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П Р О Т О К О Л
№7

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на
25.02.2016г.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.Кметове на Община
Борован инж.Слави Димитров и г-жа Илияна Донкова, кметове на
кметства и Директори на дирекции.

Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-
Борован- Иван Костовски.

Преди приемането на дневния ред Председателят на Общински
съвет-Борован Иван Костовски запозна общинските съветници, че ОИК-
Борован прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник
Георги Горанов Георгиев от листата на МК „Заедно за бъдещето на
Община Борован”.

Със Решение №192 МИ/от 05.02.2016г. назначава следващия от
листата на МК „Заедно за бъдещето на Община Борован”.- Иван Илиев
Димитров

Общинския съветник Иван Илиев Димитров положи клетва и подписа
клетвения лист.

Преди приемането на дневния Кмета на Община Борован
инж.Десислава Тодорова оттегли своя докладна с №06-21/17.02-2016г.

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№40

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

1.Информация за дейностите по Гражданска защита и
подготовката на населението при бедствия и авари. Състояние на
язовирите и перспектива за тяхното развитие.
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2.Информация за осъществените Читалищни дейности и справка
за изразходените от бюджет средства през 2015г. във вр. С Чл .26 а,
ал.4 от ЗНЧ

3.Информация за състоянието на здравеопазването в Община
Борован и перспективи за развитие.

4.Докладни

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община
Борован относно приемане на Календар на културните събития през 2016г.
на Община Борован и Програма за развитие на читалищната дейност 2016г.

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община
Борован относно приемане на Отчет за 2015г. на МКБППМН

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община
Борован относно приемане на План за равноправно интегриране на ромите
в обществения живот на Община Борован

-Докладна записка от инж.Слави Димитров- зам. кмет на Община
Борован относно определяне на размер и местоположението на пасищата ,
мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и за индивидуално
ползване и определяне правила за ползването им за стопанската -2016-
2017г.

-Докладна записка от инж.Слави Димитров-зам. кмет на Община
Борован относно делба на имоти с №075001 и №075013, находящи се в
землището на с.Добролево с НТП „пасище мера”.

-Докладна записка от Петър Цветковски – общински съветник към
ОбС –Борован относно безвъзмездно ползване сградата на НЧ „Цани
Иванов 1907” от Читалищното настоятелство.

5.Организационни

6.Питания

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се – няма
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1.Информация за дейностите по Гражданска защита и
подготовката на населението при бедствия и авари. Състояние на
язовирите и перспектива за тяхното развитие.

Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – в информацията е
написано, че има само една сирена в Малорад, а те са две едната на
кметството другата на бившата лечебница.

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№41

Приема Информацията за дейностите по Гражданска защита и
подготовката на населението при бедствия и авари. Състояние на
язовирите и перспектива за тяхното развитие.

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

2.Информация за осъществените Читалищни дейности и справка
за изразходените от бюджет средства през 2015г. във вр. с чл. 26 а, ал.4
от ЗНЧ

Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – исках да се предостави
справка за изразходваните средства и в читалището в Малорад. Защото в
информацията е написано, че това се предоставя само на общинското
ръководство.Всички други читалища са предоставили информация за
изразходваните средства по параграфи.

Инж.Десислава Тодорова –кмет на община Борован- тези
информации се предоставят освен до кмета на общината и до председателя
на ОБС.Съгласно ЗНЧ такава информация се внася до края на месец март
до кмета и до председателя на ОбС.

Илияна Донкова – зам.Кмет на Община Борован- направено е
запитване имат срок по закон до 31.03. и ще бъде предоставена.
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Пламен Петров – общински съветник – защо читалище Добролево
нямат изразходвани средства за ток и вода през годината?

Инж.Десислава Тодорова –кмет на община Борован – защото се
помещаваха в сградата на кметството поради това ,че на читалището се
правеше ремонт и за това нямат разходи. В момента имат ремонтирано
читалище и ще си поемат разходите за ток и вода.

Петър Цветковски –общински съветник – не може читалището в
Малорад да имат 4 състава, от които два детски и да имат 36 000 лв.
бюджет, а читалището в Борован да има 8 състава, музей , художествена
галерия и два пъти по – голяма библиотека да имат бюджет 24 000 лв.

Инж.Десислава Тодорова –кмет на община Борован –12 щатни
бройки е субсидираната численост за читалищата.В правомощията на
кмета е да издаде заповед съгласно закона да определи комисия, в този
комисия влизат всички председатели на читалища и един представител от
общината това е г-жа Яна Бецинска – секретар на община Борован. Кмета
на Общината не може да влияе върху субсидираната численост.Има
вътрешни правила, които са изготвени и са запознати председателите има
доклади за тяхната дейност и тук е ролята на всеки един председател на
читалище да докаже, че неговата дейност на читалището е най – добра.
Тази бройка и този бюджет се определя от четиримата председатели на
читалищата и един представител на общината.Има протокол утвърден от
кмета и подписани договори с председателите на читалищата.

Петър Цветковски –общински съветник –никъде не е казано, че
председателя на тази комисия се назначава от кмета на общината.Самите
членове определят кой да е председател. Не може по- голямо читалище да
бъде с 4 щатни бройки , а по- малко с 5 бройки.Да се събере отново тази
комисия и да се преразгледат бройките.

Инж.Десислава Тодорова –кмет на община Борован –имам методика
има и указания от Министерството на Културата, на база на тези указания
за изготвени вътрешните правила, подписали са се председателите , че са
запознати има протокол от комисията за разпределението, имаше и
особено мнение от председателя на читалище Борован, има и подписани
договори от всичките председатели без никакво възражение.

След направените разисквания ОбС взе следното :
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РЕШЕНИЕ
№42

Приема Информациите за осъществените Читалищни дейности и
справка за изразходените от бюджет средства през 2015г. във вр. с чл 26 а,
ал.4 от ЗНЧ.

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1 „възд.се – 1

3.Информация за състоянието на здравеопазването в Община
Борован и перспективи за развитие.

Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – Ще се прави ли ремонт на
здравната служба в Малорад и някакъв срок има ли за това

Инж.Десислава Тодорова –кмет на община Борован –имаме проектна
готовност да кандидатстваме за ремонт на кметство Малорад и съответно
и на здравната служба след като се помещава в кметството. Не мога да се
ангажирам със конкретни срокове. В момента, в който бъдат отворени
мерките за кандидатстване, ние ще го направим.

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№43

Приема Информацията за състоянието на здравеопазването в
Община Борован и перспективи за развитие.

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

4.Докладни

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община
Борован относно приемане на Календар на културните събития през 2016г.
на Община Борован и Програма за развитие на читалищната дейност 2016г.
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Петър Цветковски – общински съветник – Защо в Добролево няма да
се прави 3- ти март. В този календар липсва 3-ти март в Добролево. Би
трябвало след, като не е заложено от читалището, да го организира
общината.

Илияна Донкова – зам.Кмета на Община Борован- в програмата на
читалище Добролево не е заложено да се прави 3- ти март те не
предвиждат да го правят и не е подадено.

Инж.Десислава Тодорова –кмет на община Борован –няма заложено
от страна на читалище Добралево честването на 3- ти март. Като общинско
ръководство имаме покани от кметствата и от читалища, които ще
организират мероприятия във връзка с това.

Иван Костовски – Председател на ОбС – Читалището си дава план , в
който няма заложено това ние няма как да задължим да го правят.

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№44

На основание чл.21, ал.1 ,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2
от Закона за народните ,читалища ОбС – Борован:

1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност – 2016г.
2.Приема календар на културните събития през 2016 г. на Община

Борован.

Гласували:„за”-11 съветници, “против”1 „възд.се – 1

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община
Борован относно приемане на Отчет за 2015г. на МКБППМН

След направените разисквания ОбС взе следното :
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РЕШЕНИЕ
№45

На основание чл.7, ал.2 от Закона за БППМН ОбС – Борован:
Приема Отчет за 2015г. на Местна Комисия за Борба срещу

противообществените прояви на Малолетни и Непълнолетни – Община
Борован

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община
Борован относно приемане на План за равноправно интегриране на ромите
в обществения живот на Община Борован

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№46

Във връзка с приетата Общинска стратегия за равноправно
интегриране на ромите в обществения живот в Община Борован 2016 –
2020 г. и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС – Борован :

1. Приема План за равноправно интегриране на ромите в
общиствения живот в Община Борован 2016-2018г.

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

-Докладна записка от инж.Слави Димитров- зам. кмет на Община
Борован относно определяне на размер и местоположението на пасищата ,
мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и за индивидуално
ползване и определяне правила за ползването им за стопанската -2016-
2017г.

Инж.Десислава Тодорова прочете пред общински съвет – Борован
Декларация по чл.12 т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. Декларацията беше предадена на Председателя на
ОбС.
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Румен Геормезовски – общински съветник – на първата страница в
докладната записка – ред четвърти на осн. чл.24а, ал.2 да се добави и т.6

Петър Цветковски – общински съветник – не са определени
прокърите къде да минават животните.

ОПФ ливади и пасища раздаден ли е и на какво основание раздаваме
от ДПФ.

Цеца Петрова – на стр.6 сме написали като задължение на кметове и
кметски наместници да определят, в правилата които ще бъдат качени на
интернет страницата, на стр.18 т.4 сме записали прокари за
селскостопански животни до места за паша и водопойте.

ОПФ са разпределени 2527.644 дка. За индивидуално ползване за
2014-2015г. са разпределени 2146.888 дка. Сега за разпределение за
стопанската 2016-2017г. са определени 2591.415 дка. или за трите
стопански години общо разпределени и ще бъдат разпределени 7265.947
дка. А за ДПФ тази процедура се организира и провежда не от нас.

Община Борован е единствената община стигнала до ДПФ и
единствената стигнала почти до максимум 7 дка. на животинска еденица
при максимум 10 дка.ние сме разпределили пасища от 1 до 7 категория.

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№47

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и чл.98 и сл. от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ОбС –
Борован:

I. Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване
общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна система на БАБХ.

ІІ. Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за
поддържането на предоставените мери, пасища и ливади:

а/ Задължения на Общината
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т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и
пасищата.

б/ Задължения на ползвателите
т.1 Да са регистрани в ОДБХ гр.Враца ;
т.2 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от
техния вид и възраст;
т.3 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението
им;
т.4Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност,
замърсяване, камъни, битови и строителни отпадъци и др.;
т.5 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове
/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./
т.6 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на
тревостоя;
т.7 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева;
т.8 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и
подпалва нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича
намиращите се върху отдадените под наем земи дървесни видове;
т.9 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и
храстовидна растителност;
т.10 При необходимост да се извършват пръскане със съответните
разрешени и пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и
наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от
пречистени отпадни води.
т.11 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им
мери и пасища;
т.12 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март до
месец ноември.
т.13 Да не се извършва паша нощем и без пастир.
т.14 Да не се извършва паша в горите, граничещи до пасищата.
т.15 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

ІІІ. Приема Годишен план за паша – Приложение № 1, представляващо
неразделна част от настоящето решение

ІV. Определя общинските пасища, мери и ливади в землищата на Община
Борован за общо и индивидуално ползване, отразени в Приложение № 2,
представляващо неразделна част от настоящето решение
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V. Определя правилата за ползването на мерите, пасищата и ливадите на
територията на общината - Приложение № 3, представляващо
неразделна част от настоящето решение

V.Определя наемна цена в размер на 6 (шест) лева на декар, което
представлява средното годишно рентно плащане за Община Борован.

VІ Възлага на Зам. Кмета на Община Борован да сключи договори за наем
за срок от 5 (пет) стопански години, считано от 2016-2017 година при
наемна цена определена в т. V от настоящето решение.

Предвид разпоредбата на чл. 37и и чл.37о от ЗСПЗЗ към решението
прилагам :

1. Годишен план за паша за стопанска 2016-2017 година
/Приложение №1/

2. Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и
ливадите за общо и индивидуално ползване /Приложение № 2/

3. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на
Община Борован /Приложение №3/.

4. Списък на собственици и ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ /Приложение № 4/

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

-Докладна записка от инж.Слави Димитров-зам. кмет на Община
Борован относно делба на имоти с №075001 и №075013, находящи се в
землището на с.Добролево с НТП „пасище мера”.

Румен Геормезовски- общински съветник – общинска
администрация да помисли да се направи нещо с останалите пасища от
тези имоти.

Иван Костовски – Председател на ОбС – пасищата които не ги искат
животновъдите защото не стават за чертане общината да се погрижи тези
свободни пасища да се отдадат под наем за една две години без да се
заплаща наем докато се разработят и станат във вид за чертане.
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След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№48

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), предлагам на Общинският съвет-
Борован:

1. Дава съгласие за делба на имот №075001 с обща площ 952,952
(деветстотин петдесет и два декара и деветстотин петдесет и два кв. м.)
дка., в местността „Любеничен дол”, землище с. Добролево, ЕКАТТЕ
21600, съгласно приложена скица – проект № ф03424/26.01.2016 г. на
три имота както следва:
1.1 имот № 075019, с площ от 176,401 дка., съгласно скица – проект №
ф03422/15.01.2016 год.
1.2 имот № 075020, с площ от 418,858 дка., съгласно скица – проект №
ф03425/26.01.2016 год.

1.3 имот № 075021, с площ от 357,693 дка., съгласно скица – проект №
ф03426/26.01.2016 год.

2. Дава съгласие за делба на имот №075013 с обща площ 416,723
(четиристотин и шестнадесет декара и седемстотин и двадесет и три
кв.м.) дка., в местността „Любеничен дол”, землище с. Добролево,
ЕКАТТЕ 21600, съгласно приложена скица – проект №
ф03414/06.01.2016 г. на два имота както следва:
2.1 имот № 075017, с площ 131,605 дка., съгласно скица – проект №
ф03415/06.01.2016 год.
2.2 имот № 075018, с площ 285,118 дка., съгласно скица – проект №
ф03416/06.01.2016 год.

3. Възлага на кмета на Общината да осъществи необходимата
законоустановена процедурата по делбата на имотите.

Гласували:„за”-13 съветници, “против”няма „възд.се – няма
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-Докладна записка от Петър Цветковски – общински съветник към
ОбС –Борован относно безвъзмездно ползване сградата на НЧ „Цани
Иванов 1907” от Читалищното настоятелство.

Петър Цветковски – общински съветник – стария ОбС предостави за
стопанисване всички читалища в община Борован, без читалището в
Борован.Да предоставим за стопанисвани и управление съгласно §4 на
читалищното настоятелство в Борован сградата на читалище „Цани
Иванов” Борован.

Румен Геормезовски – общински съветник – това е възможност ,но
не е задължение.

Димитър Митев- Председател на читалище Борован – кой ще работи
в тая сграда и кой ще направи оценките на риска?

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№49

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

Гласували:„за”-2, “против”-4 „възд.се – 6

Общинския съветник Пламен Петров не участва в гласуването
поради конфликт на интереси.

5.Организационни

Следващото заседание на ОбС да бъде на 24.03.2016г.

6.Питания

Пламен Петров – общински съветник – какво става с улицата която
води до гробищния парк в окаяно състояние е в крайната част потъва във
вода,ще може ли да се оправи поне във крайната част.
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Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – на предходното заседание
зададох въпрос за функция здравеопазване.

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован предостави
справка за изразходваните средства във функция здравеопазване.

Гробищния парк Борован има предвидени 5 човека за копачи и
почистване на гробищния парк на 8 часов работен ден за 6 месеца.За
улицата има остатъчни средства около 10-11 000 лв.могат да бъдат
използвани за тази улица за запълване на дупки.

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – твърдя, че 6546 лв. за
медикаменти е смешно, постелен инвентар и облекло 2000 лв. ,материали
4500 лв.разход за външни услуги 6580 лв. Не мога да разбера какви са тези
външни услуги и медикаменти за толкова пари. Дадени са на заем един
пари за изплащане не заплати на социални асистенти, които пари ще бъдат
върнати, попитах няма ли да дойдат като остатък към функция
здравеопазване за тази година.В тази справка пише, че тези пари са
изразходвани, дадени са на заем. Исках да ми се напише, че тези средства
са използвани за други цели, а не за функция здравеопазване.Нямата право
да ги премествате тези средства в друг параграф.

Силвия Катанска- Директор на Дирекция – няма я като преходен
остатък защото имаме безлихвен заем, този безлихвен заем е за европейски
програми за лични асистенти и топъл обяд и до 31 декември не бяха
постъпили по сметката на общината. Това е разликата между план и отчет.
Планът е 70 000 лв., а отчета е 40 000 лв.Не се преместени средствата те не
са изразходени.

След изчерпване на дневния ред в 15:35 часа Председателя на
Общински съвет - Борован закри заседанието.

Председател
На Общински съвет- Борован

/Ив.Костовски/
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