раздел ІV “Такси за детски ясли, детски
градини, домашен социален патронаж” и допълва чл.19 с нова
алинея под номер осем със следното съдържание: “За
отглеждането на деца, посещаващи подготвителна за училище
група в целодневни детски градини, една година преди

постъпването им в първи клас, включително и 5 годишните деца,
се заплаща месечна такса в размер на 50% от таксата по чл.19,
ал.2. При посещение на ЦДГ в не учебно време се заплаща пълния
размер на таксата по чл.19, ал.2.
Промяната влиза в сила от 01.01.2011г.

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно изменение и допълнение на Наредба №7
за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Борован.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното :
РЕШЕНИЕ
№390
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет
реши:
Приема изменения в Наредба №7 за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Борован, както
следва:
В Чл.7, ал.4:
БИЛО:…”Не се облагат с данък не движимите имоти с
данъчна оценка до 1 680 лева, включително”…
СТАВА: ТЕКСТА СЕ ОТМЕНЯ ОКОНЧАТЕЛНО;
В Чл.11, т.1 и 2
БИЛО:...”т.1.Данъкът върху не движимите имоти се плаща
на четири равни вноски, в следните срокове: от 01 февруари до 31
март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината , за
която е дължим”;

т.2. “На предплатилите в първия срок за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.”….

СТАВА:…”т.1”Данъкът върху недвижимите имоти се плаща
на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до
30 октомври на годината, за която дължим”;

т.2 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто
В Чл.46, ал.1:
БИЛО:…”Данъкът върху превозните средства се плаща на
две равни вноски, в следните срокове: до 31 март и до 30
септември на годината , за която е дължим;
На предплатилите в първия срок за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.”
СТАВА:…” Данъкът върху превозните средства се плаща на
две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30
октомври на годината, за която е дължим”;
На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.
Промените влизат в сила от 01.01.2011 година.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров Зам.Кмет на
Община Борован относно предложение за отмяна на чл.51, ал.1,
т.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№391
Отменя чл.51, ал.1, т.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ, който
гласи:..

“Чл.51/1/ Правото на строеж може да се учреди без търг
или конкурс на:

1.Граждани с установени жилищни нужди, установени по
реда на Наредбата за управление и разпореждане с общински
жилищен фонд и правоимащи по реда на ЗУЖВГМЖСВ” като
незаконосъобразни.

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от инж.Димитър Димитров Зам.Кмет на
Община Борован относно одобряване на промените в титулния
списък на капиталовите разходи на Община Борован за 2010г.
второ полугодие и определяне бюджетните кредити за
финансиране в разходната част на общинския бюджет.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№392
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, за провеждане
отчитането на капиталовите разходи в Община Борован през
2010г. второ полугодие, в съответствие с изискванията на
установените законови норми в страната, Общински съвет
Борован:

1.Приема актуализация на Поименен списък на обектите на
капиталови разходи за придобиване на дълготрайни активи и за
основен ремонт за 2010г. второ полугодие на Община Борован,
съгласно Приложение №1 към настоящето решение;
2.Възлага на Кмета на Общината със своя Заповед да
извърши съответните промени по бюджета на Общината по
смисъла на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма
Във връзка с докладна записка от Петър Тодоров Цветковски
– Кмет на Община Борован внесена на 19.04.2010г. относно
разкриване на втора
социална услуга в общността –
“Център за настаняване от семеен тип”
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№393

1.Потвърждава свое Решение №330 , Протокол №27/
30.04.2010г.
2.Променя капацитета на сградния фонд по видове
социални услуги, както следва:
-ДДЛРГ - 30 бр.
- ЦНСТ - 15 бр.
- ЦНСТ - 15 бр
Гласували:„за”-13 съветници, “против”- няма „възд.се-няма
4.Организационни
5.Молби
6.Питания
След изчерпване на дневния ред в 14:50 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.

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

