
ПРОТОКОЛ  №8 

 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 27.04.2012г.от 14:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Миланов, кметове на 
кметства Цветан Димитров - с.Сираково,Милен Гайдарски – с.Нивянин, Илиян Буковски- 

с.Добролево Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински съвет Д-р Цезар Пенчев. 
 

По дневния ред: 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи да отпаднат от дневния ред -
Докладната записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
временно преместване на домашен социален патронаж 

 

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

 

Приема се предложението 

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи да отпаднат от дневния ред -
Докладната записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на договори за ползване на язовири публична общинска собственост на 
язовири “Сираково”, “Стубеля” “Церов дол” с Борован обл.Враца и прекратяване 
действието на Заповед №210 от 06.04.2009г.на кмета на община Борован за ползване на 
язовир “Гарвански геран” с .Малорад 

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-5 „възд.се -1 

 

Приема се предложението 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №66 

 

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

1.Информация за пролетното хигиенизиране в Община Борован 

 

2.Програма за майските културни и спортни празници Борован -2012г. 
 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
предложение за приемане на нова Наредба “За пожарната безопасност на територията 
на община Борован 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община 
Борован за 2013г. 



 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
приемане направената справедлива пазарна цена на “Търговска сграда” в с.Сираково, 
Община Борован 

Промяна на Решение №377, Протокол №32 от 29.10.2010г. на Общински съвет Борован и 
приемане на ново за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
общински обекти частна общинска собственост, а именно “Търговска сграда” 

представляваща масивна сграда със стоманено бетонна конструкция със застроена 
площ 500 кв.м – квартал 16, кадастрален №133, парцел ІХ, находяща се в с.Сироково, 
община Борован, област Враца. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов- зам. Кмет на Община Борован относно 
състоянието на специализирана сметосъбираща техника и процеса по извършването на 
сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци 

 

4.Организационни 

 

5. Молби 

 

6. Питания 

 

1.Информация за пролетното хигиенизиране в Община Борован 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

Приема Информацията за пролетното хигиенизиране в Община Борован 

 

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

 

2.Програма за майските културни и спортни празници Борован -2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  № 68 

 

Приема Програмата за майските културни и спортни празници в Община Борован -2012г. 
без паричните награди за “Присъждане наградата на Борован за 2012г.” и “Наградата 
за поезия Иван Нивянин” 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
предложение за приемане на нова Наредба “За пожарната безопасност на територията 
на община Борован 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 69 

 



1.Отменя цялата Наредба №3 от 29.11.2006г., която учредяваше пожарната безопасност 
на населените места, обекти ,фирми, учреждения и лична собственост на гражданите в 
община Борован. 
2.Приема нова наредба “За пожарната безопасност на територията на община Борован” 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община 
Борован за 2013г. 
 

Докладната да се разгледа на следващото заседание 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
приемане направената справедлива пазарна цена на “Търговска сграда” в с.Сираково, 
Община Борован 

Промяна на Решение №377, Протокол №32 от 29.10.2010г. на Общински съвет Борован и 
приемане на ново за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
общински обекти частна общинска собственост, а именно “Търговска сграда” 

представляваща масивна сграда със стоманено бетонна конструкция със застроена 
площ 500 кв.м – квартал 16, кадастрален №133, парцел ІХ, находяща се в с.Сироково, 
община Борован, област Враца. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 70 

 

Отменя свое Решение №57 от Протокол №7 от проведено заседание на Общински съвет 
Борован на 20.03.2012г.и взима ново решение със следния текст: 
 

На основание, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 41, ал. 1 от 
Наредба № 4 за РПСУРОИ, ОбС Борован 

 

І. Приема направената справедлива пазарна цена в размер на 157 000.00лв., в т.ч. 
сгради 138 800.00лв. и земя 18 200.00 лв., на недвижим имот, представляващ 
„Търговска сграда” представляваща масивна сграда със стоманобетонна конструкция 
със застроена площ 500 кв.м.– квартал 16, кадастрален № 133, парцел ІХ, находяща се в 
с. Сираково, община Борован, област Враца, като първоначални цени, направени от 
независим оценител. Приложение № 1. 
ІІ. На основание чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 4 за 
РПСУРОИ Общински съвет Борован възлага на Кмета на Общината да проведе 
процедура търг с явно наддаване за продажбата на „Търговска сграда” 

представляваща масивна сграда със стоманобетонна конструкция със застроена площ 
500 кв.м.– квартал 16, кадастрален № 133, парцел ІХ, находяща се в с. Сираково, община 
Борован, област Враца с начална тръжна продажна цена 157 000.00лв., в т.ч. сгради 138 
800.00 лв. и земя 18 200 лв. по реда на Глава осма от Наредба № 4 за РПСУРОИ. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се -2 

 

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



състоянието на специализирана сметосъбираща техника и процеса по извършването на 
сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци 

 

Общинските съветници предложиха да се гласува само първа точка от докладната 
записка. 
Втора и трета точка да се разгледат на следващи заседания 

 

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

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 71 

 

1.Да се изготви план- сметка за изчисляването на данък смет до следващото заседание. 
 

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

 

4.Организационни 

 

Избор на Председател на комисията по разкриване и предотвратяване конфликт на 
интереси 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №72 

 

Избира за Председател на комисията по разкриване и предотвратяване конфликт на 
интереси Илияна Петрова – общински съветник. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се -2 

 

Предложение от Председателя на ОбС – Борован относно сключване на договор за 
абонаментно правно обслужване на ОбС Борован с адвокат Пенка Иванова от АК – Враца 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 73 

 

Възлага на Кмета на община Борован в тридневен срок , считано от 27.04.2012 г. да 
съгласува така сключения договор от 13.12.2011 г. между Председателя на Общински 
съвет Борован и адвокат Пенка Иванова от АК Враца за абонаментно правно обслужване 
на Общински Съвет Борован. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-3 „възд.се -1 

 

5. Молби 

 

-Молба от Георги Филипов Алексиев относно отпускане на еднократна финансова помощ 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 74 



 

След преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани в доклада, Общински 
съвет- Борован отпуска финансова помощ на лицето Георги Филипов Алексиев, живущ в 
с.Добролево в размер на 100,00 лв./Сто лева/ 
 

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

 

-Молба от Теменужка Петрова Параликова относно отпускане на еднократна финансова 
помощ 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №75 

 

След преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани в доклада, Общински 
съвет- Борован Отпуска финансова помощ на лицето Теменужка Петрова Параликова в 
размер на 200,00 лв. /Двеста лева/ под формата на материали. 
 

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

 

-Молба от Ана Асенова Борисова относно отпускане на еднократна финансова помощ 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 76 

 

След преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани в доклада, Общински 
съвет- Борован не отпуска финансова помощ на лицето Ана Асенова Борисова, живуща в 
с.Борован 

 

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

 

-Молба от Генади Илиев Сираков относно отпускане на еднократна финансова помощ 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 77 

 

След преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани в доклада, Общински 
съвет- Борован не отпуска финансова помощ на лицето Генади Илиев Сираков, живущ в 
с.Борован 

 

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

 

-Молба от Стоян Танков Иванов относно отпускане на еднократна финансова помощ 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

След преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани в доклада, Общински 
съвет- Борован не отпуска финансова помощ на лицето Стоян Танков Иванов 



 

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

 

Молба от Красимир Иванов Деков относно закупуване на имот №000565 с площ 4.188 
дка. в с. Борован 

 

Към настоящия момент посечения имот не е общинска собственост 

 

6. Питания 

 

Питане от Илияна Петрова – общински съветник. Как кметския наместник на с.Сираково 
г-н Цветан Димитров изпълнява функциите си без Общинския съвет Борован да е 
определил пълномощията му съгласно чл.46а ал.4 от ЗМСМА ? 

 

Питане от Георги Гетовски – общински съветник. Какво става с актуването на земите по 
чл.19? 

 

Питане от Петър Цветковски –общински съветник. Кой извърши снегопочистването в 
с.Добролево? 

 

Питане от Иван Костовски - общински съветник. Какво става с информацията относно 
финансиране на футболния отбор “Торпедо” Борован за периода от влизането му в 
група “В”? 

 

След изчерпване на дневния ред в 16:30 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

Председател 

На ОбС Борован:……………….. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 


