
П Р О Т О К О Л  № 36 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 18.10.2013г.от 16:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
Отсъстваха общинските съветници Лидия Диковска и инж.Георги Гетовски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Зам.- кмета на общината 
Веромир Спасов, кметове на кметства и гости от Общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 282 

 

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

1.Информация за работата на „ Дом за деца лишени от `родителски грижи” и 
„Центровете за настаняване от семеен тип”. 

 

2.Информация за работата на читалищата в Община Борован и готовността с програми 
за есенно – зимния сезон. 
 

3.Отчет за изпълнението на Програмата за подобряване на финансовото състояние на 
община Борован към 31.08.2013г. 
 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
проектобюджет за 2014г. и бюджетна прогноза за периода 2015-2016г. на Община 
Борован 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 
2013-2014г. на територията на Община Борован 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов - зам.Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 
общинска собственост. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване проект за „Подробен устройствен план (парцеларен план за елемент на 
техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за 
подобект „Кабел 20кV и БКТП 20/0,4 кV-250 кVA” към обект „Силозно стопанство п.и. 
251002, местност 3-ти стопански двор” в землището на с.Борован”. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на Програма за развитие на туризма в Община Борован- 2013-2015г. 
 

-Докладна записка от Димитър Георгиев Митев –Председател на НЧ „Цани Иванов” 

безвъзмездно право на ползване. 
 

5.Организационни 

 

6.Молби 

 

7.Питания 



 

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

 

В 16:45 часа пристигна общинския съветник инж. Георги Гетовски. 
 

1.Информация за работата на „ Дом за деца лишени от `родителски грижи” и 
„Центровете за настаняване от семеен тип”. 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 283 

 

Приема Информацията за работата на „ Дом за деца лишени от родителски грижи” и 
„Центровете за настаняване от семеен тип”. 

 

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

 

2.Информация за работата на читалищата в Община Борован и готовността с програми 
за есенно – зимния сезон. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 284 

 

Приема Информацията за работата на читалищата в Община Борован и готовността с 
програми за есенно – зимния сезон. 
 

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

 

3.Отчет за изпълнението на Програмата за подобряване на финансовото състояние на 
община Борован към 31.08.2013г. 
 

В 17:00 часа пристигна общинския съветник Лидия Диковска. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 285 

 

Отлага за следващото заседание Отчета за изпълнението на Програмата за 
подобряване на финансовото състояние на община Борован към 31.08.2013г. 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се –3 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
проектобюджет за 2014г. и бюджетна прогноза за периода 2015-2016г. на Община 
Борован 

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи докладна записка от инж.Десислава 
Тодорова – Кмет на Община Борован относно проектобюджет за 2014г. и бюджетна 
прогноза за периода 2015-2016г. на Община Борован да се отложи за следващото 
заседание и да се приложат и указанията от Министерството на финансите. 
 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-7 „възд.се –няма 
 

Не се приема направиното предложиние 



 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 286 

 

Не приема предложеното решение в Докладната записка от инж.Десислава Тодорова - 
Кмет на Община Борован относно проектобюджет за 2014г. и бюджетна прогноза за 
периода 2015-2016г. на Община Борован 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 
2013-2014г. на територията на Община Борован 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 287 

 

1.Дава съгласието си за съществуването на маломерни паралелки в ОУ „Отец 
Паисий””с.Борован за 2013/2014г. както следва: 
/при менимален брой ученици V – VІ І І кл.-18./ 

 

VІ І –б клас -17 ученика 

 

2.Съгласно чл.11, ал.6 от Наредба№7от 29 декември 2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на деца в паралелките и в групите на 
училищата и детските градини и обслужващите звена, съществуването на маломерни 
паралелки да бъде разрешено без дофинансиране от Община Борован. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се –няма 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов - зам.Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 
общинска собственост. 
 

След направените разисквания и с поименно гласувне ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 288 

 

Прекратява процедурата по продажбата чрез публичен търг с явнно наддаване на ППС 
собственостна Община борован, поради налагането на запор върху същете от ЧСИ 
Милин Бъзински, рег.№838 на КЧСИ, с район на действие СГС по изпълнителна дело 
№1138380405538 с изх.№59215/27.08.2013г., а именно: 
 

- Лек автомобил –Марка „Мерцедес С180” с рег.№ВР 3637АР 

-Лек автомобил –Марка „Ситроен ZX” с рег.№ВР 6086 ВА 

-Автобус Марка „Ивеко” с рег.№ВР 6066 АТ. 
 

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на Програма за развитие на туризма в Община Борован- 2013-2015г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 289 

 



На основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма от 01.10.2002г. Общински съвет –Борован 
приема „Програма за развитие на туризма в Община Борован 2013-2015г. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се –1 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване проект за „Подробен устройствен план (парцеларен план за елемент на 
техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за 
подобект „Кабел 20кV и БКТП 20/0,4 кV-250 кVA” към обект „Силозно стопанство п.и. 
251002, местност 3-ти стопански двор” в землището на с.Борован”. 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 290 

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с провомощията си по чл.21 ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Борован одобрява проекта за „Подробен 
устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии) за подобект Кабел 20кV и БКТП 20/0,4 кV-250 

кVA” към обект „Силозно стопанство в п.и. 251002, местност 3-ти стопански двор” в 
землището на с.Борован”.Трасето на електрозахранващия кабел е означено на 
приложените чертежи, неразделна част от проекта. 
2.Решението да се изпрати в 7-дневен срок от приемането му за публикуване в 
„Държавен вестник”. 

3.Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Борован пред Административен съд 
–Враца. 
 

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

 

-Докладна записка от Димитър Георгиев Митев –Председател на НЧ „Цани Иванов” 

относно безвъзмездно право на ползване 

 

Общинския съветник Петьо Гацински предложи докладната записка да се отложи за 
следващото заседание ,да се изисква становище от Кмета на Общината и да се 
съгласува с юрист. 
 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-6 „възд.се –1 

 

Не се приема направеното предложението 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 291 

 

Докладната записка да се отложи за следващото заседание,като се подготвят 
необходимите документи 

 

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

 

5.Организационни 

 

Председателя на Общински съвет запозна общинските съветници с предложение от 
Комисията по номинациите относно удостояване със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН 
НА БОРОВАН” 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 



 

РЕШЕНИЕ № 292 

 

Удостоява със званието “Почетен гражданин на Борован” Проф.д-р ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ 
ВРАЧОВСКИ –за реализирани постижения в областта застраховане и социално дело, 
имащи реален принос в развитието на здравноосигурителната ни система и 
застраховането съгласно чл.30 ал.1,2 и 8 от Наредбата за символиката на Борован. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-3 „възд.се-1 

 

Общинския съветник Петьо Гацински не участва в гласуването поради възникнал 
конфликт на интереси. 
 

Петър Цветковски-да се направи справка колко са изразходваните средства от Бюджета 
на Общински съвет Борован. 
Да се предостави справка за изтегления овердрафт 

 

Следващото заседание на ОбС –Борован да бъде на 22.11.2013г. от 17:00 часа. 
 

6.Молби 

 

-Молба от Мартин Диловски относно наем на сграда. 
 

Молбата беше отхвърлена 

 

7.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:20 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

Председател: 
На ОбС Борован………………. 
/П.Станев/ 
 

 


