
П Р О Т О К О Л № 25 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 01.03.2013г.от 14:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 9. 
От заседанието отсъствеха общинските съветници: инж.Георги Гетовски, Лидия 
Диковска,Петър Цветкавски и Петьо Гацински. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, кметове на 
кметства , Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован г-жа Галя 
Муцовска. 
 

По дневния ред: 
 

Да бъде включена в дневния ред докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община 
Борован относно промяна предназначението на мери и пасища по реда на Закона за 
общинската собственост, като изразява предварително съгласие за промяна на 
предназначението на поземлени имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 
и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ 

 

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

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 206 

 

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

1. Проектобюджет на община Борован за 2013г. 
 

2.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно 
промяна предназначението на мери и пасища по реда на Закона за общинската 
собственост, като изразява предварително съгласие за промяна на предназначението 
на поземлени имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с 
ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ 

 

3.Питания 

 

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

 

1.Проектобюджет на община Борован за 2013г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласеване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 207 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 и чл.12 от ЗОБ и във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., ПМС 
№ 1 / 09.01.2013 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 година, Наредбата за условията и 
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета от Общински 
съвет Борован, Раздел 5 “Обсъждане и приемане на проекта на Общинския Бюджет”, 

Решение на МС № 327 от 25.04.2012 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне 
на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г., 



Указание на МФ № ФО – 01 от 21.01.2013 г. по съставянето на бюджета и докладна от 
Кмета на Община Борован, Общински съвет: 
 

1. Приема разпределение на преходния остатък от 2012 г. по бюджета на Община 
Борован, съгласно Приложение № 11. 
2. Приема Бюджета на Община Борован за 2013 г., както следва: 
 

2.1. По приходите - Общ размер на приходите 4 722 381 лв., в това число: 
 

1.1. За държавни дейности – 2 361 089 лв., 
1.2. За местни дейности – 2 361 292 лв., 
разпределени съгласно Приложение № 1. 
1.3. Утвърждава разчетите за данъчни и неданъчни приходи по видове, съгласно 
Приложение № 1. 
2.2. По разходите - в размер на 4 722 381 лв., разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3. 
 

3. Приема поименна Инвестиционна програма за 2013 г. съгласно Приложение № 5. 
 

Обектите за финансиране от продажба на активи се реализират след осигуряване на 
финансовия ресурс от предстоящите сделки. 
4. Приема годишният отчет на Кмета на общината за общинския дълг за 2012 година и 
информация по чл. 11 от Закона за общинския дълг съгласно Приложение № 12. 
5. Приема разчета за целеви разходи, както следва за: 
5.1 Членски внос – 3 000 лв. 
5.2 Помощи за погребения – 2 000 лв. 
5.3 Помощи по решения на Общински съвет – 5 000 лв. 
5.4. Фонд СБКО – 3 % от ФРЗ 

6.Финансова дисциплина. 
6.1. Приема лимит за представителни разходи в размер на 5 000 лв. за Кмета на 
Общината. 
Разходването на бюджетните средства се извършва единствено при спазване 
процедурата по ЗФУКПС – заявка, контрол-проверка за наличие на средства, 
разрешение, разходване. 
6.3. Допълнителни финансови ангажименти се поемат при осигурено финансиране и 
наличен финансов ресурс, заделен в конкретна дейност, вид разходен параграф по ЕБК, 
размер. 
7. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на пътуващите 
учители и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи 
/Приложение № 8/. Същите представляват целеви държавен трансфер. 
8. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на длъжностните 
лица в Община Борован / без ДДД Образование/, имащи право на транспортни разходи 
през 2013 г. в рамките на 85 % от действителните разходи. /Приложение № 7/. 
9. Определя на основание чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта 
средства от собствени приходи в размер на 30 000 лв. за спортни организации на 
територията на общината, в т. ч.: 
- такси за правоучастие, съдийски и др. такси; 
- пътуване и храна в деня на състезанието; 
- екипировка за отборите; 
- ремонт и поддръжка на спортната база; 
- лекарствени средства и медикаменти; 
- охрана на спортни състезания; 
10. Възлага на Кмета на Общината и упълномощава същият със следните ПРАВА: 
10.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители 
с бюджетни кредити; 
10.2 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина. 



10.3 При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни 
дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 
предоставяне на одобрената субсидия; 
10.4 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 
и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, 
донора. 
10.5 Да информира периодично общинският съвет в подходяща форма за размера и 
причините по просрочените задължения в случаите на натрупани просрочени 
задължения в размер (над 7 % от общинските приходи), както и за просрочените 
вземания и конкретните мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 
10.6 Да предлага на общински съвет да се прехвърлят средства от един вид разходи в 
друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите 
за делегираните от държавата дейности по образование и социални дейности, при 
условие че няма просрочени задължения в съответните дейности. 
11. При спазване Общият размер на бюджета и при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е предвидено 
друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/: 
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на 
общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни 
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от 
една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й 
размер в частта за местните дейности; 
- Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит ; 
- Да кандидатства за средства по Структурни и други фондове на ЕС, по национални 
програми и др. източници след решение на Общинския съвет; 
- Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти след решение на Общинския съвет; 
- Да разработва и възлага изработката на общински програми и проекти за осигуряване 
на алтернативни източници и средства за реализиране на определените годишни цели 
на общината. 
12.Утвърждава ИБСФ на общината и ВРБК съгласно Приложение № 4. 
13. Утвърждава бюджетните сметки на ПРБК и ВРБК, както следва: 
• ПРБК - Община Борован: 
ТРАНЗИТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ: 
IBAN: BG 11 IORT 7373 8401 6928 00 BIC: IORT BGSF 

ДЕБИТНО – КОНТРОЛИРАЩА СМЕТКА: 
IBAN: BG 54 IORT 7373 8401 6928 99 BIC: IORT BGSF 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 69 IORT 7373 3101 6847 00 BIC: IORT BGSF 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

IBAN: BG 16 IORT 7373 3201 6847 00 BIC: IORT BGSF 

• ВРБК Кметство Малорад 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 56 IORT 7373 3101 6925 00 BIC: IORT BGSF 

• ВРБК Кметство Нивянин 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 88 IORT 7373 3101 6927 00 BIC: IORT BGSF 

• ВРБК Кметство Добролево 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 72 IORT 7373 3101 6926 00 BIC: IORT BGSF 

• ВРБК Кметство Сираково 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 23 IORT 7373 3101 6929 00 BIC: IORT BGSF 

• ВРБК ОУ «Отец Паисий» с. Борован 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 71 IORT 7373 3101 6932 00 BIC: IORT BGSF 



• ВРБК ОУ «Св.св. Кирил и Методий» с. Малорад 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 39 IORT 7373 3101 6930 00 BIC: IORT BGSF 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА РА И НФ 

IBAN: BG 83 IORT 7373 3201 6930 00 BIC: IORT BGSF 

• ВРБК ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Добролево 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 
IBAN: BG 55 IORT 7373 3101 6931 00 BIC: IORT BGSF 

 

14. Приема План – график и размера за разплащане на отчетените просрочени 
задължения към 31.12.2012 съгласно Приложение № 9. 
 

15. Приема Просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2013 г. в размер на 
225 476 лв. 
 

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

 

2.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно 
промяна предназначението на мери и пасища по реда на Закона за общинската 
собственост, като изразява предварително съгласие за промяна на предназначението 
на поземлени имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с 
ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ 

 

След направените разисквания и с поименно гласеване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 208 

 

Не приема предложеното решение в докладната записка от инж.Десислава Тодорова- 

кмет на Община Борован относно промяна предназначението на мери и пасища по реда 
на Закона за общинската собственост, като изразява предварително съгласие за 
промяна на предназначението на поземлени имоти, публична общинска собственост, по 
чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ 

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

3.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа Председателя на Общински съвет- 

Борован закри заседанието. 
 

Председател 

На Общински съвет- Борован ........................... 
                                                 /Г.Муцовска/ 
 

 


