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П Р О Т О К О Л 

№61 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
19.03.2015г.от 17:00ч. в музикалната зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
    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. 
      Преди приемането на дневния ред  Председателят на Общински 
съвет-Борован Петър Станев  запозна общинските съветници с Решение 
№1-МИ от 16.03.2015г. на ОИК Борован, която на основание чл.276 от ИК 
прекратява предсрочно  пълномощията на  общинския съветник Георги 
Горанов Георгиев от листата на КП „СИЛА ЗА БОРОВАН””. 

 На основание чл.277, ал.1 от ИК назначава следващия от листата на  
КП „СИЛА ЗА БОРОВАН”.-Петя Бориславова Петрова. 
     Общинския съветник Петя Бориславова Петрова  положи клетва и 
подписа клетвения лист. 
 

 По дневния ред: 
 

 Петър Цветковски – общински съветник –всички материали внесени 
в ОбС –след 7 дневния срок да не се разглеждат 

 

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

 

   

 След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№446 

 

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

1.Информация за подготовката на земеделските производители 
за пролетната кампания в Община Борован. 
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 2.Доклад за административното обслужване в Община Борован 
през 2014г. 
 

 3.Информация  за пролетното хигиенизиране в Община Борован. 
 

4.Докладни  
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община 
Борован относно определяне размера и местоположението на мерите и 
пасищата от общински поземлен фонд за общо и  за индивидуално 
ползване, определяне задълженията на общината и ползвателите и 
приемане реда за отдаването им под наем. 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община 
Борован относно промяна предназначението на мери и пасища по реда на 
Закона за общинската собственост, като изразява предварително съгласие 
за промяна на предназначението на поземлените имоти , публична 
общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ. 

 

-Докладна записка относно предварително съгласие за преминаване 

на подземна тръбна мрежа и оптична  свързаност с ПУП – Парцеларни 
планове в землищата, както следва: Поземлен имот №030047 по КВС на 
с.Добролево и поземлен имот №000572 по КВС на с.Борован, общ.Борован 

 

 5.Организационни  
 

 6.Питания 

 

  

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

 

1.Информация за подготовката на земеделските производители 
за пролетната кампания в Община Борован. 

 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№447 

 

Приема Информацията за подготовката на земеделските 
производители за пролетната кампания в Община Борован. 

 



 3 

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

    

 

 2.Доклад за административното обслужване в Община Борован 
през 2014г. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – в сайта на общината няма 
качен конкурса за новоназначените експерти. 
 Следи ли се за спазването на издадените заповеди в общината? 

 

 Яна Бецинска – Секретар на община Борован – В сайта на общината 
е обявено за този конкурс за държавни служители и в един местен вестник 
също, процедурата е спазена.За всяка длъжност трябва да има не три 
години стаж по специалността, а три години професионален опит. 
 От 517 издадени  заповеди всяка се спазва. 
 

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

 

 

 3.Информация  за пролетното хигиенизиране в Община Борован. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – това не е информация от 
няколко реда само. 
 

инж.Георги Гетовски – общински съветник – за другото заседание да 
бъде направена подробно . 

 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№448 

 

 Отменя информацията за следващото заседание, като същата бъде 
направена по обширно. 
 

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

 

4.Докладни  
 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община 
Борован относно определяне размера и местоположението на мерите и 
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пасищата от общински поземлен фонд за общо и  за индивидуално 
ползване, определяне задълженията на общината и ползвателите и 
приемане реда за отдаването им под наем. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован прочете 
декларация по чл.12 т.4 от Закона за предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси и я предостави на Председателя на Общински съвет 
– Борован. 

 

Петър Цветковски – общински съветник –докладната да бъде 
разгледана на следващото заседание, като бъдат изискани списъци от 

ветеринарния лекар и  те да бъдат заверени. 
 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№449 

 

 Докладната да бъде разгледана на следващото заседание, като бъдат 
приложени и заверени списъци от ветеринарния лекар. 

 

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

 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община 
Борован относно промяна предназначението на мери и пасища по реда на 
Закона за общинската собственост, като изразява предварително съгласие 

за промяна на предназначението на поземлените имоти , публична 
общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – предоставиха ни скици, 
които след три дни изтичат, няма инвестиционно предложение.Трябва да 
се доуточним „пасищата и мерите”  дали ще стигнат за животновъдите от 
Добролево и Сираково  и след това да се пристъпи към решение. 

 

Петър Цветковски – общински съветник –да се разгледа на 
следващото заседание, защото хората от Сираково са останали без пасища. 

 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№450 

 

 Докладната да бъде разгледана на следващото заседание 

 

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

 

 

-Докладна записка относно предварително съгласие за преминаване 
на подземна тръбна мрежа и оптична  свързаност с ПУП – Парцеларни 
планове в землищата, както следва: Поземлен имот №030047 по КВС на 
с.Добролево и поземлен имот №000572 по КВС на с.Борован, общ.Борован 

 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№451 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.25, 
ал.3, т.1 и чл. 25, ал.5 ал.2 от З от ЗСПЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ, ОбС – 

Борован: 
   1. Дава предварително съгласието за преминаване на техническа 

инфраструктура - подземна тръбна мрежа  и оптична свързаност с ПУП –
Парцеларни планове в землищата на Община Борован. 

   - По  КВС на  с.Малорад през имот № 000119 с обща дължина от 
830 лин.м. 

   - По КВС на с.Добролево през имоти № 000004, № 000007, № 
000016, № 000036, № 000042, № 000043, № 000044, № 000049, № 000106, 
№ 000170, № 000191, № 000192, № 000256, № 000325, № 000327, № 
000343 и № 030047. 

   - По КВС на с.Борован през имоти № 000091, № 000194, № 000227 
и № 000572. 

   - По КВС на с.Сираково през имоти № 000045, № 000048, № 
000053, № 000057, № 000079 и № 000083 

  2. Определя двугодишен срок на предварителното съгласие. 
3. Общински съвет Борован задължава фирмата изпълнител да 

възстанови имотите в предишното им състояние / възстановяване на 
асфалтовата настилка  на IV-то класен общински път в с.Добролево с 
дължина 18 линейни метра и общински път от IV-ти клас, с.Малорад с 
дължина 830 линейни метра/.  
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4. Общински съвет Борован задължава Заявителя да заплати такса 
преминаване през общинските имоти  съгласно действащите нормативи в 
Общината. 

5. Общински съвет Борован дава съгласие Кмета на Община 
Борован да предприеме всички, необходими законови действия, във връзка 
с изпълнение на горната  точка от решението. 
 

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

 

 

 5.Организационни  
 

 -Заповед №ПО- 07-11/16.03.2015г. на Областния управител на област 
Враца относно върнато за ново обсъждане Решение №444 от Протокол 
№60 от проведено заседание на Общински съвет – Борован на 27.02.2015г.. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –да възложим на 
Председателя на ОбС и на Кмета на общината  да комплектоват 
преписката и да я изпратят в Областна администрация Враца. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – в момента в който се 
изпрати всичко необходимо по това решение юриста на областта спира 
тази заповед. 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – върнатото 
решение противоречи на чл.5 ал. 1 и ал.5 от Закона за собствеността  и 
ползването на земеделските земи, както и на чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост.За да сменим статуса от „пасище мера” има за 
изпълнение 5 точки, които ние ги нямаме. 
 

 - Жалба от Председателя на читалище „Цани Иванов” –Борован 

 

 Петър Цветковски – общински съветник – да се възложи на 
Председателя  на комисията по „Култура и образование”  и  на 
Председателя на комисията по  „Бюджет и финанси” да проведат обща 
среща с всички председатели на читалища и всички кметове на населени 
места, както и с представители от общинска администрация и да се 
прецени това което е станало дали е законосъобразно или не е . 
 

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

 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 22 април. 
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 6.Питания 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – на предишното заседание 
на ОбС зададох въпрос за едни 76 000 лв. в бюджета за здравеопазване, от 
които около 46 000 лв. отиват за заплати, другите 30 000 лв. четири година 
назад за какво се изразходват. Г-жа Катанска ми обеща, че ще ми ги даде 
по пера за какво са изразходени, но до сега ни ми е дадено това? Искам 
писмено да ми се отговори. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован –от протокол 
№60 няма такова питане. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –това питане съм го 
направил когато обсъждахме бюджета на общината., а не е в точка 
питания. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – за другото заседание да ми 
се отговори , колко са белите петна, от 2012 до 2015г. по години колко 
пари са внесени по набирателната сметка от тогава до сега и колко пари 
имаме в момента по тази сметка? Искам писмен отговор. 
 Какво става с онези   проблемни пълномощни от жител на с.Малорад  
заверени нотариално в с.Борован. Какво се случва с това да ми се даде 
писмен отговор? 

 Сметището до училището до кога ще бъде в това състояние? 

  

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован започна  да 
отговоря  на питанията на Петър Цветковски, но  той поиска да му се даде 
писмен отговор на тези въпроси за следващото заседание. 
 

 Димитър Митев – председател на читалище „Цани Иванов” – бях 
внесъл една молба до председателя на бюджетната комисия, да ми се 
предостави справка колко са допълнителните средства към културата 
изразходени за 2014 г. по пера?  

  

 

След изчерпване на дневния ред в 20:30 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 

 

 

 

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


