
П Р О Т О К О Л 

№46 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 28.05.2014г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства по уважителни причини общинския съветник Лидия Диковска. 
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 отпадне от дневния ред Информация -доклад за осъществените Читалищни 
дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.4 от Закона на Народните читалища 
за 2013г. защото е представена само информация за читалището в с.Борован и 
Информацията за работата на кметствата през 2013г. 
 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован- Представени са информации и за 
другите читалища и са обобщени от г-жа Людмила Христова, гледани са на предходно 
заседание на ОбС през месец октомври и се препокрива със сегашната информация. 
Информация за работата на кметствата трябваше да бъде представена от кмета на 
с.Малорад и кмета на с.Нивянин и до сега не е представена. 
 

Петър Цветковски- да отпаднат от дневния ред двете информации. 
 

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

 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№358 

 

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

 

1.Информация за стопанисването и разпореждането с общинска собственост в Община 
Борован. 
 

 

2.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
изменение на Решение №239 от 13.02.2014г. на Общински съвет –Борован. 
 

 

3.Организационни 

 

4.Питания 

 

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

 

1.Информация за стопанисването и разпореждането с общинска собственост в Община 
Борован. 



 

Инж.Георги Гетовски – трябваше да ни се предостави договора за банкомата , на каква 
база се получава месечния наем, има ли анекс към договора, има ли клауза с която 
автоматически се продължава договора? Същото Нарушение е и за помещението на 
кабелната телевизия на която месец март е изтекъл договора и от тогава до днес на 
какво основание се взема наем? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован- във връзка с договора за банкомата 
на банка ДСК ,то е подписан на 4 април 2006г. от тогавашния кмет г-н Петьо Гацински. 
В договора има клауза , че ако до десето число на последния месец на договорения срок 
ако никоя от страните не изпрати до другата писмено уведомление, договора се счита 
за продължен за неопределен срок. Срока е изтекъл април месец 2011г. 
 

Инж.Георги Гетовски – Няма в информацията отразен договора с кабелната телевизия. 
Преподписан ли е договора? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован- договора за наем е изтекъл месец 
март, няма друг действащ договор, но се внасят пари за наем. 
 

Петър Цветковски – няма информация за 120 дка. земя в местността „Шаварна” и 
другите 55,00 дка земя. Пасищата също не се отбелязани. 
Да не се дават в последния момент докладни, само належащите, които са за 
кандидатстване по проекти или за бедствия и аварии. 
Земите отдадени под наем с подписването на договора да се внася половината сума от 
наемната цена, а другата половин може и на края на годината. 
 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован- информацията е поискана от ОбС 
до 14.05.2014г. да бъде представена, входирана е с дата 14.05.2014г. от общинска 
администрация, към тази дата няма нито един сключен договор за наем на пасища, 
първия договор е с дата 23.05.2014г. В информацията не може да се посочи нещо, което 
не съществува. 
 

 

Инж.Георги Гетовски- Не беше ли записано в решението на ОбС за отдаването под наем 
на общинска земя , че се плаща първо наем а след това се сключва договора. 
 

Веромир Спасов- зам.Кмета на община Борован – до 31.07 след като се ожъне се 
изплаща наема на общинската земя. 
 

Иван Костовски – с 55.00 дка общинска земя какво се случва? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован – нищо, земята пустее, не е изорана 
и не е засята.Тази земя беше махната от докладната за отдаването под наем. 
 

Инж.Георги Гетовски – няма подготвена докладна за отдаване под наем. 
 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован – ще се изготви такава докладна. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№359 

 

Приема Информацията за стопанисването и разпореждането с общинска собственост в 
Община Борован, като до следващото заседание да се изясни кой работи 120 дка. земя 
в местността „Шаварна” и да се внесе докладна за 55.00 дка. земя. 
 



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

 

 

2.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
изменение на Решение №239 от 13.02.2014г. на Общински съвет –Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№360 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1 , т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2014г. и Наредбата на Общински съвет Борован за условията и реда за 
съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ОбС – Борован: 
Изменя Решение №239 от 13.02.2014г. на ОбС Борован, както следва: 
„Точка 2. Приема инвестиционна програма за 2014г. (поименен списък по обекти, 
видове разходи и източници на финансиране) в размер на 841 200 лв., включително и 
резерв, разпределен по обекти, съгласно Приложение №5” 

 

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

 

 

3.Организационни 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован –разясни справката за средната 
работна заплата в общината. 
За месец март 2014г. е изготвена от личен състав Веса Стойчовска, предоставена е на 
касиера. За месец март справката е неправилна заради допускане на техническа 
грешка на лицето Веса Стойчовска, това което тя е подала през месец март е 787,76 лв. 
а реалната средна заплата за месец март е 654,69 лв. за месец април и май няма 
промяна в средната брутна заплата. 
Всеки един от съветниците е получил повече с около 70-80 лв. за месец март.Поискани 
са писмени обяснения от лицата Веса Стойчовска – човешки ресурси, Мариета Лиловска 
– касиер и Марияна Вельовска – гл.счетоводител, те ще си понесат отговорността. Ще 
има заповед за удръжката на тези пари, които са получили общинските съветници в 
повече без законово основание. Реалната средна заплата е 654,69 лв. а е подадена 
787,76 лв. 
 

Георги Георгиев – Да се удържат на тези които се направили грешка. 
 

Илияна Петрова- ОбС няма вина за тази грешка, как ще ни се удържат тези пари? 

 

Петър Цветковски – ние искахме справка за месец април, ще си направим труда да 
проверим в щатното дали е толкова средната работна заплата, защото заплатите на 
служителите са се увеличили. Бюджетната комисия ще провери това. 
 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован- 30 са държавните дейности по 
структура в местните дейности 16 бр., в предходния месец когато имахме 10 запора 
много от местните дейности отидоха на платена борса и имаме незаети места. 
 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 20.06.2014г. 
 

 



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

 

 

4.Питания 

 

Христо Коциловски – Ако не се строи пътя Борован – Малорад какво ще правим? 

Ако не се прави пътя Сираково –Добролево средствата който са предвидени за това да 
бъдат дадени за ремонт на пътя Борован – Малорад и дали е възможно това нещо? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на община Борован – След 10 дни ще се разбере дали ще се 
жали проекта за пътя Борован – Малорад. 
 

Георги Горанов- Ако не се прави евентуално пътя Сираково – Добролево или останат 
пари от ремонта да се направи някоя улица в Добролево и Сираково. 
 

Илияна Петрова – След като е кандидатствано по проект за пътя Борован – Малорад , 
няма да ни позволят да запълним с изрезки нито една дупка по пътя. 
 

Георги Георгиев – да се сложат пътни знаци на пътя Борован – Малорад за намаляване 
на скоростта и внимание при шофиране защото има опасност за пътно транспортни 
проишествия. 
 

Петър Цветковски – Изорават се пасища и поля и това е законово нарушение. Всички 
общински пътища в блоковете са също изорани. Да се изпрати комисия да провери това 
и на другото заседание да се уведоми ОбС за резултатите от направената проверка. 
Да се предоставят на Общинските съветници всички проведени процедури по ЗОП. 
Вярно ли че от програмата за аварийките са взети от полагащите се на Нивянин и 
Добролево и са дадени на Малорад? 

 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован – Това е клевета и лъжа от 120 
бр.авариики на 4 часа за три месеца има одобрени 60 бр. 20 бр.за Борован, 20 бр. за 
Малорад , 10 бр. за Добролево , 5 бр. за Нивянин и 5 – бр. за Сираково. Една седмица ние 
чакаме от Добролево и Нивянин да дойдат да подпишат договор и дойдоха само 4 
човека от Добролево и 2 човека от Нивянин. Бройките са дадени за Община Борован. За 
Нивянин бяха дадени 5 бр. но се назначени 2 бр. защото останалите не са си донесли 
документите и на Добролево са дадени 5 бр. 
 

Д-р Цезар Пенчев – Бюрото по труда ли подава бройките? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован – Общината подава 120 бр., но от 
тях бюрото по труда одобрява 60 бр. 
 

Димитър Митев – Защо след като в закона за Народните читалища е записано, че на 
първото заседание след 31 март се гледа доклад за дейностите на читалищата, това 
нещо не става? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован – информацията беше отхвърлена от 
ОбС. 
 

Д-р Цезар Пенчев – информацията беше отложена за следващото заседание защото 
само читалището в с.Борован е представило такава информация и няма как да се гледа 
информация само за едно читалище. 
 

Илияна Петрова – Това според вас информация ли е, къде ви е разпределението на 
средствата? 

 



Димитър Митев – абсолютно всички материали които са необходими включително 
разпределение на средствата ги има и са предоставени на г-жа Тодорова. 
 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован – До г-жа Лидия Диковска като 
председател на Бюджетната комисия е даден отговор на вашите питания. 
Разпределението на субсидията за читалищата е извършена от комисия назначена със 
заповед и е законосъобразно. Показан е и касов отчет на г-жа Лидия Диковска. 
Отговорност е на председателя на читалището да представи освен до кмета на община 
Борован и до Председателя на ОбС доклад за осъществените читалищни дейности и за 
изразходваните от бюджета средства от предходната година.Липсва представен 
доклад от Председателя на НЧ „Цани Иванов”-г-н Димитър Митев за изразходваните от 
бюджета средства през предходната година. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:20 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

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


