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П Р О Т О К О Л 

№62 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
22.04.2015г.от 17:00ч. в музикалната зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
 Отсъстваха по уважителни причини общинските съветници Иван 
Костовски и Николай Марковски. 
    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 

№452 

 

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

 1.Програма за майските културни тържества в Община Борован. 
 

 2.Информация за стопанисването, разпореждането и 
управлението на общинската собственост във всички нейни 
разновидности в община Борован. 
 

 3.Информация за развитие на средното образование в община 
Борован състояние и перспективи. 
 

 4.Информация за работата на Кметствата в Община Борован. 
 

 5.Информация  за пролетното хигиенизиране в Община Борован. 
 

6.Докладни  
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 -Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на 
детето за 2014г. и  приемане на Общинска програма за закрила на детето в 
Община Борован  за 2015г.  

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община 
Борован относно определяне размера и местоположението на  пасищата, 

мерите и ливадите  от общински поземлен фонд за общо и  за 
индивидуално ползване и определяне правила за ползването им. 

 

 

-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  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно одобряване на средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за І тримесечие на 2015г. 
 

 -Докладна от Петър Цветковски – общински съветник и Председател 
на комисия „Бюджет и финанси„ към ОбС относно предоставяне на 
сградата на НЧ „Цани Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10 
/десет години. / 
 

-Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 
услуги в община Борован за 2015г. 

 

-Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно продажба на самостоятелен обект – Масивна 
комбинирана сграда(Автоспирка) в кв.51, ул.”Георги Димитров” №38 , по 
плана на с.Малорад, общ.Борован, със застроена площ 112 кв.м., съгласно 
Акт за общинска собственост №936/22.12.2005г. вписана в служба по 
вписвания – гр.Бяла Слатина. 
 

 7.Организационни  
 

 8.Молби 

 

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

 

 

1.Програма за майските културни тържества в Община Борован. 
 

Петър Цветковски – общински съветник  - за тези празници 
програмата трябва да бъде обвързана и финансово. 

 

Петьо Гацински – общински съветник – ще бъде ли пуснат тока до 13 
май в читалището? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – културния 
календар който беше  представен пред ОбС не пожелахте да го разгледате. 
В културния план на читалището липсваше фестивалите „Боровански 
врабчета „ и „ Регионалния фестивал”.План сметка не е гледана до сега, не 
се изискват средства и за двата фестивала ще има грамоти. 

Читалището има средства да си заплати тока получава наем от 
глобул, а банката си заплаща консумативите. 

 

Инж.Георги Гетовски- общински съветник – за футболния турнир 
няма ли да има средства 

Тези 150 лв. от кабелната дали се превеждат на читалището? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – гласувани са 
средства за ФК „Торпедо”. 

 

Димитър Митев – тези 150 лв. са спрени не ни се дават на 
читалището. 
 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№453 

 

Приема програма за майските културни тържества в Община 
Борован. 

 

 Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 2 
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 2.Информация за стопанисването, разпореждането и 
управлението на общинската собственост във всички нейни 
разновидности в община Борован. 
 

 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – след като не са внесени 
парите за наема на пасищата  в срок, да минат тези пасища за ново 
разпределение. 
 Защо не са включени тези 1400 дка. земя в информацията.Нямаме 
свободна земя за пасища за да се отдават тези под наем за други цели. 
 

 Цеца Петрова – свободни са тези пасища има ги в докладната. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – за язовир „Жарковец” 

платен ли е наема? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – помещението 
за кабелната договора е с общината, наема е 150 лв. месечно 

 Наема за язовира е платен до 2012г., лицето е осъдено да заплати 
15 000 лв. 
 

   

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№454 

  

 1.Приема Информация за стопанисването, разпореждането и 
управлението на общинската собственост във всички нейни разновидности 
в община Борован, като в т.6 се включат и 952 дка и 414 дка. общинска 
земя. 
 

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

 

 3.Информация за развитие на средното образование в община 
Борован състояние и перспективи. 
 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№455 

 

Прием Информация за развитие на средното образование в община 
Борован състояние и перспективи. 
 

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

  

 4.Информация за работата на Кметствата в Община Борован. 
 

 Илияна Петрова – общински съветник – имаме приета програма за 
финансова стабилност на общината. Приехме 20 400 лв. разход при приход 
2000 лв., Добролево 43 000 лв.разход при 7000 лв. приход. 
 

 Илиян Буковски – кмет на с.Добролево – при 57 000 лв. бюджет само 
за 2014г. имаме 4000 лв. икономия. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – това че хората 
на се плащат данъците ние нямаме вина. 
 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№456 

 

Приема Информация за работата на Кметствата в Община Борован. 
 

 Гласували:„за”-7 съветници, “против”-1 „възд.се – 3 

 

 

 

 5.Информация  за пролетното хигиенизиране в Община Борован. 
 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№457 

 

 Не приема Информацията   за пролетното хигиенизиране в 
Община Борован. 
 

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

 

 

  -Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на 
детето за 2014г. и  приемане на Общинска програма за закрила на детето в 
Община Борован  за 2015г.  
 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№458 

 

 На основание чл.21, ал.1 ,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.2, 
т.1 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето  ОбС Борован : 
 1.Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на 
детето за 2014г. 
 2.Приема Общинска програма за закрила на детето в Община 
Борован за 2015г. 
 

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

 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община 
Борован относно определяне размера и местоположението на  пасищата, 

мерите и ливадите  от общински поземлен фонд за общо и  за 
индивидуално ползване и определяне правила за ползването им. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – списъците не са верни 
да се актуализират. 

 

Петър Цветковски  - общински съветник – пасищата не на търг , а 
съгласно броя на животните.Кмета на общината да направи комисия за 
разпределение на пасищата съгласно броя на животните. 

Веромир Спасов – зам.кмет на община Борован –срока е до 15 май 
всички пасища са раздадени за 5 години.От останалите могат да се чертаят 
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само около 700 дка.Няма начин договорите да бъдат  прекратени.Да се 
направят проверки за броя на животните за подалите заявления за пасища. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник –има ли подадени 
заявления от лица ,които са спечелили миналата година пасища и вече 
имат такива? 

 

Цеца Петрова – трябва да има за общо и за индивидуално 
ползване.Има ,но те могат да вземат само ако спечелените от миналата 
година не им достигат във връзка с броя животни който имат. 

 

Илияна Петрова – общински съветник т.5 от решението на съм 
съгласна. 

Яна Бецинска – секретар на община Борован – сега да се определят 
пасищата за индивидуално и общо ползване и след това да се сформира 
комисия. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – да се отложи докладната 
за другото заседание . 

 

 Гласували:„за”-1 съветници, “против”-2 „възд.се – 8 

 

След направените  разисквания и с поименнно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№459 

 

Не приема предложеното решение в Докладната  записка от 
Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно определяне 
размера и местоположението на  пасищата, мерите и ливадите  от 
общински поземлен фонд за общо и  за индивидуално ползване и 
определяне правила за ползването им. 

 

 Гласували:„за”-няма, “против”-2 „възд.се – 9 
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-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. 

 

 

Петър Цветковски – общински съветник  - докладната да отпадне от 
дневния ред. 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№460 

 

 Докладната да отпадне от дневния ред . 
 

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

 

 

 -Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно одобряване на средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за І тримесечие на 2015г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№461 

 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната ОбС – Борован : 
 Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован 
за І тримесечие на 2015г. в размер на 230.00 лв. съгласно Приложение №1  
 

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

 

 -Докладна от Петър Цветковски – общински съветник и Председател 
на комисия „Бюджет и финанси„ към ОбС относно предоставяне на 
сградата на НЧ „Цани Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10 
/десет години. / 
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 Петър Цветковски – общински съветник – читалището да се отдаде 
за безвъзмездно ползване. 
 

  

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№462 

 

 Не приема решението за предоставяне на сградата на НЧ „Цани 
Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10/десет /години. 
 

 Гласували:„за”-6, “против”-1  „възд.се – 3 

 

 

-Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 
услуги в община Борован за 2015г. 

 

Илияна Петрова – общински съветник – стр.8 т.2 да стане ЦНСТ за 
деца и младежи от 2016г. 

Стр.8 графа финанси – при възможност за кандидатстване по 
оперативни програми , оперативни схеми. 

Стр.9 т.1 да се добави в графа отговорни органи да се добави ЦНСТ 1 
и ЦНСТ 2 и да стане държавен делегиран бюджет. 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№463 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.2 и 
ал.3 от Закона за социалното подпомагане, ОбС Борован: 
 1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
–Борован за 2016г. 
 2.Възлага на Кмета на Община Борован последващите, съгласно 
закона действия – да предостави Годишния план за развитие на социалните 
услуги  в община Борован за 2016г. и на Изпълнителния директор на 
Агенция за социално подпомагане в 14- дневен срок от неговото приемане, 
чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр.Враца. 
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 Гласували:„за”-11, “против”-няма   „възд.се – няма 

 

 

-Докладна записка  от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно продажба на самостоятелен обект – Масивна 
комбинирана сграда(Автоспирка) в кв.51, ул.”Георги Димитров” №38 , по 
плана на с.Малорад, общ.Борован, със застроена площ 112 кв.м., съгласно 
Акт за общинска собственост №936/22.12.2005г. вписана в служба по 
вписвания – гр.Бяла Слатина. 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№464 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от ЗОС и  чл. 
83, ал.1 вр. чл. 85, ал.1 от НРПСУРОИ № 4 на Общински съвет – Борован , 
ОбС –Борован: 
 

1.  Отменя свое Решение № 15, Протокол № 3 от 27.11.2012 год. за 
отдаване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска 
собственост, намиращ се в с.Малорад, Община Борован, Област Враца. 
 

2. Общинския съвет дава съгласието си да бъде продадена Масивна 
комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, 
по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца  със застроена площ 112 
(Сто и дванадесет) квадратни метра. 

2.1. Приема направената експертна оценка за пазарна стойност на 
имота направена от независим лицензиран оценител в размер на 16 500.00 
/шестнадесет хиляди и петстотин лева./ 

2.2. Възлага на Кмета на Общината на основание  чл. 41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост и във връзка  с чл.41, ал.1 от Наредба № 
4 от РПСУРОИ на Общински съвет да организира търг за продажба на 
самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, 
ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. 
Враца  със застроена площ 112 (Сто и дванадесет) кв. м.  

3. Предлага актуализация на годишната програма за 2015г. за 
управление и разпореждане с имоти – общинската собственост  на Община 
Борован, като включва в РАЗДЕЛ I, като точка „4“ от нея продажбата на 
по-горе описания в докладната имот. 
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 Гласували:„за”-11, “против”-няма   „възд.се – няма 

 

 

 7.Организационни  
 

 -Заповед №ПО- 07-11/16.03.2015г. на Областен управител на Област 
Враца относно върнато Решение №444 от Протокол №60 от проведено 
заседание на ОбС на 27.03.20115г. 
 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№465 

 

 1.Във връзка със Заповед №ПО- 07-11/16.03.2015г. на Областен 
управител на Област Враца Общински съвет – Борован отменя   Решение 
№444 от Протокол №60 от проведено заседание на ОбС на 27.03.2015г.и 
взима ново решение със следния текст: 
 

2.На основание чл.45и от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Борован 
изразява предварително съгласие за промяна предназначението на имот 
№000664  с начин на трайно ползване „пасище мера” находящ се в 
землището на с.Борован местността „Шаврана” на трайно ползване „нива” 

 Мотиви:Имот №000664 е изгубил своето предназначение и е изоран 
от няколко години. 
 3.Общински съвет –Борован определя срок на валидност на 
предварително съгласие – 2/две/ години.  
 

 

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

 

 Заседание на ОбС на 20.05.2015г. от 17:00 часа. 
 

 -Предложение от Комисията по номинации относно удостоявене с 
„Наградата на Борован”. 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№466 

 

 Удостоява с „Наградата на Борован” Кирил Андровски за 
реализирани постижения в областта на журналистиката, просветното дело 
и културния живот на общината и страната съгласно чл.39,ал.1,2 от 
„Наредбата за символиката на Борован” 

 

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

  

 

 -Протокол от заседание на комисия относно обсъждане 
разпределението на субсидирани бройки и отговор на към протокола от 
Кмета на Община Борован инж.Десислава Тодорова. 

 

 Петър Цветковски – общински съветник – да се преразгледат 
критериите  и правилата за финансиране на читалището. 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован – има заповед за 
назначена комисия и изготвени вътрешни правила. На Областния 
Управител предоставяме протокол съгласно разпоредбите в срок. 
 

 Людмила Христова – проведени са две срещи с Председателите на 
читалищата обяснено е подробно какво ще се прави . 
 

 Димитър Митев – председател на читалище „Цани Иванов” – не съм 
виждал работна карта нито вътрешни правила. Протокола трябва да има 
подпис на всички членове. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – присъствах на срещата и 
нямаше показан протокол. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован –не присъствах 
на тази среща , но на другото заседание ще ви покажа този протокол. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник –не ни се даде протокол, 
правила и работни карти. 
 

  

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№467 

 

 Възлага на Кмета на Общината да определи  комисия  за 
преразглеждане  на  критериите  и правилата за финансиране на 
читалищата.  
 

 

 Гласували:„за”-9, “против”-няма   „възд.се – 2 

 

 8.Питания 

 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – къде отиват останалите 
30 000 лв. на година    за здравеопазване.Ще помоля Председателя на ОбС 
за съдействие.Да ме се отговори писмено. 
 

 Пламен Петров – общински съветник – какво правим със сметището 
до училището  ,идват празници ще има гости от други места не може да се 
мине от там. 
 Има ли възможност да се запълни огромната дупка която е на пътя 
преди гробищата , не може да се минава пеша когато е валяло там, пълно е 
с вода хората не могат да минават. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован –сметището 
беше почистено ,но пак се натрупаха отпадъци, имаме като идея да това 
място да се залеси. За улицата може да се осигурят  три тона асфалтови  
изрезки и да се напълни дупката. 

 

Петър Цветковски – общински съветник –срамно е общинските 
съветници да бъдат спирани от охраната в общината и да се питат къде 
отиват. 

Гробищния парк е почистен от найлони и шишета , но има храсти 
който пречат за преминаването. 

Канала за мръсната вода в Нивянин се прави върху тръбопровода за 
чистата вода. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – кога ще ми се отговори 
за белите петна от 2012г. към  днешна дата колко са средствата постъпили 
по  разплащателната сметка, по години колко са внесени по сметката, 
колко са разплатени на право имащите и колко са останали по 
сметката.Искам писмен отговор. 
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Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – на другото 
заседание ще ви се отговори. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 20:35 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 

 

 

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

 

 


