
П Р О Т О К О Л 

№4 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
27.01.2012г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани 
Иванов” 

      На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

         Отсъства Общинския съветник Иван Костовски. 
         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
Кмета на Общината инж.Десислава Тодорова, кметове на 
кметства Петър Гарвански- Малорад, Цветан Димитров- Сираково, 
Илиян Буковски –Добролево,Милен Гайдарски – Нивянин, Яна 
Бецинска- секретар на община Борован, Директори на дирекции и 
гости от общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет     Д-р Цезар Пенчев. 
  

          След направените разисквания по дневния ред ОбС взе 
следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

                                                 №23 
  

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

         1.Приемане План за работата на Общински съвет 
Борован през първото шестмесечие на 2012г. 

  

         2.Информация относно готовността на Община 
Борован за робота при зимни условия. 
  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно приемане структурата на общинска 
администрация Борован. 
  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно приемане Правила за организация и 



дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община 
Борован 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно одобряване възлагане на Кмета на 
Общината да проведе процедура за отдаване под наем на 
земеделска земя. 
  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно предложение за поименния състав на 
Обществен съвет за осъществяване на обществен контрол на 
системата за социално подпомагане в община Борован. 

  

-Докладна записка от Веромир Спасов Миланов- зам.Кмет на 
Община Борован относно изразяване предварително съгласие за 
преминаване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени 
имоти, общинска собственост, по чл.25, ал.4 и ал.5 във връзка с 
ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ и съгласуване на проект на ПУП по реда на 
чл.129, ал.3 от ЗУТ 

  

-Докладна записка от Веромир Спасов Миланов- зам.Кмет на 
Община Борован относно прединвестиционни проучвания на 
пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна 
мрежа на с.Борован, с цел кандидатстване по оперативна 
програма “Околна среда” към МОСВ 

  

3.Организационни 

  

          4. Молби 

  

         5. Питания 

  

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

  

  

1.Приемане План за работата на Общински съвет 
Борован през първото шестмесечие на 2012г. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 



                                                 №24 
  

Приема План за работата на Общински съвет Борован през 
първото шестмесечие на 2012г. 

  

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

  

  

  

  

2.Информация относно готовността на Община Борован 
за робота при зимни условия. 
  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

                                                 №25 
  

Приема Информация относно готовността на Община 
Борован за робота при зимни условия. 
  

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

  

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно приемане структурата на общинска 
администрация Борован. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№26 

  

Приема структурата на общинска администрация Борован 

  

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

  

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно приемане Правила за организация и 
дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община 
Борован 

  

  



Да отпадне от чл.8 “цялостен контрол върху дейността” 

  

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се-2 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№27 

  

         На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.36, ал.5 от Правилника за прилагане закона за 
социалното подпомагане, Общински съвет: 
         1.Приема правила за организацията и дейността на 
клубовете на пенсионера и инвалида в Община Борован. 
         2.Правилата влизат в сила от датата на приемането. 
  

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

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно одобряване възлагане на Кмета на 
Общината да проведе процедура за отдаване под наем на 
земеделска земя. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№28 

  

         На основание чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.85 ал.1 
и 2 във връзка с чл.17 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински 
съвет: 
         1.Дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 
5(Пет) стопански години следния имот, частна общинска 
собственост: земеделска земя, с площ от 84.893 дка., начин на 
трайно ползване- нива, категория на земята при неполивни 
условия- трета, находяща се в местността “Агиното бранище” в 
землището на гр.Бяла Слатина. 



         2.Първоначална годишна наемна цена за обекта в размер на 
2 037.43(Две хиляди тридесет и седем 0.43) лева. 
         3.На основание чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във 
връзка с чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински 
съвет Борован възлага на Кмета на Общината да проведе 
процедура за отдаване под наем на следния имот,частна 
общинска собственост:земеделска земя, с площ от 84.893 дка, 
начин на трайно ползване- нива , категория на земята при 
неполивни условия- трета, находяща се в местността “Агиното 
бранище” в землището на гр.Бяла Слатина по реда на Глава осма 
от Наредба №4 за РПСУРОИ. 
  

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно предложение за поименния състав на 
Обществен съвет за осъществяване на обществен контрол на 
системата за социално подпомагане в община Борован. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№29 

  

         На основание чл.21, ал.2 от Закона за месното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.35, 
ал.1 от Закона за социалното подпомагане, както и чл.52, ал.1 от 
Правилника за неговото приложение Общински съвет: 
         Създава Обществен съвет в Община Борован, съгласно 
чл.35,ал.1 от ЗСП и чл.52, ал.1 от ППЗСП в състав: 
  

Председател: Веромир Спасов Миланов – Зам. Кмет на община 
Борован 

  

И членове: 1.Велислава Доцанова-Гл.експерт “ЗД” към ДСП-Бяла 
Слатина 

                  2. Даниела Нитоловска –Представител на Д “БТ” 

                  3.Галя Муцовска – общински съветник 

                  4.Румен Боянкински – управител ДСП 



                   5.Яна Бецинска – секретар на Община Борован 

                        6.Лъчезар Бичовски – управител ЦНСТ 

  

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

  

-Докладна записка от Веромир Спасов Миланов- зам.Кмет на 
Община Борован относно изразяване предварително съгласие за 
преминаване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени 
имоти, общинска собственост, по чл.25, ал.4 и ал.5 във връзка с 
ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ и съгласуване на проект на ПУП по реда на 
чл.129, ал.3 от ЗУТ 

  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№30 

  

         На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 във 
връзка с ал.3, т.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделска земя и на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ Общински 
съвет: 
         1.Изразява предварително съгласие за преминаване трасето 
на обект “Преносни газопроводи високо напрежение с АГРС от 
ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово през поземлени имоти, 
общинска собственост и стопанисвани от общината, в землището 
на с.Малорад, по обявения в “Държавен вестник” 

бр.77/04.10.2011г. проект за Парцеларен план, който не 
предвижда промяна на предназначението им, съгласно чл.17а, 
ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя. 
         2.Упълномощава Кмета на община Борован, след одобрение 
на проекта за парцеларен план, да проведе процедурите по 
чл.210 и чл.211 от Закона за устройството на територията във 
връзка с чл.64, ал.5 и ал.6 от Закона за енергетиката за 
учредяване на сервитутни права за преносните газопроводи през 
общински поземлени имоти. 



         3.Определя срок за валидност на предварително съгласие – 

3(три) години от приемането на настоящето решение. 
         4.Във връзка с разпоредбата на чл.129, ал.3 от Закона за 
устройство на територията, Общински съвет съгласува проект за 
ПУП за “Преносни газопроводи високо напрежение с АГРС от ПГХ 
Чирен до гр.Козлодуй и гр. Оряхово” 

  

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

  

-Докладна записка от Веромир Спасов Миланов- зам.Кмет на 
Община Борован относно прединвестиционни проучвания на 
пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна 
мрежа на с.Борован, с цел кандидатстване по оперативна 
програма “Околна среда” към МОСВ 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№31 

  

         На основание,чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет 
Борован: 
         1.Приема ГПСОВ (Градска пречиствателна станция за 
отпадни води) да бъде изградена в имот №000485, с площ от 
36.680 дка, категория на земята при неполивни условия І І І , 
начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, 
находяща се в землището на с.Борован. 
         2.Приема имот с площ от 10.000 дка.от имот №000485 да 
бъде отреден за изграждане на ГПСОВ във връзка с 
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа 
и пречиствателна станция за отпадни води в с.Борован” 

  

  

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

  

  



3.Организационни 

  

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община 
Борован относно изготвяне на предложение за отпускане на 
персонална пенсия по чл.92 от КСО. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№32 

  

         На основание чл.21, ал.1,т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА 
Общински съвет: 
         Възлага на Кмета на Общината да направи предложение 
пред Министерски съвет на НОИ – Враца за отпускане на 
персонална пенсия на наследника на Дарин Георгиев Христов: 
         -Мишел Даринов Георгиев, ЕГН 0349071880 – 8 год.от 
с.Борован 

  

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

  

-Предложение от Георги Горанов Георгиев – общински 
съветник относно участие на община Борован в Сдружение 
“Толерантност” и определяне на делегат и зам. делегат от 
Община Борован 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№33 

  

         На основание чл.21, ал.1,т.15 от Закона за местното 
управление и местната администрация,Общински съвет: 
         1.Избира Галя Димитрова Муцовска-общински съветник за 
делегат от община Борован в Сдружение “Толерантност” и 
инж.Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на община Борован за 
зам.делегат. 
         2.Упълномощава Галя Димитрова Муцовска да представлява 
общината в сдружението , като упражнява от името на общината 



всички членствени права, включително и като член на 
управителните органи на Сдружение “Толерантност”. 

  

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

  

  

          4. Молби 

  

         5. Питания 

  

  

         След изчерпване на дневния ред в 15:00 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

  

  

                               Председател 

                               на ОбС Борован:………………... 
                                                   /Д-р Цезар Пенчев/ 
 


