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П Р О Т О К О Л 

№59 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 16.02.2015г.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 Община Борован – 

инж.Десислава Тодорова, Зам. кмета на общината Веромир Спасов, 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 

№426 

 

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

1.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Борован към 31.12.2014г. 
 

2.Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015г. 
 

3.Обсъждане на проект за Бюджет 2015г. 
 

4.Организационни 

 

5.Питания 

 

 

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

 

1.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Борован към 31.12.2014г. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – общинската администрация не пожела да 
направи корекциите по Отчета ,които бяха поискани от Общинските съветници. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – този отчет беше труден и мога да 
каже, че е успешен, 400 000 лв. помощ по постановление на министерски съвет за 
покриване на стари задължения 2008 – 2011 г., 1 500 000 лв. по три проекта по 
Публично административна програма „Региони в растеж ”, 427 000 лв. от 
Междуведомствена комисия по бедствия и аварии за Поликлиника Борован, кметство 
Добролево. От 4 200 000 лв. бюджет приключваме с 7 703 000 лв. Отчета отговаря на 
всички изисквания по Закона за публичните финанси .  
 

Силвия Катанска – на бюджетната комисия съм си записала всички въпроси на които 
съм отговорила, там нямаше предложения. 
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Иван Костовски – общински съветник – ОбС беше ли запознат с тази програма, коя 
фирма е изпълнител и всеки обект колко струва. Когато попитах зам.Кмета ,той не си 
спомни коя е фирмата изпълнител, също попитах кой обект колко струва и кои са 
фирмите изпълнители, но също никой не ми отговори.Някой направил ли е 
консултация с ОбС дали точно тези обекти трябва да се правят? ОбС само трябва да 
гласува . 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –информация за проектите ще 
бъде разгледана на следващото заседание. 
1 500 000 лв. са за три обекта – Културно информационен център –Малорад, Ремонт на 
читалище Малорад и ремонт на общинска администрация Борован. За информационния 
център поех ангажимент към жителите на Малорад. На читалището в Малорад не е 
правен ремонт от 1966г., а ремонта на общинска администрация е за да се съберат 
цялата администрация в една сграда за да бъде по – лесно обслужването на гражданите. 
 

Иван Костовски – общински съветник – преди 1 година гласувахме 50 000 лв. за ремонт 
на общинска администрация, и като се прибавят и тези пари ,това според вас нормално 
ли е . 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –ще получите писмена 
информация на следващото заседание. По публично административна програма не е 
необходимо решение на ОбС. 
 

 

 

След направените разисквания и с поименно глясуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№427 

 

Не приема Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Борован към 
31.12.2014г. 
 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-5 „възд.се – 1 

 

 

2.Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015г. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – „Шаварна „ отново не е включена в 
програмата. Имаше докладна за продажбата на 601 дка.общинска земя в Малорад, 
което на се прие и тези декари също не са посочени в програмата. 
Две години не се знаеше кой обработваше 3000 дка. общинска земя, и в един момент се 
каза ,че са внесени някакви пари за част от тази земя, на базата на какво, без да има 
договор за наем някой обработваше земята.Това за вас ли е прозрачно управление на 
общинската собственост и цел за повишаване доходите от общинската собственост. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – по Протокол от 03.07.2013г. имот №000664 е 
засаден със слънчоглед, освен комисията от общински съветници се е подписала и Цеца 



 3 

Петрова, и от тогава за този имот след всички питания отговора е ,че на следващото 
заседание ще се отговори. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –за „Шаварна „ ОбС трябва да 
промени статута на земята, а 601 дка. които бяха за продажба са единствения начин да 
се погасят плащанията по ЕСКО договорите,това може да стене от продажба на 
общинско имущество. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –пазарните оценки са изтекли. Не може по 
закона за читалищата да се обявява търг.Пасищата и мерите ги няма платени ли се 
наемите или не. ”Шаварна” трябва да се актува, някой работи тези земя и общината не 
получава приходи от нея и не е посочено кой го прави това. Не са посочени горите в 

тази програма. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован– тези допълнения преди ги 
нямахте. Когато се появи кандидат за закупуване ще бъдат актуализирани пазарните 
оценки. От Протокол 48/25.07.2014г. съм ви дала пълна информация за пасищата. 
Читалището има акта за общинска собственост и помещения се отдават по този закон. 
 

Владимир Буковски – не сме вмъкнали тези 601 дка. в програмата защото повечето 
парчета се водят лозя и не всички са разработени. Пасищата и мерите са дадени за 5 
години и за тези които се води дела няма сключени договори. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –за тези пасища който се водят 
дела съм категорична, че няма сключени договори.Имаме две спечелени дела и двамата 
оспорват пред Върховен административен съд. 
 

Пламен Петров – общински съветник – защо не са включени горите и колко декара са? 

 

Владимир Буковски –не се възнамерява да се прави нещо с горите за това не са 
включени. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – да се отложи програмата за следващото 
заседание и да се направят исканите допълнения. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№428 

 

Отлага програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2015г. за следващото заседание, като в нея да се допълнят предложените имоти. 
 

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

 

 

3.Обсъждане на проект за Бюджет 2015г 

 

 



 4 

Петър Цветковски – общински съветник – от тези 122 000 лв. за поддръжка на 
общинска пътна мрежа, 70 000 лв. да отидат за ремонт на пътя Сираково – Добролево – 

Алтимир и 52 000 за пътя Борован – Нивянин.За параклиса в Сираково нямаме право да 
финансираме с 30 000 лв. ние сме да се направи параклиса , но от дарения, а тези пари 
да отидат за ремонт на кметство Нивянин. За неотложните разходи да се включат и 
местните дейности от 3% да станат 5%. Точка 4.3.- 30 000 лв.да станат на 15 000 лв. 
тези разходи са за спорт, а не за заплати. Разходите за международни дейности от 10 
000 лв. да станат на 5 000 лв.Разходи натрупани за годината 950 000 лв., какви са тези 
разходи. Да отпаднат от решението т.17,т.17.1 и т 17.2. 
 

Петьо Гацински – общински съветник – към пунктовете за управление има заложени 5 
човека, но пунктове няма, може да се икономисат тези средства. 
 

Пламен Петров – общински съветник – и за читалищата да се разпределят средства от 
собствените приходи. 
 

Георги Георгиев – общински съветник – какъв бюджет е изразходен на Цветковски в 
мандата за спорт да ми се отговори писмено. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –10 000 лв. за читалище Борован, 7 000 лв. за 
читалището в Малорад, 7 000 лв. читалище Добролево и 6 000 лв. за читалище 
Нивянин. 
Здравни кабинети в детските градини и училищата няма , а там има заложени 7 броя 
персонал, съгласно закона там трябва да се назначават лекари а не медицински сестри. 
От 30 човека общинска администрация от тях 25 пътуват.Има хора от тях със жилища в 
Борован и пак пътуват.Същото е положението и при пътуващите учители. 
Читалището е без охрана, от задна страна е потрошено, пейките ги няма, липсват 
капаци от покрива.Аз съм харчил пари за спорта, но за всички клубове, тенис, 
баскетбол, волейбол и футбол. Сега има само футбол за който Председателя на клуба 
получава заплата от 500 лв. Преди имаше и дарения за футбола и на футболистите от 
там им се заплащаше. Преди играехме във „В” група. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –За ФК Торпедо -2008 г.-22 365 лв. 
, за 2009г. -138 135 лв. за 2010 – 184 365 лв. и за 2011 г – 229 000 лв.  
Във връзка със бюджета на кметствата имаме справка размножена за всички съветници. 
Читалищата получават освен субсидия получават и от наеми и членски внос средства. 
За ремонта на кметствата Малорад и Нивянин получихме писмо от 
Междуведомствената комисия, че всички проекти след 06.2014г. трябва да бъдат 
входирани наново. 
Пътят Борован –Нивянин не приемам да се харчат капиталови средства тъй като за него 
има одобрен проект, сключен договор и избран изпълнител, а за пътя Малорад – 

Борован – Нивянин съм подписала договор. 
За язовирите „Гарвански геран” и „Езерска падина” дойде писмо , че трябва да бъдат 
извадени от експлотация. За тях ще има пари от държавата.  
Параклиса в Сираково има разрешение за строеж от времето на Гацински.Строежа 
тогава е започнат с капиталови средства и няма проблеми да се изгради параклис.  
 

Димитър Митев – когато проект е спрян преди повече от 3 години отпадат всички 
строителни разрешения, а този строеж е започнат преди 10 години. 
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Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – за моста в Малорад има ли внесен проект, 
казахте ,че ще започва да се строи на пролет. 
 

Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован – за пътя Борован – Нивянин няма как 
да стане защото се получава двойно финансиране, кмета на общината подписа, че няма 
да има двойно финансиране защото търпи наказателна отговорност. 
Има одобрен проект и в момента се изграждат три спортни площадки, има и вариант да 
се изградят такива и в училищата в Борован и Малорад. 
Тези язовири не са за ликвидация, а за временно извеждане от експлоатация. Може да 
стане чрез сифони и ще се финансира за тези мерки до момента в който ще се направи 
ремонта на стената.  
За моста не е внесен проект и причината е ,че това трябва да стане 20 дни преди 
заседанието на специалистите ,а това заседание е минало. 
 

Силвия Катанска- Средната работна заплата не се утвърждава от ОбС 950 000 лв. нови 
задължения не означава не разплатени, а означава всички нови ангажименти, които ще 
се правят приз годината. 
Т.16 Кмета утвърждава бюджета на кметствата и т.17. буквално цитира закона за 
Публичните финанси. А тези 5 броя към пунктовете за управление идват от държавата 

 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№429 

 

Не приема Проекта за Бюджет 2015г на Община Борован. 
 

 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-2 „възд.се – 7 

 

 

4.Организационни 

 

-Заповед №ПО-07-3/04.02.2015 на Областен Управител на Област Враца относно 
върнато Решение №424 от Протокол №58 от проведено заседание на Общински съвет 
Борован на 23.01.2015г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№430 

 

- Във връзка със Заповед №ПО-07-3/04.02.2015 на Областен Управител на Област 
Враца Общински съвет –Борован отменя Решение №424 от Протокол №58 от 
проведено заседание на Общински съвет Борован на 23.01.2015г. 
 

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

 

Петьо Гацински – общински съветник – кой прави нотариалните заверки в Община 
Борован и знае ли Кметицата, че с пълномощно заверено в Община Борован е станала 
злоупотреба за десетки хиляди левове? 

Къщето на гробищния парк е в окаяна състояние, всички цигли са потрошени има 
нужда от ремонт. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – преди няколко заседания имах едно 
питане да ми се предостави копие от едно пълномощно но отговор не получих. 
Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –правата за нотариалните заверки 
се делегирани на Секретаря на Община Борован – Яна Бецинска и на зам.Кмета 
Веромир Спасов.Запозната съм със тази заверка, но всичко е спазено като процедура, 
снимани са копия от личните карти и лицето е дошло лично да се подпише. Г-жа 
Бецинска е дала показания пред Икономическа полиция. 
Кметовете на населени места имат делегирани права със заповед да издават 
пълномощни и други документи.На заседанието на 27.02.2015г. ще ви предоставим 
копие.  
 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:20 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 

 

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


