
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 18.12.2014г.от 15:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха:Зам. кмета на общината 
Веромир Спасов, секретара на Общината Яна Бецинска кметове на кметства, Директори 
на дирекции 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 

№411 

 

Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
1. Информация за работата на бюрото по труда и общинската администрация за 
овладяване на безработицата в Община Борован – Мерки. 
 

2. Отчет на Кмета на Община Борован за изпълнение на решенията на Общински съвет-

Борован за 2014г. 
 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост с обща площ от 601.879 
дка., намиращи се в землището на с.Малорад по пазарни цени направени от независим 
оценител. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на план – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ) за община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
разрешаване разработването па проект за подробен устройствен план (план за 
регулация и застрояване) за п.и №5210002 по КВС на местността „Рога”, землище на 
с.Борован, област Враца с перцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване 
на имота на заданията по чл.125 от ЗУТ 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам. Кмет на Община Борован относно 
безвъзмездно предоставяне за ползване за срок от 10 години за нуждите на Дирекция 
социално подпомагане – Бяла Слатина ИРМ с.Борован масивна къща на два етажа, 
съгласно АПОС №719/30.11.1994г. 
 

4.Организационни 

 

5. Питания 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1 „възд.се – 2 

 

 

1. Информация за работата на бюрото по труда и общинската администрация за 
овладяване на безработицата в Община Борован – Мерки. 



 

Петър Цветковски – общински съветник – има ли други предприети мерки за 
безработицата, по строежите които текат в общината могат да се вземат общи 

работници. 
 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован – От 44 назначени човека са разпределени 
както следва : Борован – 10; Малорад – 17; Добролево – 10; Нивянин – 5 и Сираково – 2. 

Общинската администрация е предприела мерки и в момента има работещи към всички 
сгради, те са наети от фирмите които извършват ремонта. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№412 

 

Приема Информацията за работата на бюрото по труда и общинската администрация за 
овладяване на безработицата в Община Борован – Мерки. 
 

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

2. Отчет на Кмета на Община Борован за изпълнение на решенията на Общински съвет-

Борован за 2014г. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – работи ли се по решението за обходния път 
и за стената на язовира, има ли избран изпълнител? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован – не , все още не е възможно да се 
работи. Поканихме три врачански фирми, но на нашата покана се отзова само една 
фирма. Договора е сключен с „Гарант 90”Цонев и Сие”. 

 

Пламен Петров - общински съветник – Решение №325 за банката в читалището има ли 
някакво плащане до сега за наем? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован –нищо не е плащано защото няма 
сключен договор. Трябва да се проведе търг, но за сега още не е плащан наем. 
 

Пламен Петров – общински съветник – Кога ще се проведе търга? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован –Януари ще се проведе търг. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник- Решение №359 – да се изясни кой работи 120 
дка. в местността „Шаварна”, но до сега не е даден отговор. Поисках Цеца Петрова да 
присъства на заседанието. 
 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован –решението е посочено като неизпълнено. 
Цеца Петрова е уведомена, но не знам защо не присъства. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№413 

 



Приема Отчета на Кмета на Община Борован за изпълнение на решенията на Общински 
съвет-Борован за 2014г. 
 

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

 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост с обща площ от 601.879 
дка., намиращи се в землището на с.Малорад по пазарни цени направени от независим 
оценител. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – да не се продава вече общинска земя. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –кмета на Малорад знае ли за тази докладна, 
говорено ли е с него и населението запознато ли е? 

 

Петър Гарвански – Кмет на с.Малорад – 5 минути преди заседанието се запознах с 
докладната и не е разговаряно с мен, не знаех за това. Аз не съм съгласен да се 
продават имотите около покрайнините на селото, достатъчно земя е продадена за да се 
продава още. Масиви в местността „Лозята” може да се обособят в друг масив и да се 
продадат, но другата земя съм против да се продава. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – да се отдаде земята под наем, не да се 
продава. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – да има решение на населението на с.Малорад, а 
не след това да са настроени против общинските съветници. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№414 

 

Отхвърля Докладната записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован 
относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост с обща площ от 
601.879 дка., намиращи се в землището на с.Малорад по пазарни цени направени от 
независим оценител. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на план – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ) за община Борован. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – 9 човека да ни бъде разяснено дали в другите 
населени места ще има назначени такива хора за почистване на уличните платна. 
 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован – да ще има, Сираково – 1 човек , Нивянин – 

1 човек, Малорад – 2 човека и Борован – 4 човека. 



 

Петьо Гацински – общински съветник – не може ли да се икономисат тези пари и да 
бъдат взети за тази работа хора от заетостта, а с тези пари да се плати част от 
задължението към „Енемона”? 

 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован –това е планово от местните приходи е, 
ако няма пари тези 9 човека няма да бъдат назначени. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – Вместо 53 000 лв.да се намалят на 43 000 лв. и 
вместо 45 000 лв. да се намалят на 25 000 лв.и с останалите 30 000 лв. да се закупи нова 
сметосъбирачна машина. Да отпаднат бройките който са към шофьора на камиона и да 
се вземат хора от заетостта. 
 

Георги Георгиев – общински съветник – имаше преди такава докладна , но вие не я 
гласувахте. 
 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован – това е абсурдно от бюрото по труда 
казват какви длъжности са отпуснатите хора, ние не можем да им сменяме длъжността. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№415 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и 
такси и чл.12 от Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услугите на Община Борован ОбС – Борован: 
Утвърждава План – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ) за Община Борован през 2015г. съгласно Приложение 
№1. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 5 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
разрешаване разработването па проект за подробен устройствен план (план за 
регулация и застрояване) за п.и №5210002 по КВС на местността „Рога”, землище на 
с.Борован, област Враца с перцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване 
на имота на заданията по чл.125 от ЗУТ. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
РЕШЕНИЕ 

№416 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 11 
от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и чл. 124а, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
и при мотиви, подробно изложени в докладната записка,ОбС – Борован: 
 

1. Разрешава по искане и за сметка на заинтересуваното лице, подало заявление с вх.№ 
94-1465/11.12.2014 г. – Радослав Веселинов Червеняшки, изработването на проект за 
подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за п.и. № 521002 по КВС 
на местността „Рога”, землище на с. Борован, област Враца за промяна на 



предназначението му за производствени и складови функции (зона Предимно 
производствена – Пп) с парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване на 
имота, съгласно становищата на експлоатационните дружества. 
2. На основание чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданията по чл.125, ал.2 от ЗУТ за 
изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) 
за п.и. № 521002 по КВС на местността „Рога”, землище на с. Борован, област Враца и 
парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване на имота. 
3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, както и на други подходящи места 
в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата 
на Общината и в един местен вестник (чл.124б, ал.2 от ЗУТ). 
4. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ. 
Гласували:„за”13 съветници, “против”-няма „възд.се – няма. 
 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам. Кмет на Община Борован относно 

безвъзмездно предоставяне за ползване за срок от 10 години за нуждите на Дирекция 
социално подпомагане – Бяла Слатина ИРМ с.Борован масивна къща на два етажа, 
съгласно АПОС №719/30.11.1994г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№417 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската 
собственост, чл.19, ал.1 и 2 от НРПСУРОИ № 4 на Общински съвет – Борован и § 35 от 
ЗИДЗСП, ОбС – Борован: 
 

1. Отменя свое Решение № 322 от протокол № 40/22.01.2014г. с което дава съгласието 
си да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на Дирекция социално подпомагане – 

Бяла Слатина, ИРМ с. Борован част от сграда „Образование“ , находяща се в УПИ IV, кад. 
№ 763 в кв. 1б по плана на с.Борован. 
2. Общински съвет Борован дава съгласието си да бъде предоставен за безвъзмездно 
ползване за срок от 10 /десет/ години за нуждите на ДСП – Бяла Слатина, ИРМ с. 
Борован една стая № 18 с площ 11,82 кв.м. на I-ви етаж и 3 стаи с номера №21 с площ от 
9,92 кв.м., №22 с площ от 9,86 кв.м. и №23 с площ от 15,40 кв.м. от II-ри етаж на сграда 
“Счетоводство”, находяща се в УПИ I, кад. № 1565 в кв. 1 по плана на с. Борован. 
Разходите за ел. енергия, както и тези, свързани с поддръжката на самата сграда, са за 
сметка на ДСП – Бяла Слатина, ИРМ с. Борован 

3.Общински съвет Борован дава съгласието си да бъде предоставен за безвъзмездно 
ползване за срок от 10 /десет/ години за нуждите на Дирекция „Бюро по труда „ – Бяла 
Слатина, филиал Борован стая № 19 с площ от 11.82 кв.м. и стая № 20 с площ от 15.18 
кв.м. от II-ри етаж на сграда “Счетоводство”, находяща се в УПИ I, кад. № 1565 в кв. 1 по 
плана на с. Борован. Разходите за ел. енергия, както и тези, свързани с поддръжката на 
самата сграда, са за сметка на Дирекция „Бюро по труда „ – Бяла Слатина, филиал 
Борован 

4. Общински съвет Борован дава съгласие Кмета на Община Борован да предприеме 
всички, необходими законови действия, във връзка с изпълнение на горните две точки 
от решението. 
 

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



 

4.Организационни 

 

-Избор на съдебен заседател към Окръжен съд Враца. 
 

Петър Станев – председател на ОбС – Борован- предлагам за съдебен заседател – 

Димитър Кичуков. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№418 

 

Във връзка с изтичане на мандат на съдебните заседатели ОбС – Борован открива 
процедура за кандидати към Окръжен съд Враца.Съгласно решение на общото 
събрание на съдиите от Софийски апелативен съд проведено на 09.10.2014г. за община 
Борован е определен един съдебен заседател. По предложение на комисията бе 
Предложен съдебен заседател към Окръжен съд гр.Враца- Димитър Метаксов Кичуков. 
 

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

 

-Изложение от Иванка Пешковска 

 

Петър Цветковски – общински съветник –да се отпуснат исканите 500 лв. за 
пенсионерския клуб в с.Добролево да си разплатят задълженията. 
 

Заседание на ОбС на 23.01.2015г. от 17:00 часа. 
 

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

 

5. Питания 

 

Иван Костовски – общински съветник – относно отводняването на с.Нивянин, г-н 
Червеняшки е обещал на хората който са участвали в отводняването една сума и когато 
е дошъл момента да се дадат тези пари се е получило така, че едни хора са си получили 
обещаното а останалите не са получили това което и е обещано,вярно ли е това? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован –това не е вярно. 
 

Петьо Гацински – общински съветник – на 21 ноември имам едно искане, да ми се 
направи справка какво ми се дължи за пътни разходи и ще ми бъде ли изплатено? 

 

Яна Бецинска – секретар на Община Борован –Проблема към теб е да не ти се изплатят 
е, че в справката има посочено среща с избирателите, а няма разходно оправдателен 
документ.Разходния бон за гориво е представен и това за мен е документ и може да 
заповядаш на касата на общината да си получиш парите. 
 

Цено Цоловски – общински съветник – общината ли трябва да осигури пясък за 
опесъчаване защото още няма такъв? 

 



Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован – Тони Петров обеща два камион със 
пясък и сол, но за сега все още няма. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – има ли избран изпълнител за 
снегопочистването? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован –Проведена е общественна поръчка и се 
явиха двама кандидати. Единият е от Добролево – Цветослав Йорданов, който даде 7.00 
лв. а другият е „Пътища М” – Монтана, който даде 27.00 лв. Видяхме, че спечелилият 
Цветомир Йорданов има техника, но няма как да почиства всички села в 
общината.Пуснали сме нова процедура и в понеделник я отваряме. 
 

 

Петър Цветковски – общински съветник – ще ни се даде ли най- после информация за 
всички спечелени търгове по ЗОП? 

До поликлиниката да се оправи тротоара или поне да се насипе с камък. 
 

Илияна Петров – общински съветник – съфинансирането на пътя Борован – Девене от 10 
000 лв. изплатено ли е след като имаме решение? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован – в разговор между Кмета на общината и 
г-н Престойски се споразумяха да не се внасят тези пари, но после той каза ,че трябва 
да се внесат.Не са за сега изплатени. 
 

Пламен Петров – общински съветник – каква е възможността котела изхвърлен от 
общината да бъде предоставен на читалище „Цани Иванов” за отопление на салона? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован – сигурно има някаква възможност,но не 
мога да кажа. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 17:10 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 

 

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


