
П Р О Т О К О Л 

№56 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 27.11.2014г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
От заседанието отсъства общинския съветник Илияна Петрова. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на общината 
инж.Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, кметове на 
кметства, Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован Петър 
Станев. 
Преди приемането на дневния ред Председателят на Общински съвет-Борован Петър 
Станев запозна общинските съветници с Решение №1-МИ от месец октомври 2014г. на 
ОИК Борован, която на основание чл.276 от ИК прекратява предсрочно пълномощията 
на общинския съветник Лидия Христова Диковска от листата на ПП „ГЕРБ”. 

На основание чл.277, ал.1 от ИК назначава следващия от листата на ПП „ГЕРБ”-Тони 
Маринов Тодоров. 
Общинския съветник Тони Маринов Тодоров положи клетва и подписа клетвения лист. 
 

По дневния ред: 
 

Иван Костовски – общински съветник - във връзка със зачестилите нарушения по време 
на провеждане на заседанията на ОбС имам предложение, което Председателя на ОбС 
трябва да вземе под внимание.Смятам ,че със действията си г-жа Кметицата на няколко 
пъти показва,че нейното място не е да седи там и смятам ,че вие трябва да се намесите 
и да вземете адекватно решение, но това към момента не го виждам. За това ви 
предлагам да я преместите при останалите гости в залата.Това е предложение към Вас 
да го решите. 
 

Петър Станев – Председател на ОбС – предлагам това да го решим до следващото 
заседание.Знам ,че действително е така ,че тук е място само за Председателя и 
общинските съветници. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – на какво основание го искате това 
г-н Костовски? 

 

Иван Костовски – общински съветник -Във връзка с чл.15 т.10 от Правилника за 
работата на ОбС,Председателя на ОбС определя местата в залата на общинските 
съветници и на хората които имат право на съвещателен глас.Вие имате право на 
съвещателен глас и Председателя на ОбС трябва да определи къде ще седите.Вие сте 
доста темпераментна личност и прекъсвате общинските съветници, вземате думата без 
да ви я дават. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – спазвала съм винаги закона на 
ЗМСМА. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№401 

 

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



 

1.План за коледните и новогодишните тържества в Община Борован. 
 

2.Отчет на Кмета на Община Борован за общинската обработваема земя, гори, пасища и 
язовири. 
 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Цвятко Сълковски” – Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
промяна в състава на Общински обществен съвет за упражняване на обществен контрол 
при осъществяването на дейностите в областта на социалните помощи и социалните 
услуги. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
промяна на състава на Общински обществен съвет по етнически и демографски 
въпроси. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно отчет 
за изпълнението на програмата по чл.9 ал.1 от Наредбата за условията, реда и 
критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние 
за 2014г. приета с ПМС №117 от 2014 г. към трето тримесечие. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на справедлива пазарна цена на водогреен котел „Тракия” и продажбата му. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
изменение на заповеди на действащите центрове за настаняване от семеен тип за деца. 
 

 

-Докладна от Красимира Цекова относно допускане на изключения от минималния брой 
на учениците в паралелки за учебната 2014г- 2015г. 
 

 

4.Организационни 

 

5. Питания 

 

 

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

 

1.План за коледните и новогодишните тържества в Община Борован. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – към програмата трябва да има план сметка 
утвърдена от Общински съвет. 
 

Петьо Гацински – общински съветник – защо няма в програмата нищо за кметство 
Сираково? 

 

Гриша Георгиев – кмет на с.Сираково – Тържеството в Сираково ще е на 27.12.2014 г от 
12.00 часа. 



 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№402 

 

Приема План за коледните и новогодишните тържества в Община Борован. 
 

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

 

 

2.Отчет на Кмета на Община Борован за общинската обработваема земя, гори, пасища и 
язовири. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – на комисията исках за „Шаварна „ да ни се 
даде в какво състояние е , кой ползва земята, с какво е засято и до къде се стигна с 
тези 55 дка., казахте ,че до заседанието ще има тази информация. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –това е поставяно като въпрос 
много пъти Протокол №38/22.11.2013г., Протокол №40/24.01.2014г., Протокол 
№47/20.06.2014г. и Протокол №46 28.05.014г.съответно с отговори на кмета или 
зам.кмета. Г-н Буковски ви отговори, че следствие всички тези действия, които са 
извършени е извикана тресираща фирма „Топгео „ и към момента на тресирането е вече 
нива, не се ползва по предназначение, в следствие на което трябва да се смени начина 
на трайно ползване. Като кмет съм изисквала да се изготви проект на скица от 
служителите по земеделие и от тук на сетне ОбС да вземе решение за промяната на 
статута, начина на трайно ползване и на предназначението на имота.Съгласно чл.45 от 
Правилника за прилагане на закона за стопанисване и ползване на земеделски земи, 
начина на трайно ползване не мери и пасища общинска собственост и на части от тях 
може да се промени за други земеделски нужди по решение на ОбС. 
 

Петър Станев – председател на ОбС – въпроса беше кой работеше и работи замята? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –след заседанието на комисията в 
понеделник имахме проверка Цеца Петрова, Влади Буковски и аз и установихме,че 
земята не е обработена. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – вчера питах Цеца Петрова и тя каза ,че 
изобщо не и е поставено като задача да отговаря за „Шаварна”, кой я обработва. През 
2012 г., когато правихме комисията знаехме кой я обработва.Както вие казахте имаме 
няколко питания за това и нямаме нито един писмен отговор.Земята се обработва от 
някой и не може 3 години да се прави това и да не се знае от кой се 
обработва.Общината няма пари, а земята се обработва от някой без да вниса наем за 
това. 
 

Петър Станев – председател на ОбС – 55 дка все още не е отдадена под наем.Искаме 
информация защо не е дадена? 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник –ОбС не е виновен за това , че не са 
изготвени документите да се отдаде под наем.Ние сме взели решение,но някой не си 
върши работата. 
 



Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –във връзка с изказване на г-н 
Гетовски съгласно Протокол 33 от 2013 г е комисията, която е представила този 
протокол.След това на конкретните заседания, които цитирах сте получили отговор от 
кмета на общината и зам.кмета на общината.За 55 дка. декември ще има докладна. 
 

Пламен Петров – общински съветник – на нашето заседание на комисия не присъстваха 
представители от общинска собственост.Каква сума е събрана от действащите 
договори за общинска земя в Добролево , Малорад и Сираково и от язовирите отдадени 
на концесия? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –във връзка със внесените суми от 
наема на земя сумата от 15 101 лв. по договор за наем №ТД №4 от 27.01.014г. в 
землището на с.Добролево за стопанската 2014г.е внесена на 29.07.2014г.по сметката 
на Община Борован. Сумата от 26 522 лв. по договор за наем №ТД №5 от 27.01.014г. в 
землището на с.Малорад за стопанската 2014г.е внесена на 31.07.2014г.по сметката на 
Община Борован. От сумата 6572 лв. по договор за наем №ТД №6 от 27.01.014г. в 
землището на с.Сираково за стопанската 2014г.са внесени само 3000 лв. на 
20.10.2014г.г.по сметката на Община Борован. Ръководството на общината е изпратило 
покана за доброволно изпълнение за останалите 3572 лв.съответно сме дали 
постъпление на юристите за прекратяване на договора,ако в съответния срок лицето не 
заплати. 
Внесените суми от концесии –язовир „Жарковец” в Добролево със сключен договор на 
17.04.2009 г. за срок от 20 години стойност на наема 7060 лв. платен е до 2012г. 
включително. „Домославец” в Нивянин със сключен договор на 07.04.2009г. за срок от 
20 години 4580 лв. е платен до 2011г. включително. „Братковец” във Борован със 
сключен договор на 07.04.2009 г. 10 490 лв. наема е платен до 2013г. 
включително.Язовир „Млада овчарка” във Нивянин 298 лв. наема е платен до 2013г. 
включително. 
Милчо Рачев и „Аква ленд” имат задължения по договор за концесия. Не редовните 
платци са дадени на адвокатите на общината за действия по съдебен ред.Този който 
стопанисва язовира в Нивянин каза ,че още от времето на Цветковски е бил освободен 
от наем. 
 

Иван Костовски – общински съветник – аз се чудя защо ОбС не се прекръсти на 
следствен съвет.Ние водим постоянно някакви разследвания, за 55 дка. кой насади с 
тикви, кой насади с овес, кой изора „Шаварна”, кой ожъна общинската земя преди две 
години. Аз мисля, че общинската администрация в лицето на кмета трябва да почувства 
и някакъв срам към ОбС. Вие ни направихте на последните глупаци.Все едно никой не 
знае кой е направил това.Все пак е в община Борован.До кога ще се продължава с тези 
недомлъвки, и после общината няма пари.Нима вие не знаете кой изора „Шаварна, 
тогава ние какво правим, питаме вас всеки път и вие отлагате отговора умишлено 
защото е засадено и след като се прибере продукцията вече няма проблеми.Тези декари 
така се подминават и все за следващата сесия остават. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –като знаете кой ги обработва 
подайте жалба те не са засети 55 дка и „Шаварна”. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – за пасищата и мери има хора, които не се 
внесли парите. Това,че са изпратени покани нищо не значи. До сега за 55 дка. трябваше 
да има търг а за 120 дка. общинска земя „Шаварна” до 2011 г беше по чл.19 и общината 
трябваше до 2012г. да ги актува. Когато има предложения на комисиите да се дават 
промените а не да се отговаря устно.За язовир „Домуславец” сме освободили само за 
2010 г. да не се плаща наем ,защото беше пропукана стената и крана не работеше и от 



2012 г. трябва вече да си заплаща. И за язовирите и за земята парите трябва да се 
внесени по сметката на общината. 
Общинска собственост не са само пасища мери и земи , а има и гори, училища как се 
стопанисват, паметниците също и незаконните сметищата не са споменати. 
Всеки знае кой изора 55 дка и 120 дка и кой изора и ожъна общинската земя 2012г. в 
размер на 3800 дка. и общината не получи никакъв доход от това. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№403 

 

Отлага отчета за следващото заседание, като се допълни със исканата информация от 
заседанията на комисиите и заседанието на ОбС. 
 

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-3 „възд.се – няма 

 

 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Цвятко Сълковски” – Борован. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – като втора точка към това решение да се 
открие ЦНСТ от 3 до 7 години считано от 01.12.2014г. за сметка на общинския бюджет. 
 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован – няма как да се открие нов 
ЦНСТ.Откриването и закриването става със Заповед на изпълнителния директор.Имам 
уверение, че ще бъде открита нова социална услуга но трябва да мине годишния план 
да се заложи в него и да се заложи в показателите,без това не става. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – националния план е за закриване 
на такива домове до 2015г.Съгласно изискване на ЕС има забрана да се открива друг 
ЦНСТ при условие, че имаме такива разкрити. Да се разкрие такъв дневен център за 
лица с психически увреждания над 18 години или преходно жилище с капацитет от 15 
до 18 деца. 
 

Петьо Гацински - общински съветник – това значи ли, че от 01.01.2015г. персонала в 
ДДЛРГ ще бъде съкратен? 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№404 

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36в ,ал.3, т.1 от Правилника 
за прилагане на закона за социалното подпомагане, ОбС –Борован: 
Закрива Дом за деца лишени от родителска грижа „Цвятко Сълковски” – с.Борован, 



считано от 01.01.2015г. 
 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
промяна в състава на Общински обществен съвет за упражняване на обществен контрол 
при осъществяването на дейностите в областта на социалните помощи и социалните 
услуги. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№405 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.1 от Правилника за 
прилагане на закона за социалното подпомагане, ОбС –Борован приема : 
1.Лицето Велислава Георгиева Доцанова да бъде заменено с лицето Илияна Донкова 
Дончовска – Бърдарска – Началник отдел към Дирекция социално подпомагане –гр.Бяла 
Слатина. 
2.Лицето Галя Димитрова Муцовска да бъде заменено с лицето Илияна Славкова 
Петрова – общински съветник в ОбС Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
промяна на състава на Общински обществен съвет по етнически и демографски 
въпроси. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№406 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.13 от Правилника за дейността 
на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към МС 
и във връзка със Стратегията за равноправно интегриране на ромите в обществения 
живот, ОбС – Борован приема: 
Лицето Петко Валериев Тодоров да бъде заменено с лицето Цветелина Красимирова 
Тодорова – Старши експерт „ГРАПО” в общинска администрация Борован. 
 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно отчет 
за изпълнението на програмата по чл.9 ал.1 от Наредбата за условията, реда и 
критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние 
за 2014г. приета с ПМС №117 от 2014 г. към трето тримесечие. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – исках на комисията да ми се даде колко пари 



са възстановени на „Енемона” и на другите два фонда от октомври 2011г. до края на 
2013г. да ми бъдат дадени като цифри,кой месец на кой фонд и на „Енемона „ какво е 
плащано.До сега нищо не ми е дадено.Днес бях на обсъждането на бюджета на 
общината за 2015г. и там се твърдеше, че са 3 800 000 лв. останали и продължава ли 
към настоящия момент да са дължими? 

Поставях и днес въпроса и отговора беше, че са по-малко от 2 000 000 лв. дължими, но 
на обяснителната записка седеше цифрата 

3 800 000 лв. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –дългът ще бъда до 2018 г. 
Поисканата Справка беше представена на Д-р Цезар Пенчев. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –1 900 000 лв. са дължими до 2018 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№407 

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Наредбата за 
условията , реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено 
финансово състояние за 2014г., ОбС – Борован: 
Приема отчета към 30.09.2014г. за изпълнението на програмата по чл.9 ал.1 от 
Наредбата за условията , реда и критериите за предоставяне на средства на общини в 
затруднено финансово състояние за 2014г. 
 

 

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

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на справедлива пазарна цена на водогреен котел „Тракия” и продажбата му. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№408 

 

І.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС , във връзка с чл.40 ,ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ 
ОбС – Борован: 
1.Приема направената справедлива пазарна цена на водогреен котел „Тракия” 190 кв., 
собственост на Община Борован, с техническа идентификация – годен, находящ се в 
сградата на Община Борован – общинска сграда, направена от независим лицензиран 
оценител на стойност 8400 лв. 
2.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, и Наредба №4 за РПСУРОИ ОбС – Борован възлага на 
Кмета на Общината да проведе процедура за продажба на материален актив – 

водогреен котел „Тракия 190 кв., с остатъчна стойност:8400 лв. 
І І. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за 
счетоводството, ОбС – Борован приема направената справедлива оценка на панелни 
радиатори Н 600 19 броя, с остатъчна единична стойност 27 лв. находящи се в сградата 



на община Борован, с техническа идентификация годни за употреба и одобрява 
продажбата им, на база – справедлива оценка, направена от независим лицензиран 
оценител. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1 „възд.се –3 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
изменение на заповеди на действащите центрове за настаняване от семеен тип за деца. 
 

Инж.Георги Георги Гетовски – да се каже с колко бройки персонал ще работи ДДЛРГ? 

 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован – 24 броя по методика, персонала се 
запазва. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№409 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „в”,ал.1, т.3 от ППЗСП ОбС – 

Борован: 
Считано от 01.01.2015г. дава съгласието си да бъдат променени заповеди/решения в 
частта „целева група” отнасящи се до действащите два броя ЦНСТ на територията на 
община Борован, а именно: 
ЦНСТ 1 се променя на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания с капацитет 15 места. 
ЦНСТ 2 се променя на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания с капацитет 15 места. 
 

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

 

 

-Докладна от Красимира Цекова относно допускане на изключения от минималния брой 
на учениците в паралелки за учебната 2014г- 2015г. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – да не се разглежда докладната. 
 

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

 

 

4.Организационни 

 

Писмо от Георги Ганецовски относно отпускане на 3800 лв. за археологически 
проучвания в с.Борован. 
 

Георги Ганецовски обясни мотивите за исканата сума от 3800 лв. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –сумата, която е поискана за екип за разкопките 
от 3800 лв. да бъде включена към бюджета на общината. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 



 

РЕШЕНИЕ 

№410 

 

Сумата, която е поискана за екип за разкопките от 3800 лв. да бъде включена към 
бюджета на общината и да бъде отпусната. 
 

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

 

-Писмо от Димитър Митев –председател на читалище „Цани Иванов” Борован относно 
допълнително субсидиране на читалището. 
 

Димитър Митев –председател на читалище „Цани Иванов” – при разглеждане на 
бюджета на общината да се дофинансира читалището, защото тук се провеждат много 
общински мероприятия, поддържа се музей и картинна галерия. Към проекта за 
бюджет ако имате възможност да се включи дофинансиране на читалището. 
 

Петър Цветковски - общински съветник – при проекто бюджета ще се включи.Не знам 
какво става с банката, нейния наем и наемите от другите помещения къде отиват? 

 

Следващо заседание на ОбС да бъде на 18.12.2014г. от 15:00 часа. 
 

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

 

5. Питания 

 

Петър Цветковски – общински съветник – Коя фирма е спечелила търга за училищния 
плод за детските градини и училищата в Община Борован? Да ми се отговори писмено 
до следващото заседание. 
За ремонта на общината има ли проект, коя е фирмата спечелила проекта за ремонт на 
общината и кой реши да се прегради на втория етаж коридора? Да ми си отговори 
писмено до другото заседание. 
Всички търгове проведени от 2012г. до сега, кои фирми коя обществена поръчка са 
спечелили? Да ми се отговори писмено до другото заседание. 
 

Иван Костовски – общински съветник – предложението ми от началото на заседанието, 
не получих никакъв отговор, какво решение ще вземете? 

 

Петър Станев – председател на ОбС – на другото заседание. 
 

Цено Цоловски – има ли фирма, която да почиства пътищата в общината и най- вече в 
Малорад? 

 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован - снощи до 17:00 часа беше срока за 
подаване на офертите, днес в 14:00 часа комисията се събра да ги разгледа. 
Информацията, която мога да дам на този етап е , че има постъпили две оферти. 
Съгласно ЗОП имаме право да изискваме още документи и обяснения от участниците. В 
срок до три дни ще предоставим писма до участниците да ни предоставят тези 
документи и чак тогава ще има официални данни кой е спечелил. 
 

 

 



След изчерпване на дневния ред в 19:30 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 

 

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


