
П Р О Т О К О Л №20 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 19.12.2012г.от 16:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства общинския съветник Петър Цветковски 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха, Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства 
Гриша Георгиев- с.Сираково, Илиян Буковски – с.Добролево, Милен Гайдарски- Нивянин, 
Директори на дирекции и гости от общината. 
 

За водещ на заседанието бяха предложени: 
 

Д-р Цезар Пенчев- предложен от Лидия Диковска 

 

Г-н Петьо Гацински – предложен от Галя Муцовска 

 

По първото предложение: 
 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-няма „възд.се – 6 

 

По второто предложиние: 
 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-няма „възд.се – 6 

 

След Като от двамата предложении кандидати нямаше избран, за водещ на 
заседанието беше предложен най- възрастния общински съветник Христо Коциловски. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ №181 
 

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

1.Избор на Председател на Общински съвет – Борован. 
 

2.Информация за работата на читалище “Цани Иванов” – Борован и готовността с 
програми за есенно – зимния сезон. 
 

3.Информация за подготовката на Община Борован за работа при зимни условия. 
 

4.Плана за коледните и новогодишните тържества в Община Борован” 

 

5.Докладни 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно отдаване 
под наем на общинска земеделска земя в размер на 2800 дка. находяща се в с.Малорад, 
с.Добролево и с.Нивянин – Община Борован 

 

- Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно приемане на 
план сметка и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2013г. 
 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно промяна в 
Поименна Инвестиционна Програма за 2012г. 
 



-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно прекратяване 
на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен 
обект, находящ се в кв.111по плана на с.Добролево, Община Борован 

 

6.Организационни 

 

7. Молби 

 

8. Питания 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

1.Избор на Председател на Общински съвет – Борован. 
 

Изборът на председател на Общински съвет Борован с проведе с тайно гласуване, за 
което бе предложено да се избере комиссия по избора в състав от трима члена, а 
иминно: 
 

Председател: Галя Муцовска 

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

Членове: 1.Илияна Петрова, 2.Лидия Диковска 

 

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

 

След направените разисквания Общински съвет взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №182 

 

1.Комисия за провеждане на избора да се състой от трима общински съветници. 
2.Определя комиссия за провеждане на избора в състав: 
 

Председател: Галя Муцовска 

Членове: 1.Илияна Петрова 

2.Лидия Диковска 

 

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

 

Г-н Коциловски предложи на Общинските съветници да изберат от своя страна 
председател на Общински съвет. 
 

Общинския съветник Иван Костовски- предложен от Георги Георгиев 

 

Г-н Костовски се даде отвод от избора му за председател. 
 

След дадения отвод бяха издигнати две кандидатури 

 

Д-р Цезар Пенчев – предложен от Лидия Диковска 

 

Г-н Петьо Гацински- предложен от Георги Георгиев. 
 

Председателя на комисията по избора – Галя Муцовска разясни на Общинските 
съветници начина на гласуване. 
 
След проведения таен избор, за който се състави протокол се установи: 
 



Гласували 12 съветници 

 

В изборната урна бяха пуснати 12 бели плика 

 

Три от пликовете бяха пуснати без бюлетина. 
 

След приброявене на валидните бюлетини се отчете следния резултат: 
 

-Гласували за Д-р Цезар Пенчев- 4 съветника 

 

-Гласували за Г-н Петьо Гацински – 5 съветника 

 

След отчетения резултат Председател на Общински съвет – Борован не бе избран. 
 

2.Информация за работата на читалище “Цани Иванов” – Борован и готовността с 
програми за есенно – зимния сезон. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 183 

 

Приема Информацията за работата на читалище “Цани Иванов” – Борован и готовността 
с програми за есенно – зимния сезон. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

3.Информация за подготовката на Община Борован за работа при зимни условия. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ №184 

 

Приема Информацията за подготовката на Община Борован за работа при зимни 
условия. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

4.Плана за коледните и новогодишните тържества в Община Борован” 

 

След направените разисквания ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ №185 

 

Приема Плана за коледните и новогодишните тържества в Община Борован 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

5.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова-Кмет на Община Борован относно 
отдаване под наем на общинска земеделска земя в размер на 2800 дка. находяща се в 
с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин – Община Борован 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 
 
РЕШЕНИЕ №186 

 



На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.82, т.3 вр.с чл.85, ал.1 от НРПСУРОИ №4 на 
Общински съвет- Борован: 
1.Прекратява процедурата по отдавене под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
на описаните в докладната записка земеделски земи,находящи се в землището на 
с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин, Община Борован, Област Враца, съгласно 
Приложения №№1,2 и 3, Като Кметът на Общината да издаде заповед за прекратяване 
на процедурата, въз основа на Решението на ОбС. 
2.Общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем гореспоменатата 
земеделска земя, съгласно приложените списъци№№1, 2и3 при сладните условия: 
2.1 Първоначалната цена за наем да бъде 50.00 лева на декар за една стопанска 
година. 
2.2 Срокът за отдаване под наем зда бъде за 1/една/ стопанска година до 31.09.2013г. 
2.3Спечелилият процедурата за отдаване под наем на земеделската земя, частна 
общинска собственост, да извърши авансова плащане в размер на едногодишната 
наемна цена за съответния поземлен имот,преди сключване на договора за наем. 
3.Кметът на Общината да открие нова процедура за отдавене под наем на описаните по 
–горе земеделски имоти, по предложената в т.2.1. начална тръжна цена, чрез публичен 
търг. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

- Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно приемане на 
план сметка и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2013г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ №187 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 12 от Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Борован ОбС 

 

1. Утвърждава план – сметката за необходимите разходите по подържането на чистота 
на територията на Община Борован за 2013 г съгласно Приложение № 1., 
2. Определя базата за изчисляване на такса битови отпадъци, както следва: 
2.1. За физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимия имот. 
2.2. За юридически лица: 
2.2.1. За жилищни имоти – промил върху данъчната оценка на недвижимия имот. 
2.2.2. За нежилищни имоти - промил върху по-високата стойност между отчетната или 
данъчна оценка на недвижимия имот. 
3. Определя промила за такса за битови отпадъци, както следва: 
3.1. За физически лица за всички населени места в Община Борован – 2, 5 промила, 
разпределени, както следва: 
• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 1,5 промила 

• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,5 промила; 
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,5 промила. 
3.2. За юридически лица за всички населени места в Община Борован – 4,5 промила, 
разпределени както следва: 
• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 3,5 промила; 



• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,5 промила; 
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,5 промила 

4. Определя щатна численост за дейност ” Чистота ” за 2013 г. - 12 броя, 
разпределени както следва: 
Шофьор на специализиран товарен автомобил – 1 бр. 
Общ работник в чистотата -11 бр. 
5. Актуализира Наредба 6 както следва: 
Чл. 12. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 
разходи за: 
А. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 
Б. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 
В. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците; 
Г. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 
Чл.13. /1/ Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31. март, 
до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължат; 
/2/ На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
Чл. 14. Таксата за битови отпадъци на територията на община Борован се определя 
както следва: 
- За физически лица – 2,5 промила 

• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 1,5 промила 

• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,5 промила; 
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,5 промила. 
- За юридически лица – 4,5 промила 

• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 3,5 промила; 
• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците – 0,5 промила; 
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,5 промила. 
За сградите извън строителни граници да не се събира ТБО. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно промяна в 
Поименна Инвестиционна Програма за 2012г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 



 

РЕШЕНИЕ №188 

 

На основание чл.21 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от ЗДБРБ 2012г. ОбС – Борован: 
 

Променя Поименна Инвестиционна програма за 2012г. както следва: 
 

№ па ред обект било става Източник на финансиране 

1. Вноски по ЕСКО договори за образователна инфраструктура в община Борован 0 лв. 
82 241 лв. Друго финансиране-средства от делегирани бюджети на основните училища 
по споразумение 

2. Вноски по СРР Обект ЦДГ в Община Борован 15 000 лв. 0 лв Продажба на ДМА 

3. Вноски по ЕСКО договор за ДДЛРГ с.Борован 0 лв. 5 353 лв. Приходи от продажба на 
земя 

4. Ремонт на ДПС 113 400 лв. 134 554 лв. 
113 400 лв.- целева субсидия от Републиканския бюджет 

21 154 лв. – приходи от продажба на земя 

Всичко 128 400 лв. 222 148 лв. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –1 

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно прекратяване 
на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен 
обект, находящ се в кв.111по плана на с.Добролево, Община Борован 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ №189 

 

Поради обстоятелства изложении в докладната записка ОбС: 
1.Прекратява процедурата за продажба чрез търг с явно наддаване на описаните по- 

горе самостоятелен обект поради описаните в докладната записка причини. 
2.Кметът на Общината да издаде заповед за прекратяване на процедура въз основа на 
Решение на ОбС защото за УПИ ІХ, кв.111 по плана на с.Добролево има одобрен проект 
за спортни площадки. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –1 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:45 часа заседанието на Общински съвет – Борован 
бе закрито. 
 

ВРИД Председател 

На Общински съвет – Борован……… 

/Хр.Коциловски/ 
 


