
П Р О Т О К О Л № 40 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 24.01.2014г. от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства Общинския съветник Георги Горанов. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: зам. Кмета на Община 
Борован – г-н Веромир Спасов, кметове на кметства, дироктори на дирикции и гости от 
Общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

По дневния ред: 
 

Да се включат в дневния ред следните докладни записки: 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов –Вр.И.Д.Кмет на Община Борован относно 
отдаване под наем чрез публичен търг на помещение , находящо се в кв.1, кад.№1565, 
УПИ І, с площ от 15,40 кв.м в сградата на Читалище „Цани Иванов” –с.Борован, 
собственост на Община Борован, съгласно АПОС №1012/08.06.2012г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов –Вр.И.Д.Кмет на Община Борован относно 
отменяне на Решение на ОбС –Борован №105 по Протокол №9/19.09.2008г. и Решение 
№202 по Протокол №16/24.04.2009г., за продажба на имот №000710 в землището на 
с.Борован, ЕКАТТЕ 05548 в местността „Барата” с площ 55.000 дка. 
 

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

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 310 

 

Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
1.План за работата на Общински съвет-Борован през първото шестмесечие на 2014г. 
2.Информация за проведените търгове за отдаване под наем на Общинска земя. 
3.Отчет за дейността на Общински съвет Борован и неговите комисии за периода от 
01.07.2013г.-31.12.2013г. 
4.Отчет на кмета на община – Борован за дейността на общината за изминалите 2 
години на управление. 
5.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2013 на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и календарен план 
на културните събития през 2014г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2014г. 
 

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



приемане на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2014г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет Борован за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
отдаване под наем чрез публичен търг на помещение, находящо се в кв.1в, пл№771, УПИ 
І, с площ от 13.3 кв.м.в сграда Поликлиника-с.Борован,собственост на Община Борован, 
съгласно АПОС №662/18.11.1999г. 
 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
безвъзмездно предоставяне за управление имот, актуван с акт за публична общинска 
собственост №661/18.11.1999г. на ОУ „Отец Паисий” с.Борован и безвъзмездно 
предоставяне за управление имот , актуван с акт за публична общинска собственост 
№922/07.06.2005г. на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Малорад. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
безвъзмездно предоставяне за ползване за срок от 10 години за нуждите на ДСП – Бяла 
Слатина, ИРМ с.Борован стая на първи етаж и 3 стаи от І І-ри етаж на сграда 
„Образование” находяща се в УПИ ІV, кад.№763 в кв.1б по плана на с.Борован 

Предоставяне на безвъзмездно управление от Областна администрация-Враца на 
Община –Борован стая №25 със застроена площ 16кв.м, стая №26 със застроена площ 
31.кв.м и стая №27 със застроена плащ 31 кв.м находящи се на втория етаж на 
административна сграда, заедно с припадащите и се идеални части от общите части на 
сградата и отстъпено право на строеж върху имот кад.№759 в кв.1 по кадастралния и 
регулационния план на с.Борован, одобрен със Заповед №9/1987г. ул.Иван Вазов” №33 
актувани с АДС №2729/16.03.2010г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам. Кмет на Община Борован относно изменение 
в раздел пети „Такси за технически услуги „ на Наредба №6 за определянето и 
администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Борован. 
 

-Докладна записка от Лидия Диковска- Председател на комисията по бюджет и 
финанси, развитие на местното самоуправление и законност към ОбС – Борован. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов –Вр.И.Д.Кмет на Община Борован относно 
отдаване под наем чрез публичен търг на помещение , находящо се в кв.1, кад.№1565, 
УПИ І, с площ от 15,40 кв.м в сградата на Читалище „Цани Иванов” –с.Борован, 
собственост на Община Борован, съгласно АПОС №1012/08.06.2012г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов –Вр.И.Д.Кмет на Община Борован относно 
отменяне на Решение на ОбС –Борован №105 по Протокол №9/19.09.2008г. и Решение 
№202 по Протокол №16/24.04.2009г., за продажба на имот №000710 в землището на 
с.Борован, ЕКАТТЕ 05548 в местността „Барата” с площ 55.000 дка. 
 

6.Организационни 

 

7.Молби 

 

8.Питания 

 



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

 

 

1.План за работата на Общински съвет-Борован през първото шестмесечие на 2014г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 311 

 

Приема Плана за работата на Общински съвет-Борован през първото шестмесечие на 
2014г. 
 

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

 

 

2.Информация за проведените търгове за отдаване под наем на Общинска земя. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 312 

 

Приема Информацията за проведените търгове за отдаване под наем на Общинска 
земя. 
 

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

 

 

3.Отчет за дейността на Общински съвет Борован и неговите комисии за периода от 
01.07.2013г.-31.12.2013г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 313 

 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет Борован и неговите комисии за 
периода от 01.07.2013г.-31.12.2013г. 
 

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

 

 

4.Отчет на кмета на община – Борован за дейността на общината за изминалите 2 
години на управление. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 314 

 

Приема Отчета на кмета на община – Борован за дейността на общината за изминалите 
2 години на управление. 
 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-1 „възд.се –4 

 



-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2013 на Община Борован. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 315 

 

На основание чл.21, от ЗМСМА, чл.67, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне , приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.12 ал.3 от 
ЗДБРБ 2013г. ОбС –Борован 

Одобрява вътрешни компенсирани промени и актуализира поименна Инвестиционна 
програма на Община Борован за 2013г.СЪГЛАСНО Приложение №1 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и календарен план 
на културните събития през 2014г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 316 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за 
народните читалища ОбС – Борован: 
Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност и календар на 
културните събития през 2014г. 
 

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

 

В 17:15 часа пристигна и общинския съветник Георги Горанов 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2014г. 
 

Инж. Георги Гетовски – Защо не е включена в Програмата и земята в местността 
„Шаварна”? 

Как ще накараме този който е изорал и засял тази земя да си заплати за това? 

Зам.Кмета на Община Борован отговори , че не е включена земята защото е със статут 
пасище и в момента тече процедура за смяната на предназначението и. Земята не е 
чертана и се правят постъпления да се разбере кой я е изорал и засадил. 
 

Лидия Диковска – Защо са включени язовирите „Церов дол”, „Стубеля” и „Сироково” в 
т.КОНЦЕСИИ след като договорите за наем не са изтекли ? 

 

Зам.Кмета на Община Борован отговори, че на заседанието на комисиите е уточнено за 
6 язовира е взето решение и само те се дават на концесия . Програмата е дадена общо 
за всички общински имоти и за язовирите като цяло който подлежат на концесия. 
 

Инж.Георги Гетовски предложи да се извадят от програмата язовирите „Церов дол”, 

„Стубеля” и „Сироково” в т.КОНЦЕСИИ след като договорите за наем не са изтекли. 
 



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

 

Приема се направеното предложение . 
 

Петьо Гацински – Да се отложи Програмата за следващото заседание, като се внесе 
като докладна и да бъде по – разбираемо написана. 
 

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

 

Не се приема направеното предложение. 
След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 317 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС ОбС-Борован: 
1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2014г. с направените изменения.-Приложение №1 

2.Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г. 
да бъде публикувана на Интернет –страницата на Община Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2014г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 318 

 

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 – Борован: 
1. Утвърждава план – сметката за необходимите разходите по подържането на чистота 
на територията на Община Борован за 2014 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 2014 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”-1 „възд.се –няма 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет Борован за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Борован. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 319 

На основание чл.21,ал.1,т.7,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изменение на чл.59, ал.1,2 и 3 
от ЗМДТ. ОбС-Борован: 
Изменя и допълва Наредба № 7 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Борован , считано от 01.01.2014 г. както следва: 
1. Чл. 45 ал.1 се изменя както следва: 
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с 
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории 
„Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за 
съответната година се заплаща с намаление 40 на сто. 
2. В чл. 45 се създава нова алинея 1а със следния текст: 
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и 
съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на 
сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от 
определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗМДТ данък.“ 

3. Чл. 45 ал.2 се изменя както следва: 
За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 
двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се 
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 
50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.“ 

4.В чл.45 се създава нова алинея 4 със следния текст:Екологичните категории „Евро 3“, 

„Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от 
които е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя 
екологична категория. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
отдаване под наем чрез публичен търг на помещение, находящо се в кв.1в, пл. №771, 
УПИ І, с площ от 13.3 кв.м.в сграда Поликлиника-с.Борован,собственост на Община 
Борован, съгласно АПОС №662/18.11.1999г. 
 

Инж.Георги Гетовски- имаме решение на ОбС медицинските лица да заплащат 10% от 
наемната цена на кв.м. 
 

Г-н Веромир Спасов- по Наредбата на ОбС наема на кв.м е 3.00лв. когато се сключва 
договор ще се има в предвид решението на ОбС , ако наемателя е медицинско лице. 
 

Д-р Цезар Пенчев – Зъболекарката има ли регистрация в РЗИ? 

 

Г-н Веромир Спасов- Има регистрация в РЗИ. 



 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 320 

 

На основание чл.21,т.8 от ЗМСМА, вр.чл.14, ал.7 от ЗОС и по реде на глава осма от 
НРПСУРОИ №4 на ОбС – Борован,ОбС –Борован: 
1.Възлага на Кмета на Общината провеждане на процедура за отдаване под наем на 
гореописания имот при следните условия: 
1.1.Начална тръжна месечна цена за наема да бъде в размер на 3.00 лева на квадратен 
метър, съгласно Протокол №24/29.01.2010г.Решение №308 на ОбС Борован. 
1.2.Срокът за отдаване под наем да бъде за период от 10/десет/ години. 
2.Общински съвет Борован възлага на Кмета на Общината, след провеждането на 
търга,да сключи договор съгласно горното решение. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
безвъзмездно предоставяне за управление имот, актуван с акт за публична общинска 
собственост №661/18.11.1999г. на ОУ „Отец Паисий” с.Борован и безвъзмездно 
предоставяне за управление имот , актуван с акт за публична общинска собственост 
№922/07.06.2005г. на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Малорад. 
 

Общинските съветници поискаха да и се предостави акта за общинска собственост на 
училище „Св.Св Кирил и Методий” с.Малорад. 
Акта беше предоставен от Владимир Буковски. 
Общинския съветник Петър Цветковски предложи училищата да предоставят за 
стопанисване и управление. 
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се –няма 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 321 

 

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.10, ал.4 и 
ал.5 от ЗНП ОбС- Борован: 
1.Предоставя безвъзмездното стопанисване и управление за слрок от 10/десет/ години 
имот актуван с акт за публична общинска собственост №661/18.11.1999г. на ОУ „Отец 
Паисий” с.Борован 

2.Предоставя безвъзмездно за стопанисване и управление за срок от 10 /десет/ години 
имот актуван с акт за публична общинска собственост №922/07.06.2005г. на ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” с.Малорад. 
3.Задължава Кмета на Община Борован да предприеме всички необходими действия 
съгласно ЗОС, ЗНП и Наредба №4 на ОбС –Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
безвъзмездно предоставяне за ползване за срок от 10 години за нуждите на ДСП – Бяла 
Слатина, ИРМ с.Борован стая на първи етаж и 3 стаи от І І-ри етаж на сграда 
„Образование” находяща се в УПИ ІV, кад.№763 в кв.1б по плана на с.Борован 

Предоставяне на безвъзмездно управление от Областна администрация-Враца на 
Община –Борован стая №25 със застроена площ 16кв.м, стая №26 със застроена площ 



31.кв.м и стая №27 със застроена плащ 31 кв.м находящи се на втория етаж на 
административна сграда, заедно с припадащите и се идеални части от общите части на 
сградата и отстъпено право на строеж върху имот кад.№759 в кв.1 по кадастралния и 
регулационния план на с.Борован, одобрен със Заповед №9/1987г. ул.Иван Вазов” №33 
актувани с АДС №2729/16.03.2010г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 322 

 

На основание чл. 55, ал. 1, 2 и 3 от НРПСУРОИ № 4, вр. § 35 от ЗИДЗСП и чл.12, ал.3 от 
ЗОС, ОбС-Борован: 
1.Дава съгласието си да бъде предоставен за безвъзмездно ползване за срок от 10 
/десет/ години за нуждите на ДСП – Бяла Слатина, ИРМ с. Борован една стая на I-ви етаж 
и 3 стаи от II-ри етаж на сграда “Образование”, находяща се в УПИ IV, кад. № 763 в кв. 
1б по плана на с. Борован, представляваща масивна къща, построена през 1921г., 
съгласно АОС № 912/25.02.2004г., вписан в Агенция по вписванията – гр. Бяла Слатина. 
Разходите за ел. енергия, както и тези, свързани с поддръжката на самата сграда, са за 
сметка на ДСП – Бяла Слатина, ИРМ с. Борован. 
2. Общински съвет Борован дава съгласието си Община Борован, представлявана от 
Кмета инж. Десислава Тодорова да управлява безвъзмездно за срок от 10 /десет/ години 
стая № 25 със застроена площ 16 кв.м., стая № 26 със застроена площ 31 кв.м. и стая № 
27 със застроена площ 31 кв.м., находящи се на втория етаж на административна 
сграда, въведена в експлоатация през 1980г., представляваща масивна конструкция, 
изградена от тухли и железобетонни плочи, заедно с припадащите се идеални части от 
общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху имот кад.№ 759 в кв. 1 по 
кадастралния и регулационния план на с. Борован, одобрен със Заповед № 9/1987г., ул. 
„Иван Вазов“ № 33, актувани с АДС № 2729/16.03.2010г. 
3.Общински съвет Борован дава съгласие Кмета на Община Борован да предприеме 
всички, необходими законови действия, във връзка с изпълнение на горните две точки 
от решението. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам. Кмет на Община Борован относно изменение 
в раздел пети „Такси за технически услуги „ на Наредба №6 за определянето и 
администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Борован. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 323 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната записка ОбС-

Борован: 
1. В графата за такса към чл.25, т.17 и т.18 от Наредба N6 за определянето и 
администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Борован ,,50% 
от таксата по чл.36, т.7‘‘ да се промени на ,,50% от таксата по т.9‘‘. В забележките по 
чл.25, т.17 и т.18 вместо ,,по приложение 1“ да се промени на ,,по приложение N2“. 

2. Наименованието на услугата по т.18 от Наредба N6 за определянето и 
администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Борован 
вместо ,,Отразяване със забележка в разрешението за строеж“ да се чете ,,Отразяване 
със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж‘‘. 
3. Към чл.25, т.12 от Наредба N6 за определянето и администрирането на местните 



такси и услуги на територията на Община Борован за одобряване на инвестиционен 
проект с оценка за съответствие от ЕСУТ да се създаде нова точка т.12А. със следното 
съдържание: 
т.12А. Одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект с оценка за 
съответствието от ЕСУТ (графите за срок и забележка остават с непроменено 
съдържание като тези към т.12, а към графата за такса се добавя ,,плюс таксата по 
т.38“). 

4. Към чл.25, т.30 от Наредбата N6 за определянето и администрирането на местните 
такси и услуги на територията на Община Борован за одобряване на инвестиционен 
проект с оценка за съответствие от фирма – консултант да се създаде нова точка т.30А. 
със следното съдържание: 
т.30А. Одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект с комплексен доклад 
от фирма – консултант (графите за срок, такса и забележка остават с непроменено 
съдържание като тези към т.30). 
 

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

 

-Докладна записка от Лидия Диковска- Председател на комисията по бюджет и 
финанси, развитие на местното самоуправление и законност към ОбС – Борован. 
 

Общинския съветник Георги Горанов предложи възнаграждението на общинските 
съветници да бъде 50% от средната брутна работна заплата в Общинска 
администрация. 
 

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

 

Не се приема направеното предложение. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 324 

 

На основание чл.34, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА и в съответствие с чл.21 ал.1 т.8 от 
Правилника за организация на дейността на Общински съвет – Борован и направените 
изменения и допълнения на ЗМСМА обнародвани в ДВ бр.1 / 2014г.. правя предложение, 
възнаграждението на Общинските съветници да бъде както следва: 
-на Общински съветник, считано от 01.01.2014г.за участие в заседание на ОбС и 
постоянните комисии, да се заплаща месечно възнаграждение ,което да бъде 70% 
(Седемдесет %) от средната брутна работна заплата в Общинската администрация . 
- определят се 200 лв. месечно ,за пътни и други представителни разходи , свързани с 
работата му като общински съветник . 
-участието на Общински съветник в заседание на ОбС или ПК се установява със 
съответен протокол подписан лично от него и утвърден от Председателя на 
ОбС.Наличието на такъв протокол е основание за начисляване на съответното 
възнаграждение. 
-отсъствието на Общински съветник от заседание на ОбС или ПК, независимо от 
характера на причините, го лишава от възнаграждение от съответното заседание. 
Основание за предложението: 
-Изменение и допълнение на чл.34,ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА обнародвано в ДВ бр.1 / 



2014 г. 
-Задълженията ,които има по ЗМСМА за участие в работата на ОбС и ПК и 
отговорността, която носи Общинския съветник за взетите решения пред избирателите. 
-Липса на нормативен акт уреждащ категоричното решаване на въпроса. 

 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –Вр.И.Д.Кмет на Община Борован относно 
отдаване под наем чрез публичен търг на помещение , находящо се в кв.1, кад.№1565, 
УПИ І, с площ от 15,40 кв.м в сградата на Читалище „Цани Иванов” –с.Борован, 
собственост на Община Борован, съгласно АПОС №1012/08.06.2012г. 
 

Общинския съветник инж. Георги Гетовски предложи наемът на помещението да бъде 
150 лева. 
Общинския съветник Петър Цветковски предложи наемът на помещението да бъде 350 
лв. 
Общинския съветник Иван Костовски предложи, като се определи наема на 
помещението, да се помисли и какво ще се прави с тези 8 месеца назад с консумативите 
за ток и вода. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 325 

 

Докладната записка да бъде ръзгледана на следващото заседание на ОбС – Борован, 
като бъде съгласувана с юриста на Общината. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –Вр.И.Д.Кмет на Община Борован относно 

отменяне на Решение на ОбС –Борован №105 по Протокол №9/19.09.2008г. и Решение 
№202 по Протокол №16/24.04.2009г., за продажба на имот №000710 в землището на 
с.Борован, ЕКАТТЕ 05548 в местността „Барата” с площ 55.000 дка. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 326 

 

Поради причини описани в доклаадната записка с Вх.№26/23.01.2014г. ОбС-Борован 
отменя Решение №105 по Протокол №9/19.09.2008г. и Решение №202 по Протокол 
№16/24.01.2014г. 
 

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

 

6.Организационни 

 

Председателя на ОбС – Борован запозна общинските съветници с писмо от Областния 
управител на Област Враца относно пристигнала в Областна администрация гр.Враца 
жалба от г-н Димитър Георгиев Митев- Председател на НЧ „Цани Иванов 1907” 

с.Борован. 
 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 13.02.2014г. от 17:30 ч. 
 



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

 

7.Молби 

 

Петър Цветковски – Всички молби за помощи към Общински съвет да се разглеждат от 
Обществения съвет. 
 

8.Питания 

 

Петьо Гацински- Искам да ми се направи справка за 2013г. по месеци какви 
възнаграждения съм получавал като Общински съветник. 
Силвия Катанска –Няма проблем да се направи справка. 
 

Петър Цветковски- Има ли подписани договори за снего почистването в общината и кой 
е спечелил в Борован? 

Зам.Кмета на Община Борован отговори ,че общината има готовност за снегопочиствана 
,но в Малорад няма подписан договор, защото спечелилият търга отказа да подпише 
договора иначе е уточнено кой ще почиства.За Борован ще почиства Радослав 
Червеняшки. 
На кой е коня в скотовъдния дом ? Да ми се отговори на следващото заседание. 
 

Илияна Петрова – Кой ще извършва снегопочистването в Малорад и защо е отказал 
спечелилият търга да подпише договор? 

 

Зам. Кмета на Община Борован отговори ,че на проведената процедура за избор на 
изпълнител на снегопочистване на Община Борован е избран изпълнител кооперацията 
в с.Малорад в следствие доказаната обработка на общинска земя и дължимите суми 
към общината , на председателя на кооперацията е предложено сумата да бъде 
прихваната от дължимата му за снегопочистването, но това е отказано и съответно е 
отказан да се сключи договор. 
 

След изчерпване на дневния ред в 19:10 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

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


