
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 25.04.2014г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

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

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на Община Борован- 

инж.Десислава Тодорава, зам. Кмета на Община Борован- г-н Веромир Спасов, кметове 
на кметства, директори на дирекции и гости от Общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

По дневния ред: 
 

Да бъде включена в дневния ред следните докладни записки: 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам. Кмeта на Община Борован относно 
изготвяне на проектна документация свързана с вътрешното преустройство в банков 
офис и 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 инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2014г. На Община Борован. 
 

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

 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№346 

 

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

 

1.Програма за майските културни тържества в община Борован 14-29 май 2014г. 
 

2.Информация за административното обслужване в община Борован. 
 

3.Информация за работата на кметствата през 2013г. 
 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за първо 
тримесечие на 2014г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам. Кмета на Община Борован относно 
изготвяне на проектна документация свързана с вътрешното преустройство в банков 
офис и 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 инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2014г. На Община Борован. 
 

 

5.Организационни 

 

6.Молби 

 

7.Питания 

 

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

 

1.Програма за майските културни тържества в община Борован 14-29 май 2014г. 
 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№347 

 

Приема Програмата за майските културни тържества в община Борован 14-29 май 
2014г. 
 

 

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

 

 

2.Информация за административното обслужване в община Борован. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№348 

 

Приема Информацията за административното обслужване в община Борован. 
 

 

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

 

 

3.Информация за работата на кметствата през 2013г. 
 

Илияна Петрова- Кметство Малорад е най – голямото кметство в общината , а са 
представили най- малък отчет, в него не се включени такса пазари няма и други такси.В 
отчета на Добролево са представени такси за нотариални заверки в Малорад 
няма.Разполага ли кметство Малорад с достатъчно персонал? 

 

Петър Гарвански- Кмет на кметство Малорад- Има отчет какви разходи и с какво 
приходи имаме за 2013г.Не ни достигна времето да направим по пълна справка за 



нотариалните заверки и такси за пазари, ще го коригираме това и ще представим 
допълнителна информация. 
 

Илияна Петрова- не се ли изисква такава информация ежемесечно? 

 

Яна Бецинска – Секретар на община Борован –Изисква се ежемесечно такава 
информация. От следващия път да се изисква тази информация от самите кметства а не 
от Кмета на общината. 
 

Инж.Георги Гетовски – Малорад е с два пъти повече жители от Добролево а има 3 
служители , а Добролево – 5 служители. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован-Не съм доволна от информациите 
на нито един кмет.Има 5 служители в кметство Добролево и 8 служители в кметство 
Малорад.Всеки кмет решава с кой да работи.Информациите са обобщени от Секретаря 
на общината.Добролево има ПУДОС а Малорад има „Устойчиво развитие на регионите” 

изграждане на информационен център и саниране на читалището.Всеки кмет на 
кметство носи отговорност за харченето на субсидията която му се превежда. 
 

Цено Цоловски – В информацията на Малорад липсват няколко раздела.Като село с най- 

голяма престъпност няма споменато нищо за престъпността има какво да се напише и 
какво да се направи. По инфраструктурата на селото през 2013г. се направи асфалтова 
настилка за 75 000 лв. нищо не е споменато и за това. Похарчени само 43 лв за гориво. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован –В кметство Малорад за периода 
2013г. по програми ОЗПОЗ подкрепа за заетост, аварийни групи и лични асистенти са 
назначени 301 човек. 
 

Д-р Цезар Пенчев – да се отложи информацията за следващото заседание с направените 
забележки и допълнения. 
 

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

 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№349 

 

Отлага информацията за следващото заседание с направените забележки и 
допълнения. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за първо 
тримесечие на 2014г. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 



 

РЕШЕНИЕ 

№350 

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната ОбС – Борован: 
Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован за І тримесечие на 
2014г. в размер на 160.00 лв. съгласно Приложение №1 

 

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

 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам. Кмета на Община Борован относно 
изготвяне на проектна документация свързана с вътрешното преустройство в банков 
офис и 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. 
 

 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№351 

 

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.14, ал.7 от ЗОС и по реда на глава осма от 
НРПСУРОИ №4 на Общински съвет –Борован, ОбС –Борован: 
1.Възлага на Кмета на Общината да изготви проектна документация свързана с 
вътрешното преустройство в банков офис 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, както и да набави всички документи свързани с одобряването на „проекта” 

във връзка с издаване на разрешение за строеж и въвеждането в експлоатация на 
банков офис. 
2.Общински съвет – Борован възлага на Кмета на Общината провеждане на процедура 
за 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. за офис 
на банка , при следните условия: 
2.1 Начална тръжна месечна цена за наема да бъде в размер на 3.00 лв на квадратен 
метър, съгласно Протокол №24/29.01.2010г. Решение №308 на ОбС –Борован. 
2.2 Срокът за отдаване под наем да бъде за период от 10/десет/ години. 
` 3.Общински съвет –Борован възлага на Кмета на Общината , след провеждането на 
търга , да сключи договор съгласно горното решение. 
 

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2014г. На Община Борован. 
 

Инж.Георги Гетовски – парите ще стигнат ли за ремонта на пътя Сираково – Добролево? 



Вместо 4 бр. мултифункционални устройства да се вземе 1 бр. 
 

Илияна Петрова – В т.13. искам де се редуцира не само бройката , но и сумата. 
 

Пламен Петров- 4 бр.устройства само за Борован ли са или цялата община? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – Само за Борован 1 бр. за 
счетоводството , 1 бр. за проектите , 1бр. за информационния център и 1 бр. за втория 
етаж в сградата на общината. 
 

Петър Станев – до сега е било по 8 ст. На страница а с тези устройства сумата ще падне 
под 1 ст. 
 

Илияна Петрова – да се купят 4 бр. устройства по 300 лв. а за проектите едно 

професионално мултифункционално устройство за 3000 лв. 
 

Пламен Петров – да бъдат закупени два броя мултифункционални устройства – 1бр. за 
счетоводството и 1бр. са сградата на общината. 
 

Инж. Георги Гетовски - 4000 лв. за закупуване на мултифункционални устройства а 8500 
лв. да отидат към тези за ремонта на пътя Сираково – Добролево. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1 „възд.се – 2 

 

Приема се направеното предложение. 
 

Петьо Гацински – в т.14 от докладната каква е сумата от 10 000 лв. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – сумата от 10 000 лв. са за гориво 
и за работата, а тръбите ги дава Престойски ще се подмени водопровода и 
отклоненията. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№352 

 

На основание чл.1 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси , 
Общински съвет одобрява следните вътрешни компенсирани промени между 
показатели на капиталовите разходи , както и между отделни обекти, финансирани със 
средства от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за 2014г., 
както следва: 
 

Пореден номер на обекта Обект Било Става Източник на финансиране 

 

7. Рехабилитация на ІV –класна мрежа участък Сираково –Добролево 116 500лв. 102 
500лв. Целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет 

13. Закупуване на професионални мултифункционални устройства 0лв 4000лв. Целева 
субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет 

14. Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа вс.Борован ул.”Христо Смерненски” 0лв 10 
000лв Целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет 

 



 

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1 „възд.се – 2 

 

 

5.Организационни 

 

Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно откриване 
на „Клуб на пенсионера” в с.Добролево 

 

Илиян Буковски – Кмет на с.Добролево – когато постъпи молба за регистриране на 
пенсионерски клуб трябва да се разгледа от ОбС и да се вземе решение.Може да се 
регистрира само един клуб. 
 

Яна Бецинска – секретар на община Борован – За да се вземе решение за разкриване на 
клуб в населено място трябва да има подадено заявление минимум от десет 
човека.Протокола от събранието е не легитимен ,тъй като няма клуб все още .Да се 
вземе под внимание само постъпилото заявление от жителите на селото.ОбС трябва да 
реши да се разкрие или не такъв клуб. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№353 

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 от Правилника за 
организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията 
на община Борован – приети с Решение на Общински съвет –Борован, ОбС : 
1.Открива „Клуб на пенсионера” с.Добролево 

2.Предоставя право на безвъзмездно ползване на Клуба на пенсионера , помещение с 
площ 80 кв.м., находящо се на ул „Благой Монов” №35 между кв.7 и кв.5 по плана на 
с.Добролево, с Акт за ПОС №638. 
3.Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за учредено право на 
безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ години. 
4.Необходимото оборудване и обзавеждане да се закупи , съобразно възможностите на 
бюджета „Клубове на пенсионера и инвалида” за 2014г. 
5.Задължава Кмета на общината да осигури необходимите средства за издръжка на 
Клуба в бюджет 2014г. на община Борован. 
 

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

 

 

-Предложение от Комисията по номинациите , избрана с Решение №222/22.03.2013г. на 
Общински съвет-Борован относно присъждана „Наградата на Борован” за 2014г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 



 

 

РЕШЕНИЕ 

№354 

 

Съгласно чл.39, ал.1 и 2 от Наредбата за символиката на Борован, и Протокол 
№3/17.04.2014г. на Комисията по номинациите Общински съвет- Борован удостоява с 
„Наградата на Борован” Маргарита Петрова Бецинска – начален учител и активен 
самодеец и изпълнител на народни песни . 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1 „възд.се – 1 

 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№355 

 

Съгласно чл.39, ал.1 и 2 от Наредбата за символиката на Борован, и Протокол 
№3/17.04.2014г. на Комисията по номинациите Общински съвет- Борован удостоява с 
„Наградата на Борован” Владимир Георгиев Ганецовски /посмъртно/ -художник, 
дългогодишен член на ръководството на Клуба на дейците на културата. 
 

 

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

 

 

Заповед № ПО-07-11/04.04.2014г. на Областния управител на Област Враца относно 
върнато Решение №343 от Протокол №43 от проведено заседание на ОбС на 21.03.2014г. 
 

Петър Станев – върнатата точка не спира решението в останалата част на докладната . 
 

Инж.Георги Гетовски – Трябва да се гледа цялото върнато решение а не само т.Х от 
него. Нашата група са е консултирала с юрист , който казва , че след като се върне 
решение се връща за определено нещо , но се връща цялото решение. 
 

Иван Костовски – къде е юриста на общината , никога нямаме юрист на заседанията, 
може ли да присъства юрист на заседанията или не може ? 

 

Общинските съветници Д-р Цезар Пенчев , инж.Георги Гетовски и Иван Костовски 
напуснаха заседанието. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№356 

 

 

Във връзка със Заповед № ПО-0711/04.04.2014г. на Областния управител на Област 
Враца Общински съвет –Борован променя точка Х от Решение №343 от Протокол №43 от 
проведено заседание на Общински съвет – Борован на 21.03.2014г., както следва: 



X.След задоволяване нуждите на регистрираните земеделските стопани, отглеждащи 
пасищни животни на територията на населеното място, възлага на Кмета на Общината 
да организира публичен търг за отдаване под наем на останалите пасища и мери 
общинска собственост, за срок от 5/пет / години, при спазване условията на 
действащата нормативна уредба и Глава осма от Наредба №4 за реда на придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински 
съвет - Борован. 
 

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

 

 

6.Молби 

 

-Молба от Румен Карлов Кънчев относно отпускане на еднократна помощ . 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован -за цялата година имаме 3000 лв. за 
отпускане на еднократни помощи з погребения и лечения на самотно живеещи. До сега 
са дадени 600 лв. и до края на годината остават 2400лв. 
 

Илияна Петрова- да се отпуснат 500 лв на Румен Кънчев 

 

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

 

Приема се направеното предложение. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№357 

 

Отпуска на Румен Карлов Кънчев еднократна помощ в размер на 500 лв. 
 

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

 

 

7.Питания 

 

Илияна Петрова – какво става с реконструкцията на пътната мрежа Борован – Малорад, 
до кога ще е срока за обжалване и на какъв етап сме с този проект? Не е възможно 
пътуването от местните хора и на всички пътуващи. Да се поеме ангажимент за един 
камион изрезки от г-н Ганецовски. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на община Борован- правим всичко възможно да започне по 
– скоро ремонта, на етап сме може би обжалване, но все още не ,още сме на етап 
оценка, лично ще поема ангажимента за един камион изрезки за запълването на 
дупките. 
 

Пламен Петров – на какво ниво е проекта със трите площадки? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на община Борован- има определен изпълнител, трябва само 
да се провери договора и започваме изпълнението, три от поръчките няма обжалване, 
надзора , управлението и строителните площадки те са готови. 



 

Пламен Петров-Председателя на читалището представя до 31.03.2014г.информация за 
дейността на читалището, кога ще бъде внесена информацията за разглеждане от ОбС? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован - това, което е заложено по план за 
работата на ОбС го предоставяме , не е заложено в плана и за това не е гледано. 
 

Лидия Диковска – докладните да се дават на общинските съветници в седем дневен 
срок, а не в последния момент на самото заседание. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован - докладната за инвестиционната 
програма чакахме ВиК да ни дадат количествените показатели , за да бъде написана 
докладната и предоставена на последната комисия. 
 

Следващото заседание на ОбС на 28.05.2014г. от 17:00 ч. 
 

След изчерпване на дневния ред в 19:00 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

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


