
ПРОТОКОЛ № 9 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 10.05.2012г.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, Илиян Буковски- с.Добролево, Петър Гарвански 
– Малорад, Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински съвет Д-р Цезар Пенчев. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

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

1.Докладни 

 

-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 отмяна 
на Решение №461, протокол №42 от 14.09.2011г. Отмяна на Решение №423 и Решение 
№424, Протокол №37 от 31.03.2011г. Прекратяване действието на Договори за временно 
и безвъзмездно ползване на следните недвижими имоти , публична общинска 
собственост: Язовир “Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково с ЕКАТТЕ 66617 
, Община Борован , Област Враца, Язовир “Стубеля”, находящ се в землището на 
с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, Община Борован , Област Враца и Язовир “Церов дол”, 

находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, Област Враца. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
определяне на пълномощията на кметски наместник 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Света Петка “ 

с.Малорад, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените 
места” по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Света Петка “ 

с.Нивянин, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” 

по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Свети Николай 
Чудотворец“ с.Борован, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на 
населените места” по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Св.Св..Кирил и 
Методий” “ с.Добролево, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на 
населените места” по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013г. 



 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован, Област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” по програмата за развитие на селските райони за периода от 2007г-2013г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован, Област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” по програма за 
развитие на селските райони за периода от 2007г.- 2013г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Цани Иванов “ с.Борован, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Пробуда” с.Добролево, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Просвета ” с.Малорад, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно вземане 
на решение за отдаване на общинска земя, безвъзмездно, на социално слаби за 
временно ползване в местността “Барата” в размер на 55.00 дка. 
 

2.Организационни 

 

3. Молби 

 

4. Питания 

 

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

 

1.Докладни 

 

-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. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 80 

 

Във връзка с изпълнение на чл.36 б, ал.4 и ал.5 от ППЗСП ОбС –Борован приема годишен 
план за развитие на социалните услуги на територията на община Борован за 2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно отмяна 
на Решение №461, протокол №42 от 14.09.2011г. Отмяна на Решение №423 и Решение 
№424, Протокол №37 от 31.03.2011г.Прекратяване действието на Договори за временно 
и безвъзмездно ползване на следните недвижими имоти , публична общинска 



собственост: Язовир “Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково с ЕКАТТЕ 66617 
, Община Борован , Област Враца, Язовир “Стубеля”, находящ се в землището на 
с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, Община Борован , Област Враца и Язовир “Церов дол”, 

находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, Община Борован, Област Враца. 
 

Георги Горанав – общински съветник, да се остави язовир “Стубеля” на ловно рибарска 
дружина. 
 

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

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 81 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ОбС – Борован: 
1.Отменя следните свой Решения: 
 

Решение №461, Протокол №42 от 14.09.2011г. 
Решение №424, Протокол №37 от 31.03.2011г. 
 

2.Дава съгласие да бъде прекратено действието на Договори за временно и 
безвъзмездно ползване на недвижим имот , публична общинска собственост: Язовир 
“Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково с ЕКАТТЕ 66617, Община Борован, 
Област Враца, Язовир “Церов дол”, находящ се в землището на с.Борован. 
3.Дава съгласие да бъде прекратено действието на Заповед №210 от 06.04.2009г. на 
кмета на Община Борован за предоставяне на безвъзмездно ползване на недвижим 
имот, публична общинска собственост: Язовир “Гарвански геран”, находящ се в 
землището на с.Малорад с ЕКАТТЕ 46810 

Община Борован ,Област Враца. 
4.Възлага на кмета на Община Борован да започне подготвителни действия и внасяне 
на проект на решение до Общински съвет Борован за предоставяне на концесия върху 
следните обекти , публична общинска собственост: 
-Язовир “Сираково”, находящ се в землището на с.Сираково с ЕКАТТЕ 66617, Община 
Борован, Област Враца; 
-Язовир “Церов дол”, находящ се в землището на с.Борован с ЕКАТТЕ 05548, Община 
Борован, Област Враца; 
-Язовир “Гарвански геран”, находящ се в землището на с.Малорад с ЕКАТТЕ 46810, 
Община Борован, Област Враца в съответствие с изискванията на Закона за водите, 
Закона за общинската собственост, Закона за концесиите и Правилника за прилагане 
закона за концесиите . 
5.ОбС Борован дава съгласие договорите да бъдат прекратени считано от 20.12.2012г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
определяне на пълномощията на кметски наместник 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 82 

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.46а , ал.4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Борован определя 
следните пълномощия на кметски наместник: 
 

1.Изпълнява бюджета на общината в частта му за населените места, на които е кметски 



наместник; 
2.Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; 
3.Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинска 
собственост, намиращи се на територията на населеното място; 
4.Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира 
охраната на полските имоти; 
5.Води регистъра на населението и за гражданско състояние и изпраща 
актуализационни съобщения да ЕСГРАОН; 
6.Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически 
лица; 
7.Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и авари; 
8.Представлява населените места , на които е кметски наместник, пред общественни и 
политически организации и пред други кметства; 
9.Организира изпълнението на актове на общински съвет и на кмета на общината, 
отнасящи се до територията и гражданите на населените места , за които е кметски 
наместник; 
10.Организира деловодството, документооборота и архива на кметството; 
11.Отговоря за работа с жалби и предложения на гражданите от кметството; 
12. Отговоря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци; 
13.Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината . 
14.На кметски наместник могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг 
нормативен акт в зависимост от конкретните особености на населените места. 
15.Осигурява спазването на обществения ред в населеното място, като има правомощия 
по чл.61;63;68;69;71;72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи на 
съответното територия на населеното място до пристигане на полицейския орган. 
16.Изпълнява нотариални функции, изрично посочени в чл.83. от Закона за нотариусите 
и нотариалната дейност. 
17.Извършва връчването на документи, изпратени от компетентни съд, прокуратура, 
община и други държавни органи, съгласно изискванията на действащото 
законодателство. 
18.Представя необходимата информация и отговаря на въпроси, поставени от 
общинските съветници в заседанията на общински съвет или неговите комисии, 
касаещи населеното място. 
19.Подпомага събирането от населението на дължимите данъци и такси по ЗМДТ. 
І І.Задължава кмета на общината в качеството сина работодател, да разпише в 
Длъжностната характеристика за длъжността “Кметски наместник”, приетите по т.І 
пълномощия. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Света Петка “ 

с.Малорад, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените 
места” по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 83 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони,ОбС –Борован 
удостоверява, че проект “Консервация и реставрация на църква “Света Петка” 

с.Малорад и включените в него дейности , отговорят на приоритетите на Общински 
план за развитие на община Борован за периода 2007-2013г. 
 

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

 



-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Света Петка “ 

с.Нивянин, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” 

по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 84 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони,ОбС –Борован 
удостоверява, че проект “Консервация и реставрация на църква “Света Петка” 

с.Нивянин и включените в него дейности , отговорят на приоритетите на Общински план 
за развитие на община Борован за периода 2007-2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Свети Николай 
Чудотворец “ с.Борован, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на 
населените места” по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони,ОбС –Борован 
удостоверява, че проект “Консервация и реставрация на църква “Свети Николай 
Чудотворец” с.Борован и включените в него дейности , отговорят на приоритетите на 
Общински план за развитие на община Борован за периода 2007-2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за консервация и реставрация на църквата “Св.Св..Кирил и 
Методий” “ с.Добролево, за финансиране , по мярка 322 “Обновяване и развитие на 
населените места” по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 

2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 86 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони,ОбС –Борован 
удостоверява, че проект “Консервация и реставрация на църква “Св.Св.Кирил и 
Методий” с.Добролево и включените в него дейности , отговорят на приоритетите на 
Общински план за развитие на община Борован за периода 2007-2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован, Област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 



райони” по програмата за развитие на селските райони за периода от 2007г-2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 87 

 

На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони, ОбС –Борован 
дава съгласието си Община Борован да кандидатства с проект за финансиране по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските 
райони 2007-2013г.” с проект:Изграждане на техническа инфраструктура необходима за 
подобряването и обновяването на основните услуги на населението и икономиката в 
Община Борован”, съгласно Наредба №25 от 29.07.2008г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основните услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013г./ Обн., ДВ бр.72 от 15.08.2008г./ с включени дейности съгласно чл.4 
от Наредбата , както следва: 
1.1. “Реконструкция и рехабилитация на път VRS 1015 Нивянин- Борован – Малорад” 

1.2. “Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ромския квартал в с 
Малорад”; 

1.3. “Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община 
Борован” 

 

2.ОбС удостоверява , че дейностите в проекта отговарят на приоритетите на Общински 
план за развитие на община Борован за периода 2007-2013г. 
3.ОбС удостоверява, че дейностите свързани с инвестиции за подобряване на 
енергийната ефективност, отговорят на общинската програма за енергийна 
ефективност. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован, Област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” по програма за 
развитие на селските райони за периода от 2007г.- 2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  № 88 

 

На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони , ОбС- дава 
съгласието си Община Борован да кандидатства с проект за финансиране по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 “Насърчаване на 
туристически дейности” с проект: “Насърчаване на туристическите дейности в Община 
Борован – Еко пътека по стъпките на Ботевата чета и културно –историческото 
наследство на община Борован” съгласно Наредба №32 от 12.09.2008г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 “Насърчаване на 
туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 
– 2013г.(Обн.ДВ.бр.83 от 23 .09.2008г.) 
2.ОбС удостоверява , че включените дейности в проекта отговарят на приоритетите на 
Общински план за развитие на община Борован за периода 2007-2013г. 
 

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

 



-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Цани Иванов “ с.Борован, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 89 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони ,Общински 
съвет- Борован удостоверява, че проект:”Подобряване на отоплението и вентилацията, 
осветлението и сценичните съоръжения в читалище “Цани Иванов” село Борован” и 
включените в него дейности отговорят на приоритетите на Общински план за развитие 
на община Борован за периода 2007 – 2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Пробуда” с.Добролево, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 90 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони ,Общински 
съвет- Борован удостоверява, че проект:”Ремонт и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на читалище “Пробуда” село Добролево” и включените в него 
дейности отговорят на приоритетите на Общински план за развитие на община Борован 
за периода 2007 – 2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Просвета ” с.Малорад, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 91 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони ,Общински 
съвет- Борован удостоверява, че проект:”Ремонт и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на читалище “Просвета” село Малорад” и включените в него 
дейности отговорят на приоритетите на Общински план за развитие на община Борован 
за периода 2007 – 2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно вземане 
на решение за отдаване на общинска земя, безвъзмездно, на социално слаби за 



временно ползване в местността “Барата” в размер на 55.00 дка. 
 

Пламен Петров – общински съветник, предложи да се гласува само първа точка от 
докладната записка 

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 5 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 92 

 

1.Общински съвет –Борован отменя свое решение №115 от 19.09.2008г. за продажба на 
общински поземлен имот №000710, в землището на с.Борован, община Борован, област 
Враца, ЕКАТТЕ 05548, в местността “Барата”, с площ 55.00 дка. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:00 часа Председателя на ОбС закри заседанието . 
 

Председател 

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

 


