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П Р О Т О К О Л 

№20 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
19.01.2017 год. от 14:00ч. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13.  
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета  на 
Община Борован– инж.Десислава Тодорова, зам.Кмет на община Борован- 

г-жа  Илияна Донкова, Секретар на община Борован- г-жа Яна Бецинска, 
Директори на дирекции и жители  на  община Борован. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателя на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски, като обяви кворум в залата в съответствие с 
чл.60, ал.1, 2 и 3 от Правилника  за организация и дейността на ОбС – 

Борован. 
Председателят даде думата за разисквания и предложения по проекта 

на дневния ред за провеждане на заседанието. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 135 

 

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

1.Отчет на кмета на община Борован за дейността на общината 
през 2016г. 
 

 2.Информация за предвидените проекти от ОПР през 2017г.  
 

 

 3.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Проект на Бюджет на Община Борован за 
2017г. 
 

 - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : одобряване на средства за командировки на 
Кмета на Общината за –ІV тримесечие на 2016г. 
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- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Предоставяне на еднократна финансова помощ 
на пострадалите  при пожар в с.Добролево, община Борован. 

 

4.Организационни  
 

5.Питания 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

1.Отчет на кмета на община Борован за дейността на общината 
през 2016г. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 136 

 

Приема Отчета на кмета на община Борован за дейността на 
общината през 2016г. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 2.Информация за предвидените проекти от ОПР през 2017г.  
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 137 

 

 Приема Информацията  за предвидените проекти от ОПР през 2017г.  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   
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Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 

 

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Проект на Бюджет на Община Борован за 
2017г. 
 

  

 Петър Цветковски – общински съветник: 8 броя в здравеопазването и 
6 броя други дейности по образованието кой са? 

 Да се намали общинската администрация от 45 на 15 броя. 
 Освен 3000 лв. помощи  за погребения да има и в бюджета още 3000 
лв. помощи  и за други цели. 
 От средствата за спорта да останат 15 000 лв.а другите 15 000 лв. да 
бъдат разпределени за кметствата. 
 Новите задължения да паднат от 950 000 лв. на 350 000 лв. 
 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: При 
съставянето на бюджета са спазени всички изисквания. 
 Бюджета на кметствата се съставя на база брой 
жители.Здравеопазването 8 броя чл.51 ал.1 от ЗДБ. 
 2%  от издръжката на общинската администрация са за 
представителни разходи. 
 

 

След направените  разисквания и с поименно гасуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 138 

 

  

На основание ЗДБРБ за 2017г., ПМС № 374/22.12.2016г. за 
изпълнение на държавния бюджет,Общински съвет – Борован: 

 

 

1.Приема бюджета на Община Борован за 2017 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 5 588 810 лв., съгласно Приложение № 1, в 

т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 692 

876, в т.ч.: 
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1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 
на 2 588 527 лв. 

1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за СЕС / 
възстановяване на средства от проекти по ОП на ЕС/ в размер на 36 387  

лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2016 година в размер на  67 962 лв., 

съгласно Приложение № 11. 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 895 934 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 275 164  лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 440 500 лв. 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 448 800 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 405 000.лв. 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в 

размер на 43 800лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на  198 900 лв. 
1.1.2.5. Приходи от продажба на земя и ДМА  в размер на 400 000 лв. 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2016 година в размер на 1 075 996 лв. 
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за СЕС / 

възстановяване на средства от проекти по ОП на ЕС/ в размер на 56 
574 лв. 

1.2. По разходите в размер на 5 588 810 лв., разпределени по функции 
и дейности, съгласно Приложение № 3.3 и 3.4. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 2692 876 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 3 % за 
дейностите от функция Образование. 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 
дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на 558 000 лв. 
1.2.3. За местни дейности в размер на 2 895 934 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г., включително и 
финансирана о средства по ОП от ЕС (поименен списък по обекти, 
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 652940 лв., 
съгласно Приложение № 5, като  

2.1. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно 
Приложение № 5.1. 

3. Утвърждава плановата численост и разходите за заплати през 2017 
г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат 
системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 2. 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 4.1. Членски внос -  6 236 общо  лв., за  НСОРБ – 1776 лв., Сдружение 
„Толерантност“ – 4 200 лв., НАПОСРБ – 260 лв. 
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 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за 
погребение, за други цели) – за погребения и 3000 лв. за други цели.; 
 4.3. Субсидии за сметка на местните приходи за спортни клубове – 30 000 

лв. / на основание чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и 
спорта/  

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по 
трудови правоотношения, включително и разходите на работодателя за 
осигурителни вноски върху тях. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета 
на общината в размер на 2% от общият размер на разходите за общинска 
администрация. 
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 
на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до 
местоработата и обратно, съгласно Приложения №  7 и 8. Одобрява 
изплащането на 85 % от реално извършените разходи, служителите в 
общинска администрация и до 100% за педагогическият персонал.  
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на 312 671 лв., съгласно Приложение № 4. 
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 
за периода 2018, 2019, 2020 г. съгласно Приложение № 16. 
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 
Приложение № 14. 

10.Приема Годишен отчет на Кмета на Общината за общинския дълг за 
2015 година и определя максимален размер на дълга за 2017 г., както 
следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в 
размер на 100 000 лв. 
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 
година в размер на 100 000 лв. 
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 
към края на 2017  година в размер на 100 000 лв. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 950 000 лв. 
/без да се включват тези, които се финансират целево/. 
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2017 година в размер на 950 000 лв. / без да се 
включват тези, които се финансират целево/. 
13. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, 
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 84 
021 лв., съгласно приложение № 9.  
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 
бъдат събрани през 2017 година в размер на 100 000 лв. 
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15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 
общия размер на разходите. 
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето 
решение.  

16. Възлага на кмета:  
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.  
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.  
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди.разпределението. 
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 
предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 
приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 
 17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма. 
 17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на 
чл. 126 от ЗПФ. 
 17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 
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18. Упълномощава кмета: 
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и от други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие.  
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 
проекти. 

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 
съгласно Приложение № 10. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 2 

 

 

 

 - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : одобряване на средства за командировки на 
Кмета на Общината за –ІV тримесечие на 2016г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 139 

 

 На основание чл.1 ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната ОбС – Борован: 
 Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован 
за ІV тримесечие на 2016 година в размер на 110,00 лв.съгласно 
Приложение №1. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – няма 
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- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Предоставяне на еднократна финансова помощ 
на пострадалите  при пожар в с.Добролево, община Борован. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Да се отпуснат 3000 лв. на 
пострадалото семейство. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-6   „въздържали се” – 2 

 

Не се приема предложението  
 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 140 

 

 На основание чл.1, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет –Борован 
предоставя еднократна финансова помощ на Юлия Костова Денинска/ 
дъщеря на починалата при пожар Янка Петкова/ - пострадали при пожара в 
с.Добролево, община Борован на 12.01.2017г в размер на 1 000,00 

лв./Хиляда лева/  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

4.Организационни  
 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 23.02.2017г. от 14:00 часа 

 

5.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 
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