
П Р О Т О К О Л     № 38 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 22.11.2013г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на Община Борован-

инж.Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, Зам. Областния 
управител на Област Враца г-н Борислав Банчев, 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 № 294 

 

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

1.Информация за подготовката на община Борован за работа при зимни условия 

 

2.Отчет за 2013г. за състоянието на общинската собственост/обработваема земя, гори 
пасища и язовири/ и резултатите от нейното управление на основание чл.66а от ЗОС 

 

3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Борован за периода януари – 

октомври 2013г. 
 

4.План за коледните и новогодишните тържества в община Борован . 
 

5.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 
приемане на Наредба за условията и реда за съставяне , приемане, изпълнение и 
отчитане на общински бюджет. 
 

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

 

6.Организационни 

 

7.Молби 

 

8.Питания 

 

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

 

1.Информация за подготовката на община Борован за работа при зимни условия. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 295 

 

Не приема предложената Информация за подготовката на община Борован за работа 



при зимни условия. 
 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-1 „възд.се –7 

 

2.Отчет за 2013г. за състоянието на общинската собственост/обработваема земя, гори 
пасища и язовири/ и резултатите от нейното управление на основание чл.66а от ЗОС 

 

Във връзка с настаняването на банка „Инвест Банк”АД в сградата на читалище „Цани 
Иванов”, председателя на ОбС – Борован предложи да се възложи на Кмета на Община 
Борован в 7 дневен срок да си изясни казуса с банката и да бъде докладвано пред ОбС – 

Борован. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –2 

 

Във връзка с Отчета за 2013г. за състоянието на общинската собственост/обработваема 
земя, гори пасища и язовири/ и резултатите от нейното управление на основание чл.66а 
от ЗОС и устни запитвания на общинските съветници на заседания на постоянни 
комисии провели се на 18.11.203 ,19.11.203 и 20.11.2013г. към Кмета на Община 
Борован бяха задедени следните въпроси: 
 

„Чия собственост е ветеринарната лечебница в с.Малорад и плаща ли се наем за 
помещенията който се ползват?” 

 

„Защо в точка 4.2 от информацията не е посочен договора между Община Борован и 
Медикс 2012 ООД?” 

 

„Какво става с общинската земя?” 

 

„В точка 3.5 от информацията е посочена сумата за която е продадена общинската 
земеделска земя от ЧСИ Георги Борисов ,която е 1 475 296 лв.,какво е станало с нея и на 
кой са разплатени стари задължения на Община Борован?” 

 

„Да се установи има ли действащо към момента решение на общински съвет –Борован 
за продажба на ПИ №000710 с площ 55.000 дка в землището на с.Бораван.” 

 

Защо в докладната за отдаване под наем на общинска земеделска земя не е включен 

ПИ №000664, местността „Шаварна” землище с.Борован?” 

 

На всички по –горе зададени въпроси беше отговорено от инж.Десислава Тодорова - 
Кмет на Община Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 296 

 

На основание чл.66а от ЗОС, ОбС-Борован приема отчета за 2013г. за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 
обекти. 
 

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

 

3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Борован за периода януари – 

октомври 2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 297 



 

Отлага Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Борован за периода 
януари – октомври 2013г. за следващото заседание. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1 „възд.се –3 

 

4.План за коледните и новогодишните тържества в община Борован . 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 298 

 

Приема Плана за коледните и новогодишните тържества в община Борован . 
 

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

 

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

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 299 

 

В изпълнение на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, на основание § 122 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за публичните финанси, чл.83, ал.2 от Закона за публичните 
финанси ОбС-Борован: 
Одобрява Проектобюджета за 2014 година и актуализираните бюджетни прогнози за 
2015 и 2016 година на Община Борован, индикативни стойности за максимален размер 
на новите задължения за разходи по бюджета на общината през 2014, 2015 и 2016 
година и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 
през 2013 и 2014 година, съгласно: 
 

1. Приложение № 1 „Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за 
разходи за 2013 и 2014 година, с раздел „Бюджет”, раздел „Сметки за средствата от 
Европейския съюз на ДФ „Земеделие” и от други програми и инициативи, по които 
Република България е страна партньор” и обяснителна записка. 
2. Приложение № 6а „Прогноза за финансови задължения, възникнали на база 
действащи договори за финансов лизинг и за други форми на дълг, действащи в 
периода 2014 – 2016 г.” 

3. Приложение № 6б „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори 
за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2014 – 2016 г.”. 

4. Приложение № 6в „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база 
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 
2014 – 2016 г.”. 

5. Приложение № 6г „Прогноза за разходите на начислена основа за лихви по 
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане 
на задължения по нови договори за заеми за периода от 2014 до 2016 г.”. 

6. Приложение № 8 „Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г. на 
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.”. 

7. Намерения за поемане на общински дълг за 2014 г. 
 

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 



приемане на Наредба за условията и реда за съставяне , приемане, изпълнение и 
отчитане на общински бюджет. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 300 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 ; чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82 ал. 1 от Закона за 
публичните финанси ОбС-Борован: 
1. Отменя Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет, приета с Решение №170 /24.04.2009 г. на Общински съвет Борован. 
2. Приема НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет, приложена към настоящата докладна. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –2 

 

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

 

Общинския съветник Петьо Гацински предложи срока за отдаване под наем на 
общинската земя да бъде за 3 години. 
 

Гласували:„за”-2 съветници, “против”-3 „възд.се –8 

 

Не се приема направеното прадложение 

 

От докладната записка да отпадне имот №000710 от 55.000 дка. в землище Борован, 
тъй като има решение за продажба на същия. 
 

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

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  № 301 

 

На основание чл.14,ал.1 от ЗОС и чл.82, т.3 вр.чл.85, ал.1 от НРПСУРОИ №4 на Общински 
съвет –Борован,ОбС –Борован: 
1.Възлага на Кмета на Община Борован провеждане на процедура за отдаване под наем 
на гореописаната земеделска земя, съгласно приложения №1,2 и 3. 
-приложение №1 землище с.Добролево с обща площ 457.621 дка. 
-приложение №2 землище с.Малорад с обща площ 803.700 дка. 
-приложение №3 землище с.Сираково с обща площ 199.157 дка., при следните условия: 
1.1Първоначална цена за наем да бъде от 30.00 лева на декар за една стопанска 
година. 
1.2 Срокът за отдаване под наем да бъде за 5/пет/ стопански години. 
1.3 Спечелилият процедурата за отдаване под наем на земеделска земя, частна 
общинска собственост, да извърши плащане в размер годишната наемна цена за 
съответния поземлен имот до 31.07 на съответната стопанска година. 
2.Общински съвет –Борован възлага на Кмета на Общината ,след провеждането на 
търга да сключи договор съгласно горното решение. 
 

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

 

6.Организационни 
 

Във връзка с касовото изпълнение на бюджета на Общински съвет –Борован, кмета на 



общината даде подробна информация по параграфи за изразходваните и оставащи 
средства. 
 

Следващото заседание на Общински съвет Борован да бъде на 19.12.2013г. 
 

7.Молби 

 

-Молба от Димитър Георгиев Митев- Председател на НЧ „Цани Иванов” относно 
безвъзмездно право на ползване на читалището. 
 

Общинския съветник Лидия Диковска предложи молбата да се отложи за следващото 
заседание 

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се –4 

 

Общинския съветник Пламен Петров не участва в гласуването поради конфликт на 
интереси. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 302 

 

Отлага за следващото заседание Молбата от Димитър Георгиев Митев- Председател на 
НЧ „Цани Иванов” относно безвъзмездно право на ползване на читалището. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се –4 

 

-Молба от Красимир Иванов Деков собственик на имот №00565 в местността „Рога” 

относно разрешение за монтиране на кабел на стълбовете на уличното осветление за 
захранване с ел.енергия на имота. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 303 

 

Молбата да се отложе за следващото заседание, с повече уточнение от специалисти и 
присъствието на Красимир Деков. 
 

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

 

-Молба от Цветана Христова Драганинска относно закупуване на помещение, намиращо 
се в жилищен блок в квартал 1а по плана на с.Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 304 

 

Отклонява молбата на Цветана Христова Драганинска относно закупуване на 
помещение, намиращо се в жилищен блок в квартал 1а по плана на с.Борован. 
 

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

 

8.Питания 

 

Във Връзка с питане от общинските съветници относно получения овърдрафт в размер 
на 140 000 лв, кмета на община Борован отговори и представи банково извлечение от 
банка „Инвест Банк” АД 



Справката за овърдрафта да се представя на председателя на комисията „Бюджет и 
финанси” 

 

Лидия Диковска - как стой въпроса с превоза на учениците от Сираково до Добролево? 

На въпроса беше отговорено от Кмета на Община Борован. 
 

Петьо Гацински-С какво работно време е Кмета на общината? 

На въпроса беше отговорено от Кмета на общината. 
 

Христо Коциловски-Може ли да се окаже съдействие за отремонтиране на чешмата 
„Нечовец”? 

На зададения въпрос беше отговорено от Кмета на Общината и от зам.Областния 
управител на Област Враца г-н Борислав Банчев. 
 

Георги Ралчев – Да се включи в дневния ред точка изказвания,предложения и питания 
на граждани. 
Колко дни преди това заседание беше публикувано в сайта на общината ,че 
заседанието ще се проведе днес? 

 

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

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


