
П Р О Т О К О Л 

№52 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
26.09.2014г.от 17:00ч. в музикалната  зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 

  Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмет на 
Община –Борован инж.Десислава Тодорова зам.Кмета на Община Борован 
– Веромир Спасов, Кметове на кметства и гости от общината 

 Заседанието откри и ръководи  Председателят на Общински съвет-

Борован - Петър Станев. 
 

 

 След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№380 

 

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

1.Информация за работата на Домашен социален патронаж и 
обществената трапезария. 

 

2.Информация за готовността на училищата  и детските градини 
в Община Борован за учебната 2014/2015г., проблеми и нерешени 
въпроси. 
 

3.Информация за подготовката за Деня на Общината – 

25.10.2014г. 
 

4.Информация за резултатите от лятната кампания в селското 
стопанство, подготовката за есенната кампания и разпределение на 
земята между кооперациите, арендатори и частни стопани. 

 

          5.Докладни записки 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно: „Предоставяне на временно и възмездно ползване на 
помещение (№-1), находящо се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 16.50 
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: „Предоставяне на временно и възмездно ползване на 
помещение (№-3), находящо се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 1.30 
5кв.м. в сграда Поликлиника – с. Борован, собственост на Община 
Борован, съгласно АПОС № 662/18.11.1999г. 
  Предоставяне за временно и възмездно ползване на помещение в кв. 
121, УПИ ХІІІ, с площ от 16.00 кв.м., находящо се на първия етаж в сграда 
кметството – с. Малорад, собственост на Община Борован, съгласно АПОС 
№ 671/22.11.1999г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община   
Борован относно: „ Актуализиране на Инвестиционна програма 2014 на 
Община Борован. 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община 
Борован относно издаване на разрешително за ползване на воден обект на 
Концесионера „Аква Ленд БВБ” ЕООД представлявано от Борис 
Владимиров Борисов с цел аквакултури  и свързаните с тях дейности (без 
използването на съоражения за осъществяването на дейността), а именно 
язовир „Братковец” представляващ ПИ №000401 с площ 233.039 дка. 
находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, общ.Борован, 
съгласно акт за публична общинска собственост №581/17.09.1998г. 
 

 

6.Организационни 

 

7.Молби    
 

8.Питания 

 

  

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

 

1.Информация за работата на Домашен социален патронаж и 
обществената трапезария. 
 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№381 



 

Приема Информацията за работата на Домашен социален патронаж и 
обществената трапезария. 
 

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

 

2.Информация за готовността на училищата  и детските градини 
в Община Борован за учебната 2014/2015г., проблеми и нерешени 
въпроси. 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№382 

 

Приема Информацията за готовността на училищата  и детските 
градини в Община Борован за учебната 2014/2015г., проблеми и нерешени 
въпроси. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – Коя фирма  зарежда с 
гориво училищата и детските градини в общината? 

Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован – фирма 
„Сакс” ООД – Долна Баня.  

 

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

 

 

3.Информация за подготовката за Деня на Общината – 

25.10.2014г. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – Срещата с номинираната 
за националната филмова награда за дебютна женска роля в киното „Мара 
Нонинска – Миятева” да се измести за  18:30 часа. 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№383 

 

Приема Информация за подготовката за Деня на Общината – 

25.10.2014г. с направените изменения 

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

 



 

4.Информация за резултатите от лятната кампания в селското 
стопанство, подготовката за есенната кампания и разпределение на 
земята между кооперациите, арендатори и частни стопани. 

 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№384 

 

Приема Информацията за резултатите от лятната кампания в 
селското стопанство, подготовката за есенната кампания и разпределение 
на земята между кооперациите, арендатори и частни стопани. 

 

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

 

 

          5.Докладни записки 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно: „Предоставяне на временно и възмездно ползване на 
помещение (№-1), находящо се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 16.50 
кв.м. в сграда Поликлиника – с. Борован, собственост на Община Борован, 
съгласно АПОС № 662/18.11.1999г. 

 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№385 

 

На основание  чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 14, ал. 7 от ЗОС и 
чл.102 т.4 от Закона за лечебните заведения ОбС – Борован: 
                                                            

1.Отменя Решение № 320, по протокол № 40/24.01.2014г. за отдаване 
под наем на  помещение.  (№-1), находящо се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с 
площ от 16.50 кв.м. в сграда Поликлиника – с. Борован, собственост на 
Община Борован, съгласно АПОС № 662/18.11.1999г. 
            2.Общински съвет Борован възлага на Кмета на Общината, на 
основание  чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.102 



т.4 от Закона за лечебните заведения да сключи договор за наем със 
."Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по 
дентална медицина -д-р Дойчинова" ЕООД,  със седалище и адрес на 
управление : гр.София, община Столична, район Люлин, ж.к."Люлин", 
бл.368, ет.1, ап.1; ЕИК 202679947 представлявано от Сирма Дойчинова 
Дойчинова за срок от 10 години, считано от дата на подписването при 
месечна наемна цена  10 % от базисната наемна цена за 1 кв.м.площ  
предвид решение на ОбС Борован № 17 по протокол № 3/27.12.2011г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно: „Предоставяне на временно и възмездно ползване на 
помещение (№-3), находящо се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 1.30 
5кв.м. в сграда Поликлиника – с. Борован, собственост на Община 
Борован, съгласно АПОС № 662/18.11.1999г. 
  Предоставяне за временно и възмездно ползване на помещение в кв. 
121, УПИ ХІІІ, с площ от 16.00 кв.м., находящо се на първия етаж в сграда 
кметството – с. Малорад, собственост на Община Борован, съгласно АПОС 
№ 671/22.11.1999г. 
 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№386 

 

 На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.102 т.4 
от Закона за лечебните заведения ОбС – Борован: 
 1.Възлага на Кмета на Общината, на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, 
във връзка чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.102 т.4 от Закона  за лечебните 
заведения да сключи договор за наем за помещение (№3) в кв.1в, пл.№771, 
УПИ І, с площ от 15.30 кв.м., находящо се на първия етаж в сграда 
Поликлиника – с.Борован с ЕТ „Дентал – Десислава Ценова –
Амбулатория за първична дентална помощ”  със седалище и адрес на  
управление: гр.Враца, община Враца, обл.Враца, ж.к „Дъбника”, 

бл.32,вх.Б, ап.39; ЕИК 200759729 представлявано от Десислава Ценова 
Танова за срок от 10 години, считано от дата на подписването при месечна 
наемна цена 10% от базисната наемна цена за 1 кв.м площ предвид 
решение на ОбС Борован №17 по Протокол №3/27.12.2011 г. 
 2.Възлага на Кмета на Общината , на основание чл.21, т.8 от 
ЗМСМА, във връзка чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.102 т.4 от Закона  за лечебните 



заведения да сключи договор за наем за помещение  в кв.121, УПИ ХІІІ, с 
площ от 16.00 кв.м., находящо се на първия етаж в сграда кметство – 

с.Малорад с ЕТ „Дентал – Десислава Ценова –Амбулатория за 
първична дентална помощ”  със седалище и адрес на  управление: 
гр.Враца, община Враца, обл.Враца, ж.к „Дъбника”, бл.32,вх.Б, ап.39; ЕИК 
200759729 представлявано от Десислава Ценова Танова за срок от 10 

години, считано от дата на подписването при месечна наемна цена 10% от 
базисната наемна цена за 1 кв.м площ предвид решение на ОбС Борован 
№17 по Протокол №3/27.12.2011 г. 
 

 Общинския съветник Цено Цоловски не участва в гласуването 
поради конфликт на интереси  
 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община   
Борован относно: „ Актуализиране на Инвестиционна програма 2014 на 
Община Борован. 

 

 

Петър Цветковски – общински съветник – Докладната да се отложи 
за следващото заседание. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – да се каже за улиците  в 
Малорад  какво точно ще се прави  да се направи нещо като КСС. Така 
четейки оставам с впечатление ,че само  ще се пълнят дупките, без да  се 

изгражда поддържаща стена на самия път, и ако само отгоре се направи 
пътя ,то ще пропадне. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – да се вземе 
решението днес тъй като това е целева субсидия за капиталови разходи  от 
Републиканския бюджет.Тези средства има вероятност ако се отложи 
докладната за следващото заседание, да се загубят и нищо да не се 
направи. КСС ще ви бъде предоставено. 

 

Петър Станев – Председател на ОбС Борован – има предложение от 
Петър Цветковски докладната да бъде отложена за следващото заседание, 
като се направи комисия и се види къде са най- фрапиращите точки за 
ремонт. 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован – два месеца ще 
отнеме тази процедура за пътищата. 

 



 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№387 

 

 Отменя Докладната записка за извънредно заседание, като се 
направи КСС 

 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община 
Борован относно издаване на разрешително за ползване на воден обект на 
Концесионера „Аква Ленд БВБ” ЕООД представлявано от Борис 
Владимиров Борисов с цел аквакултури  и свързаните с тях дейности (без 
използването на съоражения за осъществяването на дейността), а именно 
язовир „Братковец” представляващ ПИ №000401 с площ 233.039 дка. 
находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, общ.Борован, 
съгласно акт за публична общинска собственост №581/17.09.1998г. 
 

 

След направените  разисквания и с поименно  гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№388 

 

 На основание  чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т.2 и чл. 60, ал. 1 
от Закона за водите  ОбС – Борован: 
                                                             

         1. Възлага на Кмета на Общината, на основание   чл. 21, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т.3б  от Закона за водите да открие процедура за 
издаване на разрешително за ползване на воден обект на Концесионера  „ 

Аква Ленд БВБ“ ЕООД представлявано от Борис Владимиров Борисов с 
цел аквакултури и свързаните в тях дейности ( без използване на 
съоражения за осъществяване на дейността), а именно язовир „Братковец“ 

представляващ ПИ № 000401 с площ 233.039 дка. находящ се в землището 
на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, общ.Борован, съгласно акт за публична 
общинска собственост № 581/17.09.1998г.  
 

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

 



 

6.Организационни 

 

-Предложение от комисията  по номинации относно номинация за 
„Почетен гражданин на Борован” 

 

 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№389 

 

 На основание чл.30, ал.1 от Наредбата за символиката на Борован и 
във връзка с Протокол №4 /09.09.2014г. на комисията по номинациите, 
номинира за „Почетен гражданин” на Борован Иван Рашев Андреевски 
/посмъртно/. 
 

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

 

 

 -Заповед №ПО-07 23/24.09.2014г. на Заместник Областния управител 
на Област Враца относно върнати за ново обсъждане Решения №377,378 и 
379 от Протокол №41 от проведено заседание на Общински съвет – 

Борован на 12.09.2014г. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – да се потвърдят решенията 

 

 Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма  „възд.се – 7 

 

 Не се приема направеното предложение. 
 

 Общинския съветник Лидия Диковска напусна заседанието  
 

 Предложението за потвърждаване на решенията беше подложено на 
ново гласуване. 
 

 Гласували:„за”-6 съветници, “против”-3  „възд.се –3 

 

 Не се приема направеното предложение. 
 

 Върнатите решения останаха без ново преразглеждане. 



 Петър Станев – Председател на ОбС Борован прочете питане от 
инж.Георги Гетовски относно издадено удостоверение за наследници на 
Тодор Христов Доновски. 
 

 Отговор от Кмета на Община Борован относно постъпило питане с 
Вх. №06-16/01.09.2014г. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – Общински съвет гласува 
във връзка с бедствията  10 000 лв. по 5000 за селата Нивянин и Малорад. 
Парите на се получени от кметствата, а съответно общината е изразходила 
31 268 лв. платени и не платени още 23 336 лв.След като няма решение на 
ОбС, как са изразходени тези пари?  
 Как за образованието в предишната точка не могат да се отделят 
41 000 лв? 

 Липсват оценки на щетите от наводнението. 
 Да се отговори писмено на въпросите на другото заседание. 
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – Кога ще се сложи кофа 
за смет в района на читалището? 

  

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – когато преди 
имаше докладна за закупуване на кофи за боклук ОбС не искаше да 
гласува. 

 

Цено Цоловски – общински съветник – написано е, че речните 
корита в Малорад се почистват поетапно, но не знам някъде да са 
почистени. 

 

Петър Гарвански – Кмет на с.Малорад – с техника се почисти след 
язовир Езерска падина, трябваше да се източат кладенците за да се пусне 
водата за пиене. 

 

Милен Гайдарски – кмет на с.Нивянин – В селото прокопахме един 
канал.След като валя два дни дъжд  оставаха още 20 см. да се напълни 
канала  и щеше да има второ наводнение.Този канал трябва да бъде 
заринат, кога ще се почисти речното корито, като не е извадено нито едно 
дърво. Искам отговора писмено. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –На 
извънредното заседание на 4 август, лично вие докарахте трима жители на 
с.Нивянин за да кажат, че трябва да се прокопае канала, а след това се 
правят постановки да бъде заринат канала.Речното корито 2012г, пуснах 
заповед за почистването му. Петдесет лева кубик дърва, сигнали от 



областна администрация, от жители на с.Нивянин, така ли се чисти 
речното корито с кражба на дърва и хвърляне на клоните вътре. 

За почистването на речните корита има назначени в Малорад -2 

човека  в Борован – 2 човека  в Добролево – 2 човека  и в Нивянин – 1 

човек. 
 

-Заявление от потърпевшите жители на с.Борован относно 
почистване на коритото на реката преминаваща през с.Борован. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – заявлението е 
парафирано за зам.Кмета за отговор. 

 

-Уведомление от Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован  относно ползване на платен годишен отпуск. 

 

 

7.Питания 

 

Петър Цветковски – общински съветник – Да се почистят 
гробищните паркове. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – освен, че се запълнени 
дупките на пътя Борован –Малорад, кога стартира ремонта на този път? 

 

Илияна Петрова – общински съветник – означава ли ,че след като са 
запълнени дупките , че проект за пътя няма и пътя няма да се прави ? 

Искам писмен отговор от компетентните лица. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – какво става с банката в 
Борован – клон Видин, плаща ли наем, вече две години караме така без 
наем.? 

Искам писмен отговор на следващото заседание. 
 

Петьо Гацински – общински съветник – Кога ще ми бъдат изплатени 
пътните разходи? 

Да ми се отговори писмено на въпроса. 

 

Плаща ли банката наем или не плаща? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –  гробищните 
паркове за Великден бяха почистени и беше окосена тревата.В следствие 
на поройните дъждове не е влизано да се чисти. Тези аварийни групи- 

едните бяха назначени до края на август а другите до 15 септември. Стига 



Времето да позволява и да не вали, ще поема ангажимент до края на 
седмицата да бъдат почистени. 

За ремонта на пътя Борован-  Малорад  има спечелила фирма, която е 
избрана като изпълнител от комисията по обществени поръчки. Имаше две 
фирми който обжалваха, отхвърлени са и жалбите, имаха 3 дневен срок да 
обжалват пред върховен административен съд. Делото е минало и община 
Борован е спечелила, договорът ще бъде факт предполагам тази седмица. 
Ако е хубаво времето ремонта може да стартира още октомври месец. 

 

Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован – непоносимо беше 
да се пътува и за това се запълниха дупките временно докато стартира 
ремонта. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –  г-н Спасов е 
изпратил писмо до шефката на банката, наем не получаваме тъй като 
нямаме сключен договор. Договора трябва да бъде сключен след 
провеждане на тръжна процедура, но имаше неща по ЗУТ, който трябваше 
да се изпълнят. 

 

Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован – плана на стаята я 
няма никъде в плана на читалището, има на това място галерия. За 
художествена галерия не може да се прави търг. Може би до една седмица 
ще стартира процедурата, до сега няма получени пари за наем.Сумата 
която е определена от вас ще бъде изпълнена.Няма внесени пари със задна 
дата, защото на практика ние сме подали заповед да се изнесе банката от 
читалището. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – г-н Гацински 
пътните ви разходи не са приоритет, когато сте се кандидатирали за 
общински съветник в декларацията ви пише ,че сте жител на Борован. При 
наличие на финансови ресурси ще ви бъдат изплатени. 

 

 Димитър Митев – да ми се отговори какво право на ползване има 
читалищното настоятелство върху сградата на читалището? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –във връзка с 
това питане, ви е отговорено писмено от г-жа Букерешка, отговаряно ви е 
няколко пъти на този въпрос каква собственост  е читалището, какво право 
на собственост има. Имате отговор то става с решение на ОбС. А във 
връзка с банката  обиждате моите служители, който движат тези въпроси.С 
председателя на ОбС  ходихме в следствието, бяхте подали сигнал, писахте 
до икономическа полиция, прокуратура, отговорили са ви , но отговора не 
ви изнася. 



 

 

 

 След изчерпване на дневния ред в 18:00 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 
 

 

 

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

 

 

  

                                                             

 

 


