
П Р О Т О К О Л 

№ 36 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
15.02.2011г.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 Влайчовски- 

Малорад, 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 

№408 

  

          Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния 
дневен ред: 
  

         1.Приемане на годишен отчет за касовото изпълнение 
на бюджета на Община Борован за 2010г.,Годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг за 2010г. и Бюджет на 
Община Борован за 2011г. 
  

         2.Приемане на Календарен План на празниците и 
културните прояви в община Борован през 2011г. 

  

         3.Докладни 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отдаване под наем на част от недвижим 
имот – помещение от 31 кв.м, находящо се в   едноетажна 
масивна сграда, цялата със застроена площ от 152.00 кв.м /Сто 
петдесет два квадратни метра/, находяща се в с.Добролево, 
Община Борован, Област Враца 

  



-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на Плана за действие за 
2011г. към Общинска Стратегия за закрила на детето за 
периода 2010г.- 2012г. и Отчет за изпълнение на дейностите в 
плана за действие за 2010г. 

-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно отдаване под наем на общински 
пасища и мери на земеделски стопани – животновъди поели 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние. 

  

- Докладна записка от Румен Христов Геормезовски- 

общински съветник Община Борован относно намаляване на 
данък при придобиване на имущества по безвъзмезден начин. 

  

         4.Организационни 

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         1.Приемане на годишен отчет за касовото изпълнение 

на бюджета на Община Борован за 2010г.,Годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг за 2010г. и Бюджет на 
Община Борован за 2011г. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№409 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, 
ал.1, т.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ, Наредбата на Общинският съвет по 
чл. 9”а” от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г.: 

  

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Борован 
за 2010г. в лева, както следва: 



1.1.По 
прихода                                                                                         4 846 

481 

1.2. По 
разхода                                                                                    4 846 

481 

2. Приема бюджета на Община Борован за 2011г., както следва: 
    Общо по план на 
прихода                                                                  3 767 035 

    Общо по план на 
разхода                                                                   3 767 035 

2.1. Делегирани от държавата дейности в лева: 
 Приход                                                                                           2 05

1 952 

 Разход                                                                                            2 05

1 952 

  

  

2.2. Местни дейности в лева: 
Приход                                                                                           1 715 

083 

Разход                                                                                            

1 715 083 

3. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни 
показатели съгласно Приложение№ 7 

4. Приема разпределение на преходния остатък от 2010г. по 
бюджета на Общината от 703 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 
2011г. от 582,00 лв. и в местните дейности 121,00 лв. - Наличност 
по валутни сметки в края на периода.  
  

5. Приема разпределение на средства от целевата капиталова 
субсидия за финансиране на капиталови разходи по обекти, 
съгласно Приложение № 6 

6. Приема общ размер на просрочените вземания 12 432 лв., които 
ще бъдат събрани през 2011 г. 



7. Приема общ размер на просрочените задължения 177 717 лв., 
които ще бъдат изплатени през 2011г. 
8. Приема утвърден списък на педагогическият персонал в 
делегираните от държавата дейности, който има право на 
заплащане на част от действително извършените транспортните 
разходи, съгласно: 

  

                        Прил
ожение № 8 

  

8. Приема следните лимити за разходи: 
8.1. Социално-битови, в размер на 3%, от начислените трудови 
възнаграждения. 
8.2. Представителни разходи на Кмета на Общината, в размер на 
15 000 лв. 
8.3. Приема списък на длъжностните лица и специалисти от 
Общинска администрация Борован и Дом за деца, лишени от 
родителски грижи с. Борован, имащи право на транспортни 
разходи. 
  

                         Приложение № 9 

  

8.4. Възлага на Кмета на Общината да определи правата и 
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити по бюджета на общината. 
8.5. 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. 



9. Оправомощава Кмета на Общината, да се разпорежда с 
бюджетни средства, при възникнали бедствени ситуации - пожар, 
наводнения, разрушения и др., до отстраняването им. 

10.Задължава Кмета на Общината да се грижи за доброто 
състояние на паметниците с историческо и културно значение. 
11. 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 60 000 лв. 
13. Определя числеността на персонала и средните брутни 
заплати, съгласно: Приложение № 4. 
14. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди 
одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия. 
15. Оправомощава Кмета на Общината, да се разпорежда с 
бюджетни средства за целеви разходи със социално 
предназначение . 
16. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на 
Община Борован на обща стойност 194 456 лв. 

  

  

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма 

  

         2.Приемане на Календарен План на празниците и 
културните прояви в община Борован през 2011г. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№410 

  

         Приема Календарен План на празниците и културните 
прояви в община Борован през 2011г. 
  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

  

  

         3.Докладни 

  



         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отдаване под наем на част от недвижим 
имот – помещение от 31 кв.м, находящо се в   едноетажна 
масивна сграда, цялата със застроена площ от 152.00 кв.м /Сто 
петдесет два квадратни метра/, находяща се в с.Добролево, 
Община Борован, Област Враца 

  

След направените разисквания   и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№411 

  

1.Дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 
(Пет) години част от недвижим имот- помещение от 31 кв .м., 
находящо се в едноетажна масивна сграда, цялата  със застроена 
площ от 152.00 кв.м /Сто петдесет и два квадратни 
метра/,находяща се в с.Добролево, Община Борован, Област 
Враца. 

1.1 Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер 
на 93,00 (деветдесет и три) лева с ДДС 

1.2 Предназначение на обекта – търговски магазин. 
  

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 част 
от недвижим имот- помещение от 31 кв.м., находящо се в 
едноетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 152.00 
кв.м /Сто петдесет и два квадратни метра/, находяща се в 
с.Добролево, Община Борован, Област Враца по реда на Глава 
осма от Наредба №4 за РПСУРОИ.    

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на Плана за действие за 
2011г. към Общинска Стратегия за закрила на детето за 
периода 2010г.- 2012г. и Отчет за изпълнение на дейностите в 
плана за действие за 2010г. 
  



След направените разисквания    ОбС взе следното : 
  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№412 

  

         1.Приема Отчет за изпълнението на дейностите в плана за 
действие за 2010г. от Общинска стратегия за закрила на детето 
за Община Борован за периода 2010 – 2012г. 
         2.Приема Плана за действие за 2011г. към Общинска 
стратегия за закрила на детето за периода 2010-2012г. 
  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно отдаване под наем на общински 
пасища и мери на земеделски стопани – животновъди поели 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние. 

  

След направените разисквания    ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№413 

  

         Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища общинска 
собственост, включително и такива по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, за 
общо и индивидуално ползване на земеделски стопани-

животновъди. 
  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от Румен Христов Геормезовски- 

общински съветник Община Борован относно намаляване на 
данък при придобиване на имущества по безвъзмезден начин. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№414 



  

         Приема в Наредба №7, чл.35, ал.1 да бъде записана нова 
точка “в” – данъкът при придобиване на имуществата по 
безвъзмезден начин- давностно владение да бъде 3,3% от 
оценката на прехвърляното имущество 

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         4.Организационни 

  

         Председателя на комисията по “Бюджет и финанси” Иванка 
Пешковска прочете Протестна декларация от общинските 
съветници и от участващите в публичното обсъждане на 
бюджета за 2011 г. на Община Борован, Област Враца 07-

15.02.2011г. до Министерски съвет на Република България и 
Парламентарна група “Коалиция за България” относно 
финансовото състояние на Община Борован. 
  

 След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№415 

         

         ПриемаПротестната декларация от общинските съветници и 
от участващите в публичното обсъждане на бюджета за 2011 г. на 
Община Борован, Област Враца 07-15.02.2011г. до Министерски 
съвет на Република България и Парламентарна група “Коалиция 
за България” относно финансовото състояние на Община Борован. 
  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се-1 

  

Общинския съветник Тихомир Поповски не участва в 
гласуването. 
  

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в15:05 часа Председателя 
на Общински съвет закри заседанието 

  



  

  

  

  

                                                                                                                 

                                                         Председател 

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


