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П Р О Т О К О Л 

№18 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
24.11.2016 год. 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 Община Борован– инж.Десислава Тодорова, зам.Кмет на община 
Борован- г-жа  Илияна Донкова, Секретар на община Борован- г-жа Яна 
Бецинска, Директори на дирекции и жители  на  община Борован. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателя на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски, като обяви кворум в залата в съответствие с 
чл.60, ал.1, 2 и 3 от Правилника  за организация и дейността на ОбС – 

Борован. 
Председателят даде думата за разисквания и предложения по 

проекта на дневния ред за провеждане на заседанието. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 120 

 

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

 1.Информация за подготовката за Коледно новогодишните 
тържества в община Борован- 09-24.12.2016г. 
 

 2.Отчет на Кмета на Община Борован за общинската 
обработваема земя, гори, пасища и язовири. 
 

 

 3.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет 
на Община Борован Относно : Актуализиране на Инвестиционна програма 
2016г. на Община Борован.     
                                                   

 



 2 

- Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Приемане на Проект на Наредба за условията 
и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини 
на територията на Община Борован. 

 

-Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на анализ на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Област Враца, 
Община Борован по чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование. 

 

-Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: кандидатстване на община Борован, с проектно 
предложение „Активно включване на неактивне лица за предоставяне на 
интегриране грижа” по Оперативна програма развитие на човешките 
ресурси, с наименование на процедурата „Активно включване” 

BG05M9OP001-2.005. 

 

 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 1.Информация за подготовката за Коледно новогодишните 
тържества в община Борован- 09-24.12.2016г. 
 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 121 

 

 Приема Информацията  за подготовката за Коледно новогодишните 
тържества в община Борован- 09-24.12.2016г. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 2.Отчет на Кмета на Община Борован за общинската 
обработваема земя, гори, пасища и язовири. 
 

Славчо Драганински –общински съветник: на заседание на комисия    

г-н Цветковски предложи да се отдадат и шестте язовири заедно на 
концесия и да се направи проверка на общинските пасища. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Комисията която предложих 
да се направи за проверка на пасищата след разговор с Цеца Петрова и 

Владимир Буковски ми се обясни, че не е толкова лесно да се направи 
такава комисия, не си оттеглям предложението да има такава комисия, а 
искам да се обсъди самата комисия каква ще и е дейността.Трябва да се 
обсъди това заедно с общинска администрация и Общински съвет как да 
работа самата комисия. За самата комисия ще трябва превозно 
средство,стая в която да се помещава комисията, защото тя ще работи 
продължително време. Има подадени  сигнали с които се твърди, че са 
изорани доста пасища. Да се обсъдят тези неща на комисиите  да се чуе 
мнението на съответната дирекция с какви проблеми може да се сблъскаме 
и след това да уточним  и да решем да има такава комисия. 
 

 Румен Геормезовски – общински съветник: да се отложи 
създаването на тази комисия и да се направи след зимния период, а 
дотогава да се уточни какво ще извършва самата комисия. 
 

 инж.Десислава  Тодорова – Кмет на община Борован: Допитах се  с 
кметовете на Бяла Слатина и Криводол, концесиите за язовирите са 
правени поетапно. Актовете за общинската собственост, нотариалните 
актове на всеки един язовир са стари и в момента се правят нови актове, 
които трябва да бъдат вписани, служителката която е по вписванията е в 
отпуска, което малко забави стартирането на концесията, и има 
разминаване в актове  от 1999г. до сега. Работи се от страна на общинска 
администрация по тези актове и без да има концесионно намерение 
община Борован  не може да си позволи такива разходи ако няма 
концесионно намерение.  
 Язовирите в Малорад  „Гарвански геран” и  „Езерска падина”  има 
готови проекти и очакваме във декември месец да бъде отворена мярката 
към Министерството на околната среда и водите и общината ще 
кандидатства и с двата проекта. 
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 Във връзка с предложението на Председателя на ОбС за създаване 
на такава комисия от група съветници съвместно с Главния експерт 
„Земеделие и гори и екология” –Цеца Петрова, подкрепям тази идея за 
създаване на такава комисия и смятам, че тази комисия свършвайки работа 
ще бъде в полза на общинска администрация. При всеки един сигнал 
постъпил в общинска администрация ние имаме такава комисия, която 
винаги е реагирала на съответните сигнали с проверки.  
 

 Петър Цветковски- общински съветник: имаме постоянна комисия 
към ОбС -  „Регонално развитие”. Никак не е трудно да се създаде такава 
комисия за проверка на пасищата, която да започне да работа още сега. 
 Губим приходи от концесии след като още не са дадени 
язовирите.Още не са събрани дължимите пари от язовира в Добролево.  
 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 122 

 

 Приема Отчета на Кмета на Община Борован за общинската 
обработваема земя, гори, пасища и язовири. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 2 

 

 

 

 3.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет 
на Община Борован Относно : Актуализиране на Инвестиционна програма 
2016г. на Община Борован.  
 

     

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 123 

 
 

        На основание чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 
ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА ОбС-Борован: 

 

 

        Одобрява извършването на вътрешнокомпенсирани промени в 

показатели на капиталовите разходи на Община Борован за 2016 г., както 
следва: 
1. Пренасочват се средствата от обекти: 

a) Основен ремонт на покрива на общинска сграда в П.И 763, УПИ IБ 
сграда Образование – 9 000 лв. (Покривът на сградата, в режим на 

етажна собственост, е част от т.нар. общи части на сградата. 

Необходимо е да се съфинансира от останалите собственици, 
съгласно ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА 

СОБСТВЕНОСТ). 

b) Основен ремонт на покрива на общинска сграда в ПИ 763,УПИ 1 
(Сграда ТСУ) – 7 500 лв. (Покривът на сградата, в режим на етажна 
собственост, е част от т.нар. общи части на сградата. Необходимо е 
да се съфинансира от останалите собственици, съгласно ЗАКОН ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ). 

c) Закупуване на 40 бр. Контейнери за отпадъци (тип „Бобър“) - 627,00 

лв. 
2. Средствата се трансформират за създаване на нов обект - 

„Закупуване на снегорин за почистване на сняг по тротоари“  - 

1000,00 лв. 
3. Завишава се стойността на съществуващ обект „Придобиване на 

НДМА – проектиране“ –  

      16 127,00 лв. 
 

     4. Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
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Пореден номер 
на обекта  Обект Било Става 

Размер на 
актуализацията 

Източник на 
финансиране 

1. Основен 
ремонт на 
покрива на 
общинска 
сграда в 
П.И.763,УП
И 1Б Сграда 
Образовани
е  

9 000,00 лв. 0,00 лв. - 9000,00 лв. Целева субсидия 
Републикански 
бюджет2016 г.  

2. Основен 
ремонт на 
покрива на 
общинска 
сграда в 
ПИ 
763,УПИБ/
Сграда 
ТСУ 

7 500,00 лв. 0,00 лв. -7 500,00 лв. Целева субсидия 
Републикански 
бюджет2016 

3. Закупуван
е на 
40бр.конте
йнери 

 

20000,00 лв. 
 

19373,00 лв. 
 

-627,00 лв. 
Целева субсидия 
Републикански 
бюджет. 

 

4. 

Снегорин 
за 
почистване 
на тротоари 

0 1000,00 лв.         

1000,00лв. 
Целева субсидия 
Републикански 
бюджет2016 

5. Придобива
не на 
НДМА 

10 635,00 лв. 26762,00 лв. 
 

+16127,00 

лв. 
 

Целева субсидия 
Републикански 
бюджет. 

 

 

     

 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 2 

                                             

 

- Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Приемане на Проект на Наредба за условията 
и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини 
на територията на Община Борован. 
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инж.Десислава  Тодорова – Кмет на община Борован: чл.14 ал.3 от 
тази Наредба да отпадне. Имайки предвид социалното положение на 
родителите не може да се събират такива средства. 

 

     

 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 124 

 

 На основание чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.7, ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за 
предучилищното образовение, чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.21, ал.2 

и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС – Борован: 
 1.Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в детските градини на тепиторията на Община 
Борован. 

  

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на анализ на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Област Враца, 
Община Борован по чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование. 

 

 

     

 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 125 

 

 На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.2, чл.44, ал.4 от ЗМСМА  и 
във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование – Общински съвет Борован: 
 1.Приема анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците от Община Борован –Приложение №1 към 
това решение. 
 2.Възлага на Кмета на Община Борован да представи приетия по т.1 
анализ на Областния управител в срок до 22.12.2016г.  
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: кандидатстване на община Борован, с проектно 
предложение „Активно включване на неактивне лица за предоставяне на 
интегриране грижа” по Оперативна програма развитие на човешките 
ресурси, с наименование на процедурата „Активно включване” 

BG05M9OP001-2.005. 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 126 

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.12 от ЗМСМА и съгласно критериите за 
кандидатстване по процедура „Активно включване” BG05M9OP001-2.005. 

ОбС – Борован: 
1.Дава съгласието си за кандидатстване и изпълнение на дейностите 

по проект „Активно включване на неактивни лица за предоставяне на 
интегриране грижа” по Оперативна програма развитие на човешките 
ресурси, с наименование на процедурата „Активно включване” 

BG05M9OP001-2.005. 
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2.Общински съвет удостоверява , че включените дейности в проекта 
отговорят на приоритетите  на Общински план за развитие на община 
Борован за периода 2014- 2020г.  

3.Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 

 4.Организационни   
 

 Следващото заседание на Общински съвет да бъде на 23.12.2016г. от 
14:00 часа. 

 

 5.Питания 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: Отделихме значителна 
сума за ремонта на кметство Малорад, каква е сумата и колко са 
изразходени за ремонта на покрива. Половината от покрива е направен с 
нови цигли а другата половина със стари. Да ми се отговори със точност 
на следващото заседание писмено. 
 Къде е Лада „Нива”, бракувана ли е или не? 

 

 Калинка Петкова – Директор на дирекция: 29 000 лв. с ДДС е за 
ремонта на покрива и по проект не се заложени само нови цигли а и стари 
това го има в КСС. 
  

инж.Десислава  Тодорова – Кмет на община Борован: тази Лада е 
собственост на община Борован и е елемент от актива на общината, 
намира се на отговорно пазене от Материално отговорно длъжностно лице 
от общинска администрация Борован. 

 

Петър Станев – общински съветник: улица ген.”Ангел Андреев” е в 
окаяно състояние, някакъв вариант да се насипят дупките? 

 

 

инж.Десислава  Тодорова – Кмет на община Борован: ще проверя за 
следващото заседание дали е заложена по някоя от програмите тази улица. 
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Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: завърши ли обновяването 
на сайта  на общината, да се актуализира списъка на ОбС. 

 

  

инж.Десислава  Тодорова – Кмет на община Борован: във връзка с 
питания на съветници от 27.10.2016г. колко са просрочените вземания на 
общината, към 30.10.2016г. са в размер на 431 495 лв. тези просрочени 
вземания са със натрупване  от 1998 година до сега, това се недобори. В 
период 2015- 139 694 лв. 2016г. сме събрали 167 838 лв. във 2010 година са 
събрани 110 071 лв. а в октомври 2011г. 123 668 лв. видно е от цифрите, че 
има ръст на събиране. Или общо събрани приходи  към 30.10.2015г. 
сумата е 461 582 лв. събрани към 30.10.2016г. – 642 850 лв. и всичко това е 
в следствие добрата работа на общинска администрация. Предприели сме 
и следните мерки: данъчни уведомления от началото на финансовата 
година, покани за доброволно изпълнение по чл.182 ал.1 от ОПК за 
старите задължения, също така през месец август 2016г. са изпратени 400 
броя покани по чл.107 ал.3 от ОПК  и подаване към Държавен съдебен 
изпълнител също имаме. 

За язовира в Добролево след заведено съдебно дело на Милчо Рачев 
решение на съда в последствие извадихме изпълнителен лист има 
образувано изпълнително дело и до този момент са събрани 250 
лв.Общината е направила всички законови мерки за събиране на тези 
пари. Лицето няма негови собствени имоти, бяхме запорирали автомобила 
му. 

Относно питане на д-р Пенчев на заседание на ОбС на 
27.10.2016г.относно възстановяване на пропаднали участъци  по пътна 
настилка и увредени пътни знаци, община Борован е взела всички  
законови мерки  има констативен протокол  и в последствие и подписана 
декларация от фирма „Обединение ПНП” Борован за готовност за 
възстановяването  на тези пропаднали участъци в срок до 31.05.2017г.  

Моста в центъра на с.Борован е собственост на Пътна 
инфраструктура. В първата седмица на декември ще имаме среща с 
представители на Областно пътно управление Враца за ремонт на 
съответния мост. 

За не рагламентираното сметище в района на мелницата в Малорад 
извършена е проверка, съставен е констативен протокол и е възложено но 
кмета на селото в десет дневен срок да почисти биоразградимите 
отпадъци. 

 

Димитър Митев –председател на читалище „Цани Иванов”: В срок 
до 31.03 трябваше  да се разгледа дейността на читалището заедно с 
представители на народното читалище. 
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 Наема от кабелната телевизия в размер на 150 лв., което да се 
предоставя на читалището отменено ли е решението? 

Защо не се разгледа въпроса за безвъзмездно ползване на 
читалището по предписание на съда? 

 

инж.Десислава  Тодорова – Кмет на община Борован:Съгласно 
закона за НЧ чл.26а има решение на ОбС за дейността на читалището, 
което е качено на сайта на общината. 

Община Борован беше със запорирани сметки от ЧСИ, който 
взимаше всеки един лев, който постъпва като местен приход в това число 
и наема от кабелната, как да се получават тези 150 лв. 

 Двама служители сте освободили и оставате само трима служители 
в читалището и разполагате със субсидия за пет щатни бройки. Какво се 
прави със двете щатни бройки? 

 Получавате си субсидията регулярно в законовия срок, отделно 
наема от Глобул, отделно наеми за залата покрай изборите за президент, 
средствета ви стигат. 

 Давате ли отчет на кмета на общината и на председателя на ОбС  по 
чл.26а ал.4, не.  

За наема на „Инвест банк” са предприети всички законови мерки, 
заведено е дело има решение на Софийски градски съд и са  направени 
запор на сметките на „Инвест банк”.  

  

   

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 
 


