
П Р О Т О К О Л №12 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 31.07.2012г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Миланов, кметове на 
кметства Цветан Димитров- с.Сираково, Илиян Буковски- с.Добролево, Петър Гарвански 
– Малорад,Милен Гайдарски – с.Нивянин, Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински съвет Д-р Цезар Пенчев. 
 

По дневния ред: 
 

Да отпадне от дневния ред и да остане за следващото заседание Информацията 
относно засетите 55 дка. с тикви за подпомагане на социално слаби семейства. 
 

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

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №133 

 

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

 

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012г. 
 

2.Приемане на План за работата на Общински съвет Борован през второто шестмесечие 
на 2012г. 
 

3.Информация за постъпилите по банковата сметка за чужди средства съгласно чл.37в 

ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ към дата 01.07.2012г.” 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- Председател на Комисията по бюджет 
и финанси, развитие на местното самоуправление и законност към Общински съвет 
Борован. 
 

5.Организационни 

 

6. Молби 

 

7. Питания 

 

 

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

 

 

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 



РЕШЕНИЕ №134 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.30 ал.2 от Закона за общинските бюджети 
ОбС – Борован: 
Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Борован към 
30.06.2012г., както следва: 
 

1.По приходите в размер на 1 873 798 лв., разпределени по видове и параграфи 
съгласно Приложение №1. /Банкова и касова наличност към 30.06.2012г. в размер на 
146 057 лв./ 
2.По разходите – 1 873 798 лв., разпределени по параграфи от ЕБК 2012г. функции и 
дейности съгласно Приложение №1. 
3.Просрочени вземания и просрочени задължения към 30.06.2012г. съгласно 
Приложение №2. 
 

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

 

2.Приемане на План за работата на Общински съвет Борован през второто шестмесечие 
на 2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №135 

 

Приема План за работата на Общински съвет Борован през второто шестмесечие на 
2012г. 
 

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

 

3.Информация за постъпилите по банковата сметка за чужди средства съгласно чл.37в 
ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ към дата 01.07.2012г.” 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №136 

 

Приема Информацията за постъпилите по банковата сметка за чужди средства съгласно 
чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ към дата 01.07.2012г.” 

 

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

 

 

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- Председател на Комисията по бюджет 
и финанси, развитие на местното самоуправление и законност към Общински съвет 
Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №137 

 

На основание чл.34, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА и в съответствие с чл.21 ал.1 т.8 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борован и направените 
изменения и допълнения на ЗМСМА обнародвани в ДВ бр.38/18.05.2012г. 



възнаграждението на Общинските съветници да бъде както следва: 
1.На Общински съветник, считано от 01.07.2012г. за участие в заседание на ОбС и 
постоянните комисии, да се заплаща месечно възнаграждение ,което да бъде 30% 
(Тридесет %) от средната брутна работна заплата в Общинска администрация за 
последния месец от предходното тримесечие. 
2.Определят се до 200 (Двеста) лв. месечно , за пътни и други представителни разходи, 
свързани с работата му като общински съветник,при представен разходно 
оправдателен документ. 
 

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

 

5.Организационни 

 

Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед 
№251/13.07.2012г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за ново 
обсъждане Решение №111 от Протокол №11 от проведено заседание на Общински съвет 
– Борован на 29.06.2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №138 

 

На основание Заповед №251/13.07.2012г.на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №111 от Протокол №11 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 29.06.2012г. 
 

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

 

Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед 
№252/13.07.2012г. на Областния Управител на Област Враца, с която връща за ново 
обсъждане Решение №112 от Протокол №11 от проведено заседание на Общински съвет 
– Борован на 29.06.2012г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №139 

 

На основание Заповед №252/13.07.2012г.на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №112 от Протокол №11 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 29.06.2012г. 
 

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

 

6. Молби 

 

Относно постъпила молба от Красимир Иванов Деков за закупуване на имот №000565 с 
площ 4,188 дка. в землището на с.Борован 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №140 

 



1.До следващото заседание на ОбС – Борован да бъдат представени: акт за собственост, 
скица на имота и данъчна и пазарна оценка на имота. 
 

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

 

 

- Молба от Красимир Тошков Димитров от с.Малорад относно отпускане на еднократна 
помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №141 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Красимир Тошков Димитров от 
с.Малорад в размер на 1000 лв /Хиляда лева/. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

- Молба от Верин Иванов Великов от с.Борован относно отпускане на еднократна помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №142 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Верин Иванов Великов от с.Борован в 
размер на 1000 лв /Хиляда лева/. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

 

- Молба от Мария Дикова Вельова от с.Нивянин относно отпускане на еднократна 
помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №143 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Мария Дикова Вельова от с.Нивянин в 
размер на 1000 лв /Хиляда лева/. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

7. Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:30 ч. Председателя на ОбС –Борован закри 
заседанието . 
 

 

Председател 

На ОбС – Борован:…………….. 
/Д-р. Ц. Пенчев/ 


