
П Р О Т О К О Л 

№47 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 20.06.2014г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: зам. Кмета на Община 
Борован- г-н Веромир Спасов, кметове на кметства, 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. и Информацията за работата на кметствата през 2013г. поради причината, че 
не са обобщени в една информация и са представени на общинските съветници в деня 
на заседанието. 
 

 

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

 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№361 

 

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

1.План за работата на Общински съвет –Борован през второто шестмесечие на 2014г. 
 

2.Организационни 

 

3.Питания 

 

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

 

1.План за работата на Общински съвет –Борован през второто шестмесечие на 2014г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№362 

 

 

Приема плана за работата на Общински съвет –Борован през второто шестмесечие на 
2014г. 
 

 

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

2.Организационни 

 

Петър Цветковски – общински съветник – В землищата на с.Добролево, с.Малорад и 
с.Нивянин има продадени общински земи и съгласно ЗОС 30% от продажната сума се 



предоставят на техните кметства. Те могат да бъдат върнати и под формата на проекти 
и ремонти. Може да се възложи на общинското ръководство да спази закона и да се 
преведат тези 30% на кметствата. Да ни си отговори на следващото заседание. 
 

Георги Георгиев – общински съветник – не е ли връщане на средства към кметствата, 
като се изплащат ремонтите на училищата и детските градини направени преди на 
кредит? 

 

Петър Цветковски – Има наредба по която след направените ЕСКО договори за ремонт 
на училищата, агенцията за Енергийна ефективност идва на проверка и ако има 
някаква забележка по ремонта се отстранява а за дома за деца лишени от родителски 
грижи, който е направен по проект за Енергийна ефективност Министерството на 
финансите дължи 250 000 лв. и общинската администрация трябва да си ги търси тези 
пари, 40% от общата стойност на проекта са Енергийна ефективност. Предишния 
Общински съвет е решил и всичко е законосъобразно и има документи за 
това.Наредбата важи и го има в Закона за държавния бюджет за 2011 и в 
постановление 334 и чл.72 , Закона за държавния бюджет 2012 за 2013, 2014 и 2015г. 
ще го има . 
 

Петър Цветковски – Във връзка със Заповед №157/03.06.2014г. на кмета на Община 
Борован същата да бъде отменена като незаконосъобразна на осн. чл.34 ал.1, чл.21.ал.1 
т.24 и чл.45 ал.2 от ЗМСМА. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№363 

 

На основание чл.34 ал.1, чл.21.ал.1 т.24 и чл.45 ал.2 от ЗМСМА отменя Заповед 
№157/03.06.2014г. на Кмета на Община Борован като незаконосъобразна. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1 „възд.се – 4 

 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник - да се изготви докладна за отдаването на 55 
дка. общинска земя под наем. 
 

Иван Костовски – общински съветник – на предишното заседание Кмета на общината 
каза, че ще внесе такава докладна, но още не е внесена. Вече три години нищо не се 
случва с нея това е безстопанственост към общинската земя. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – на следващото заседание ще има 
внесена докладна. 
 

Инж.Георги Гетовски – Нямаме още информация – колко договора за пасища са 
сключени, какви пари са постъпили в общината и кой ги е сключил. Миналата година за 
пасищата някой от спечелилите търговете внасяха парите с касов ордер а останалите с 
бордера от банката. 
 

Петър Цветковски – освен договорите за пасищата сключени ли са или не са договорите 
за отдаването под наем на общинска земя, ако са сключени да ни се даде на другото 
заседание на ОбС информация кои са спечелили търговете и на каква цена са 
спечелени. За кой ли път питам 120 дка. общинска земя в местността „Шаварна” кой ги 
е засадил? Да се отговори писмено на другото заседание. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – не мога да отговоря на този въпрос за 



„Шаварна” защото нямам информация. 
 

Христо Коциловски – общински съветник – Предлагам парите удържани на общинските 
съветници със заповед на Кмета да се дарят н църковното настоятелство в с.Малорад 
за ремонт на камбаната в църквата защото е счупена. 
 

Петър Станев – Председател на ОбС Борован – Има ли вече пълна информация за 
сключените договори за мери и пасища и кога можем да получим тази информация и 
можели ли това да стане по – рано от следващото заседание? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – На следващото заседание а може и по- 

рано няма проблеми. 
 

Илиян Буковски – Кмет на с.Добролево прочете уведомление относно работата на 
кметства Добролево с Община Борован. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – Кмета на Общината решава кой да 
назначи на работа в общината. В с. Добролево ще бъдет реализирани да края на 
годината три проекта има един реализиран и два работни проекта.не може да се каже , 
че Община Борован не обръща внимание на кметство Добролево. 
 

Илиян Буковски – Кмет на с.Добролево – това отношение се получи след изборите за 
Европейски парламент. В кметство Добролево имаше лице на което му бях издал 
пълномощно за разнасяне на призовките и за получаване на пощата на кметството, 
грижеше се и за хигиената. Всеки един не може да бъде допуснат до това. Същото лице 
на втория месец беше освободено от работа. В случая нямаме щатна бройка за 
хигиенист към кметство Добролево. Поради неизвестни причини е назначено лице към 
щатното разписание на Община Борован с место работа с.Добролево. Назначено е като 
работник по чистотата и беше предложено да почиства в кметството , но не мога да я 
допусна вътре защото има регистри и печати. 
 

Георги Георгиев – А освободеното лице как е допускано до тези неща? 

 

Илиян Буковски – Кмет на с.Добролево –има длъжностна характеристика на лицето и тя 
касае прекия работодател. Аз преценявам кой да допускам там, а не някой да ми 
налага. 
 

 

Иван Костовски – Прочете становище от Комисията за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – комисията не установи наличие на конфликт на 
интереси, Кмета на Община Борован си е подала декларация и се е оттеглила от 
тръжната процедура. Единствено установихме неспазване на наше решение. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – има заведени три дела в 
административен съд , които атакуват процедурата за отдаване под наем на пасища и 
мери. Търгът е проведен точно, но друг е въпроса дали решението на ОбС не е 
дискримиционно за другите участници. Всички общини дават под наем общинска 
собственост, но ОбС казва как да бъде отдадена тази собственост. Благодарение на 
решението на ОбС, което беше направено миналата година за 3 лв. на дка и беше 
върнато от Областния управител беше забавена процедурата за отдаване под наем на 
пасища мера.Сега в случая е нарушено част от вашето решение. 
 

Илияна Петрова – Заповедите на зам.Кмета са ущърб на решение на Общински съвет, 
ние не атакуваме прозрачността на процедурата а неспазване на наше решение. 
 



Общинския съветник Лидия Диковска напусна заседанието. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№364 

 

Приема становището от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси и предоставя материалите на Районна прокуратура гр.Бяла Слатина. 
 

 

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

 

Заседание на ОбС на 25.07.2014г. от 17:00 ч. 
 

 

3.Питания 

 

Петър Цветковски – След като се предостъпиха за стопанисване и управление 
училищата на техните директори , всички улуци по тях са смачкани и изпочупени и 
водата тече по стените на училищата. 
В професионалната гимназия „Коста Петров” автобуса е в окаяно състояние, да се даде 
поне двигателя на учениците в часовете по практика същото се отнася и за бракуваните 
коли. 
 

 

Илияна Петрова – Каква ще е съдбата на Детски дом за лишаване от родителски грижи? 

Какво се случва с докладната за разкриване на два броя Центрове за настаняване от 
семеен тип? 

Къде е решението на директора на агенцията за социално подпомагане? 

Докладната приета от мен и подписана от мен Илияна Петрова – общински съветник, 
пред сградата на Община Враца, какво се случва с децата и персонала на Дом за деца 
лишени от родителски грижи? 

Материалите за заседанията на ОбС да ми бъдат изпращани по пощата на адрес във 
гр.Враца. 
На въпросите да ми се отговори писмено на следващото заседание на ОбС на 
25.07.2014г. 
 

Иван Костовски - Между училищата „Кирил и Методи” и „Коста Петров” се получи 
отново голямо сметище. Преди имаше някакъв контрол, а сега се изхвърлят всякакъв 
вид отпадъци , в училище „Коста Петров„ учат ученици нещата със сметището са извън 
контрол. 
 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – Ще се вземат мерки за това. 
 

Илияна Петрова – Какво става с пътя Борован –Малорад, минало ли е обжалването на 

тази процедура? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – Всичко върви както трябва, 
изпълнението на ремонта на пътя ще започне след като се мине процедурата. 
 

Пламен Петров – Трите спортни площадки в Борован, Малорад и Добролево на какъв 
етап са? 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован– Чакаме становището на Държавен 



фонд Земеделие. 
Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – За Автоспирката във Малорад върви ли още 
процедурата за отдаване под наем? 

Идвало е едно лице в община Борован и е разговаряло със зам.Кмета, на което му е 
било отговорено,че автоспирката е спряна от отдаване под наем и на Общински съвет 
ще се предостави докладна за продажбата и. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован– Това лице идва при мен и му казах 
колко е наема на автоспирката, сумата му се видя много и попита да го 
закупи.Публична общинска собственост да се закупи трябва да промени своето 
предназначение от публична в частна. 
 

Милен Гайдарски – кмет на с.Нивянин – Подкрепям уведомлението на кмета на 
С.Добролево за три години Кметство Нивянин не е получило никакво пари.Назначават се 
хора по временна заетост без да съм уведомен за това. Има назначени по цели 
семейства на работа а другите хора мизерстват. 
Кой ще направи ремонт на ресторанта в селото, и кой ще плати водата и тока за 
времето в което се ползваше от домашен социален патронаж за готвене? 

До кога Кмета на Община Борован ще се държи по този начин с кметовете на кметства 
от други политически партии? 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 20:00 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 

 

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


