
П Р О Т О К О Л 

№5 

  

  

  

    От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
27.03.2008г. 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, зам.кмета на общината 
инж.Димитър Димитров, кметовете на кметства Илия Влайчовски- 

Малорад, Цветан Лилов- Добролево,Цветан Димитров- Сираково и 
Директорите на дирекции. 
    Присъстваха и граждани от общината 

    Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
     Преди приемането на дневния ред председателя на ОС запозна 
общинските съветници с Решение №122 от 28.02.2008г. на ОИК 
Борован,която на основание чл.107 от ЗМИ освобождава 
общинския съветник Тошко Костов Илиев от квотата на коалиция 
„Европейски успех за община Борован” под №3 в листата и на 
негово място обявява за общински съветник следващия от 
листата на коалиция „Европейски успех за община Борован” 

поставен под №4 Георги Николов Георгиев. 
     Председателя на ОС прочете и удостоверение №18 от 
28.02.2008г. което удостоверява, че Георги Николов Георгиев е 
избран за общински съветник от листата на „Европейски успех за 
община Борован”. 

    Общинския съветник Георги Николов Георгиев положи клетва и 
подписа клетвения лист. 
    След разисквания по предложения дневен ред ОС взе следното: 
  

                                                  РЕШЕНИЕ 

                                                        №45 

  

  

Заседанието на ОС Борован да се проведе при следния дневен 
ред: 



  

1.Приемане на Бюджет на община Борован за 2008г. 

2.Докладни 

 -Докладна записка от Петър Цветковски ,Кмет на община 
Борован,област Враца относно приемане на програма за 
реализация на общински план за развитие на община Борован 
2007-2013г. за 2008г. 
   -Докладна записка от Петър Цветковски Кмет на Община 
Борован,област Враца относно кандидатстване на община 
Борован по оперативна програма „Регионално развитие” към 
МРРБ. 
   -Докладна записка от инж.Димитър Димитров- зам.Кмет на 
Община Борован относно подмяна на водопровода по улиците 
„Йоцо Горанов”, „Г.С.Раковски” и клоновете към тях в с.Нивянин. 
   -Докладна записка от Кмета на Общината Петър Цветковски 
относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете на населени места на територията на общината. 
  

   3.Организационни 

   4.Питания 

  

Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  

1.Приемане Бюджет на община Борован 

  

    Кмета на Общината Петър Цветковски отбеляза,че Бюджета на 
Общината е добре балансиран във всички направления 

    Общинския съветник Иванка Пешковска счита,че Бюджета е 

направен прегледно и точно и отразява основните направления 
по които ще се работи в Общината. 
    Общински съветник Георги Николов- впечатлен съм от 
представянето на Бюджета.Критериите за общински Бюджет са 
спазени.Направи предложение да се помисли за развитието на 
дребния и среден бизнес,както и да се заделят повече средства 
за развитието на спорта сред младежта, както и съживяването на 
художествената самодейност в общината. 
  



    Георги Николов предложи представителните разходи на кмета 
на общината в размер на 15 хил.лв. да бъдат намалени на 
8хил.лв.Предложението беше подложено на гласуване. 
  

 Гласували: „за”-2съветници, „против”-8, „въздържали се”-3 

  

Предложението не се приема. 
  

   Кмета на общината Петър Цветковски отбеляза, че приема 
някой от тези предложения, но трябва да се има предвид, че при 
развиването на стопанска дейност има известна доза риск, а що 
се отнася до развитието на спорта там са заделени достатъчно 
средства и правим всичко възможно да се включим в проект за 
изграждане на два спортни комплекса. 
    Кмета на Малорад Илия Влайчовски отбеляза, че е добре при 
изготвянето на Бюджета да се чуят и мненията на кметовете на 
кметства. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване Общински 
съвет взе следното: 
                                               РЕШЕНИЕ 

                                                    №46 

    На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от 
ЗМСМА,чл.11,ал7,чл.12и30 от ЗОБ Наредбата на Общинския съвет 
по чл.9 „а” от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 
2008г.; 
  

1.Приема отчет за изпълнение на Бюджет на община Борован за 
2007г., както следва: 
  По 
прихода                                                                                3 292 622 

лв. 
 По 
разхода                                                                               3 292 622 

лв. 
2. Приема бюджета на Община Борован за 2008г., както следва: 
2.1. Делегирани от държавата дейности 

 Приход                                                                                   1 611 772 

лв. 



 Разход                                                                                    1 611 772 

лв. 
2.2. Местни дейности 

   Приход                                                                                 1 437 916 

лв. 
   Разход                                                                                  1 437 916 

лв. 
2.3.Приема численост на служителите в Общинска администрация 
– Държавни дейности на 01.01.2008г. – 40 щатни бройки и 
средства за работна заплата, в размер на 288 517.00лв. 
2.4 Приема увеличение с 28 щатни бройки в делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация”. Да се увеличат 
разчетените средства за заплати и осигурителни вноски на 
делегираната от държавата дейност за сметка на собствените 
приходи. 
3. Приема разпределение на преходния остатък от 2007г. по 
бюджета на Общината, както следва: 
В „Местни дейности” - за основен ремонт на ул. „Цено Мишов” 

с. Борован на обща стойност 78 616.00лв. 
4. Приема разпределение на средства от целевата капиталова 
субсидия за финансиране на капиталови разходи по обекти, както 
следва: Ремонт път „Борован – Нивянин” - 87 300 лв., Ремонт 
парна инсталация кметство Борован – 10 000 лв., Ремонт парна 
инсталация кметство Добролево – 10 000 лв., Ремонт парна 
инсталация кметство Малорад – 10 000 лв., Проектиране 25 000 

лв., Ремонт тоалетни читалище Борован – 20 000 лв. и 
Придобиване компютри и софтуер – 8 600 лв., или общо – 170 

900лв 

4.1.Делегирани от държавата дейности 

      Обекти: Проектиране -25 000лв.и Ремонт тоалетни читалище 
Борован-20 000лв.,или общо 45 000лв. 
4.2. Местни дейности 

Обекти: Ремонт път „Борован –Нивянин” - 87 300 лв., Ремонт парна 
инсталация кметство Борован – 10 000 лв., Ремонт парна 
инсталация кметство Добролево – 10 000 лв., Ремонт парна 
инсталация кметствоМалорад – 10 000 лв., и Придобиване 
компютри и софтуер – 8 600 лв., или общо – 125 900 лв.; 
5. Приема общ рзмер на просрочените вземания 32 271 лв., които 
ще бъдат събрани през 2008г. 



6. Приема общ размер на просрочените задължения 148 676 лв., 
които ще бъдат изплатени през 2008г. 
7. Приема утвърден списък на педагогическият персонал в 
делегираните от държавата дейности, който има право на 
заплащане на част от транспортните разходи от действително 
извършените, съгласно Приложение №6. 
8. Приема намерението на Общината да не поема нов дълг, 
съгласно ЗОД, през 2008г. 
9. Приема следните лимити за разходи: 
9.1. Социално-битови, в размер на 3%, от начислените трудови 
възнаграждения. 
9.2. Представителни разходи на Кмета на Общината, в размер на 
15 000 лв. 
9.3. Резерв за извънредни ситуации, на разпореждане на Кмета на 
Общината в размер на 10 000 лв. 
9.4. Делегира право на Кмета на Общината да утвърди списък на 
длъжностните лица и специалисти, имащи право на транспортни 
разходи. 
9.5. Възлага на Кмета на Общината да определи правата и 
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити по бюджета на общината. 
9.6. Дава право на 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. 
10. Оправомощава Кмета на Общината, да се разпорежда с 
бюджетни средства, при възникнали бедствени ситуации - пожар, 
наводнения, разрушения и др., до отстраняването им. 



11. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Общината да се грижи за доброто 
състояние на паметниците с историческо и културно значение. 
12. 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 в размер общо на 10 000лв. 
13. Определя числеността на персонала и средните брутни 
заплати, съгласно приложение. 
14. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди 
одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по 
месеци. 
15. Оправомощава Кмета на Общината, да се разпорежда с 
бюджетни средства за целеви разходи със социално 
предназначение – помощи за погребене и помощи за лечение. 
Приложения: 
1. Приложение № 1 - Отчет за изпълнение на бюджета на 
Общината за 2007г. /представен в МФ с форма 15-Б/. 
2. Приложение № 2 – Разпределение на приходите по бюджета на 
Общината за 2008г. 
3. Приложение № 3 Разчет на местните такси и неданъчни 
приходи за 2008г. 
4. Приложение № 4 Бюджет на Община Борован - Разходи по 
функции. 
5. Приложение № 5 Капиталови разходи на Община Борован за 
2008г. 
6. Утвърден списък на педагогическият персонал, имащ право на 
финансово обезпечаване на част от разходите през 2008г. 
7. Бюджет на Община Борован за 2008г. - собствен и по Кметства. 
  

Гласували: „за”-9съветници, „против”-4, „въздържали се”-няма 

  

2.Докладни 

  

 -Докладна записка от Петър Цветковски относно приемане на 
програма за реализация на общински план за развитие на община 
Борован 2007-2013г. за 2008г. 
  



   След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                     № 47 

  

    Приема докладната на Петър Цветковски относно приемане на 
програма за реализация на Община Борован 2007-2013г. за 2008г. 
  

Гласували: „за”-12съветници, „против”-няма, „въздържали се”-1 

  

   -Докладна записка от Петър Цветковски относно 
кандидатстване на община Борован по оперативна програма 
„Регионално развитие”към МРРБ. 
  

   След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                                РЕШЕНИЕ 

                                                     № 48 

  

   Приема докладната на Кмета на Общината относно 
кандидатстване на община Борован по оперативна програма 
„Регионално развитие” към МРРБ. 
  

Гласували: „за”-12съветници, „против”-1, „въздържали се”-няма 

  

 -Докладна записка от инж. Димитър Димитров относно подмяна 
на водопровода по улиците „Йоцо Горанов” и „Г.С.Раковски”и 
клоновете към тях в с.Нивянин. 
  

 След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                   № 49 

  

     Приема докладната на зам.кмета Димитър Димитров, като  към 
подмяната на водопровода на улиците се добавят и клоновете 
към тях 

  

Гласували: „за”-13 съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 



  

   -Докладна записка от Кмета на общината Петър Цветковски 
относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете на населените места на територията на общината. 
  

         След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                              РЕШЕНИЕ 

                                                   № 50 

  

     Приема Докладната на кмета на Общината Петър Цветковски 
относно определяне на трудовите възнаграждения на кметовете 
на населени места на територията на общината,както следва: 
      

     1.Кмет но община Борован                1147,00лв. 
     2.зам.Кмет на община Борован           750,00лв. 
     3.Кмет на кметство Малорад               650,00лв. 
     4.Кмет на кметство Добролево            600,00лв. 
     5.Кмет на кметство Нивянин               550,00лв. 
     6.Кмет на кметство Сираково              450,00лв. 
  

     Допълнително трудово възнаграждение към размера на 
трудовото възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година 
трудов стаж. 
  

Гласували: „за”-11съветници, „против”- няма, „въздържали се”-2 

  

  

   3.Организационни 

  

      Председателя на ОС запозна общинските съветници със 
Заповед №174 от 17.03.2008г. на Областния Управител с която е 

върнато за ново обсъждане Решение №37 от Протокол 
№4/21.02.2008г. 
      След като се запозна с върнатото Решение ОС взе следното: 
  

                                                РЕШЕНИЕ 

                                                     № 51 



  

    Допълва чл.4,ал.1 от Наредбата на Община Борован за 
оземляване на безимотни и малоимотни,както следва: 
   Оземляването се извършва чрез прехвърляне правото на 
собственост без заплащане стойността на земята и чл.13,ал.3,бА, 
и основно занимание на домакинството е селскостопанска 
дейност. 
  

Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  

  

    Председателя на ОС запозна общинските съветници със 
Заповед №175 от 17.03.2008г. на Областния Управител с която е 
върнато за ново обсъждане Решение №38 от Протокол 
№4/21.02.2008г. 
    След като се запозна с върнатото Решение и с поименно 
гласуване ОС взе следното: 
  

  

                                                РЕШЕНИЕ 

                                                     № 52 

  

     1. Отменя Решение №38 от Протокол№4/21.02.2008г. във 
връзка със Заповед на Областния Управител №175 отнасяща се за 
училищата „Христо Ботев”и „Кирил и Методий” 

      2. Да се актуват посочените имоти от публична в частна 
общинска собственост – Акт№1 училище „Кирил и Методий” Акт 
№2 училище „Христо Ботев”от 26.03.2008г. 
      3. Възлага на кмета на общината да подготви и проведе 
процедура за продажба на упоменатите три имота, у-ще „Кирил и 
Методий”, „Христо Ботев” и училището в с. Нивянин чрез 
публичен търг с явно наддаване на основание Наредбата за 
търгове и конкурси и закона за Приватизационен и След 
приватизационен контрол, като изготви обява за публикация в 
Държавен вестник и в централен и местен вестник.ОС насочва 
търга 20дни след публикацията в Държавен вестник. 
  

Гласували: „за”-12съветници, „против”-няма, „въздържали се”-1 

  



  

     Председателя на ОС предложи в комисията по Бюджет и 
Финанси на мястото на Тошко Илиев да бъде избран общинския 
съветник Георги Николов Георгиев. 
     След направените разисквания ОС взе следното: 
  

  

  

                                                 РЕШЕНИЕ 

                                                      № 53 

  

       Приема общинския съветник Георги Николов да попълни 
комисията по Бюджет и Финанси на мястото на Тошко Илиев. 
  

Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  

  

       4.Питания 

  

        Имаше въпрос от Цани Генчовски какви средства се отпускат 
за сметосъбирането и кога ще се реши въпроса със сметището в 
местността „Слатината” 

         Кмета Петър Цветковски отговори,че сметищата не могат да 
бъдат в населените места.Засега колата извозва сметта на 
сметището в гр.Бяла Слатина докато се изгради такова в Борован. 
          Цветан Узунов предложи да се обърне по голямо внимание 
на хигиената от моста до заведението „Карелия” 

          Георги Марковски предложи комисия да мине по улиците и 
провери къде се изливат помийните ями. 
          Веса Цолова зададе въпрос какъв е резултата от 
ревизионния акт и кога ще има Одитор в общината. 
          Петър Поповски предложи да се изгради полегнал полицай 
пред училище „Отец Паисий” 

          Иванка Бенова – Да се помисли за решаване въпроса с 
бездомните кучета. 
  

  

          След изчерпване на дневния ред Председателя на ОС закри 
заседанието в 15:40часа. 



  

  

  

  

  

  

                                                                                                                 

                                Председател: 

                                            на ОС - Борован……....... 
                                                          /Ал.Бецински/ 
 


