Приложение №1
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОбС
ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 ГОДИНА
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Приемане на бюджета на община Борово за 2017 г.
2. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Борово, касаещи
дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2016 г.
3. Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за
периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
4. Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за
периода 01.10.2016 г.- 31.12.2016 г.
5. Отчет за получените от председателя на Общински съвет Борово
командировъчни пари за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
6. Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на
2017 г.
7. Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за 2016 г.
8. Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиан
Миленов Радославов.
9. Отпускане на еднократна помощ на Ибраим Асанов Ашимов от с. Обретеник,
общ. Борово, обл. Русе.
10. Утвърждаване на Годишен план и обем на ползванията на дървесина от
горски територии, собственост на община Борово за 2017 г. и определяне на цени за
продажба на дървесина.
11. Бракуване на лек автомобил Рено Рапид с регистрационен номер Р 1491 РХ,
ползван за разнос на храна в ОП „ОХСУ” – град Борово.
12. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за
2016 година.
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане.
2. Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ, находящи се на
територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от ЗСПЗЗ.
3. Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и
социални услуги” за второто шестмесечие на 2016 г.
4. Отпускане на еднократна помощ на Джевдин Арифов Рамчев от гр. Борово,
общ. Борово, обл. Русе.
5. Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Калина
Йорданова Василева.
6. Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската
стратегия на Община Борово за развитие на социалните услуги за през 2016 г.
7. Отчет за участие на Община Борово в различни проекти.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз и на чуждите средства към 31.12.2016 г. и Годишен
отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2016 г. –
31.12.2016 г.
2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г.
3. Промяна в Общинската стратегия за развитие на Социалните услуги 20162020 г. в Община Борово.
4. Приемане на Общински план за младежта в община Борово за 2017 г.
5. Приемане на Програма за развитие на туризма в община Борово 2017-2020 г.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за
периода 01.01.2017 г.- 31.03.2017 г.
2. Отчет за получените от председателя на ОбС Борово средства за
командировки за периода: 01.01.2017 г.- 31.03.2017 г.
3. Приемане на тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от ОПФ –
Приложение №1 по чл.48, ал.1 от Наредба №2 на ОбС-Борово за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от
читалищата на територията на община Борово през 2016 г.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен оперативен
сезон 2017 г.
2. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Обществено
хранене и социални услуги”, община Борово, обл. Русе.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за
работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2017 г.

