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П Р О Т О К О Л
№8

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на
24.03.2016г.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.

По дневния ред:

Иван Костовски- Председател на ОбС – да се включи в дневния ред
План за противодествие на тероризма в община Борован.

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

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№50

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

1.Информация относно предвидените проекти от Общински план
за развитие през 2016г.

2.Информация за пролетното хигиенизиране на Община Борован.

3.Докладни

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община
Борован към 31.12.2015г.
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на
общински план за развитие на Община Борован за 2015г.

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинската
програма за закрила на детето за 2015 г., Общинска стратегия за закрила на
детето 2016-2018 г. и Общинска програма за закрила на детето в Община
Борован за 2016 г.

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно използване на натрупаните средства от отчисления по
чл.20 от Наредба №7 /19.12.2013г. съгласно протокол от 22.02.2016г. от
общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление
на отпадъците за регион Оряхово.

-Докладна записка от инж.Слави Димитров – зам.Кмет на Община
Борован относно Промяна предназначението и начина на трайно ползване
на имоти с №075017 и №075019, находящи се в землището на с. Добролево
с НТП „пасище, мера” по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и изразяване на предварително съгласие за промяна на
предназначението на поземлените имоти, публична общинска собственост,
по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ и отдаването им под наем
за засаждане на трайни насаждения, по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗ

- План за противодействие на тероризма в община Борован

4.Организационни

5.Питания

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

1.Информация относно предвидените проекти от Общински план
за развитие през 2016г.

След направените разисквания ОбС взе следното :
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РЕШЕНИЕ
№51

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС –Борован приема
Информацията относно предвидените проекти от Общински план за
развитие през 2016г.

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

2.Информация за пролетното хигиенизиране на Община Борован.

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№52

Приема информацията за пролетното хигиенизиране на Община
Борован.

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

3.Докладни

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община
Борован към 31.12.2015г.

Петър Цветковски – общински съветник –Исках справка за спортния
клуб при бюджет 15 000 лв. те са направили 18 500 лв.

Справка №2 изпълнение 101 780 лв., какви с тези други нестопански
организации, който ние сме субсидирали с тези пари.

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – представи на
Председателя на ОбС отчета на ФК „Торпедо”.
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Имаше публично обсъждане на отчета на бюджета на 10.03.2016г. и
общинските съветници имаха покани. Министерството на финансите е
приело отчета за касовото изпълнение на отчета на бюджета за 2015г. без
нито една забележка.Спазени са всички закони .

Петър Цветковски – общински съветник – Интересува ме какви са
тези външни услуги в спортния клуб за 10 930 лв.

Силвия Катанска – директор на дирекция – Справка №2 параграф за
здравеопазване е 4200 е общия параграф за цялата община.Вие четете
клонката общ и начален план. Съответно 101 780 лв. се получава като
събор от 82 000 за читалищата в община Борован и 18 000 за ФК
„Торпедо”

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№53

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 ал. 5 от ЗПФ и чл.
74 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, приета от ОбС – Борован, ОбС Борован:

Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община
Борован към 31.12.2015 г., както следва:

1.По приходите в размер на 4 429 554 лв. / Наличност по бюджетни
сметки към 31.12.2015 г. в размер на 180 154 лв. /, съгласно Приложение
№ 1.

2. По разходите – 4 429 554 лв., разпределени по параграфи от ЕБК
2015, функции и дейности, съгласно Приложение № 2 и Приложение
№3.

3. Изпълнение на инвестиционната програма за 2015 година в
размер на 5 671 879 лв., съгласно Приложение № 4.

4. Отчет за средствата по сметки от Европейския съюз съгласно
Приложение № 7.

5. Размер на просрочените вземания и задължения съгласно
Приложения № 5/1 и 5/2.
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6. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015
година, съгласно Приложение № 6.

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – 3

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно годишен Доклад за наблюдението на изпълнението на
общински план за развитие на Община Борован за 2015г.

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – Лекарите на се 6 , а са 4

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№54

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.24, ал.4 от
Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 и 4 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие ОбС – Борован:

Одобрява и приема Доклада за наблюдение и изпълнение на
общински плен за развитие през 2015г.

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинската
програма за закрила на детето за 2015 г., Общинска стратегия за закрила на
детето 2016-2018 г. и Общинска програма за закрила на детето в Община
Борован за 2016 г.

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№55
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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, представям
Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015
г., Общинска стратегия за закрила на детето 2016-2018 г. и Общинска
програма за закрила на детето в Община Борован за 2016 г.ОбС-Борован:

 Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на
детето за 2015 г.

 Приема Общинска Стратегия за закрила на детето 2016-2018г. и
Общинска програма за закрила на детето в Община Борован за
2016г.

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община
Борован относно използване на натрупаните средства от отчисления по
чл.20 от Наредба №7 /19.12.2013г. съгласно протокол от 22.02.2016г. от
общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление
на отпадъците за регион Оряхово.

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – във връзка с
питане на регионалната комисия колко още контейнери са необходими за
нуждите на общината, ще се опишат улици или квартали ,където липсват
контейнери.След като закупихме камиона за сметосъбиране, закупихме от
капиталовите средства 40 бр.контейнери тип Бобър, ще продължаваме и
през 2017г. да залагаме в капиталовите за закупуване на още контейнери.

Във връзка със питането на Румен Гормезовски ще се измисли
вариант за слагане на контейнер.

Милен Гайдарски – Кмет на с.Нивянин – от тези контейнера на
Нивянин бяха доставени 5 контейнера.

Илиян Буковски – кмет на с.Добролево – в Добролево са 47
контейнери включително 5 нови. На 11 жители трябва по един контейнер,
трябват още 40бр.

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
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РЕШЕНИЕ
№56

1. На основание чл. 21 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Протокол от общото
събрание на Регионалното сдружение на общините за управление на
отпадъците за регион Оряхово от дата 22.02.2016 г.,

ОбС Борован дава съгласие община Борован да предостави 25% (двадесет
и пет на сто) от натрупаните по нейната партида отчисления за депониране
на отпадъци на РДНО-Оряхово /по чл.20 от Наредба №7 за реда и начина
за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр.111 от 27.12.2013г.)/ или
средства в размер на 12 958.16 лв., /към 31.12.2015г./, за покриване на
съответен дял от разходите по подготовката на проектно предложение на
Регион Оряхово за кандидатстване по Приоритетна Ос 2 Отпадъци,
Оперативна програма „Околна Среда 2014 – 2020 г.“ по комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци - в
съответствие с предвидената инфраструктура за управление на отпадъците
в Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.), в т.ч. за
подготовка на прединвестиционни проучвания, предпроектни проучвания
и други аналитични документи; за проектиране; за експертни анализи,
анализ разходи-ползи, финансов анализ и изследвания; разходи за издаване
на решение по ОВОС, екологична оценка и оценка на съвместимостта;
разходи за подготовка на документи за издаване на разрешителни; разходи
за осигуряване на ограничени вещни права; разходи за подготовка на
документация за възлагане на обществени поръчки или за избор на
изпълнител.

Разходите в размер на 25% ще са възстановими по ОПОС /2014-2020г./

След тяхното възстановяване съответните суми ще бъдат предоставени
чрез Сдружението на РДНО – Оряхово, по съответния ред описан в
Наредба №7 Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
(обн. ДВ, бр.111 от 27.12.2013г.) на съответната община за разходване за
дейности допустими по Наредбата.
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2. На основание чл. 21 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Протокол от
общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление
на отпадъците за регион Оряхово от дата 22.02.2016 г.
Общински съвет Борован дава съгласието си за ползване на останалата
част от отчисленията в размер на 38 874.48лв. да се използва за закупуване
на контейнери за биоразградими отпадъци за нуждите на община Борован.

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

-Докладна записка от инж.Слави Димитров – зам.Кмет на Община
Борован относно Промяна предназначението и начина на трайно ползване
на имоти с №075017 и №075019, находящи се в землището на с. Добролево
с НТП „пасище, мера” по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и изразяване на предварително съгласие за промяна на
предназначението на поземлените имоти, публична общинска собственост,
по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ и отдаването им под наем
за засаждане на трайни насаждения, по реда на чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗ

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник- сигурно ли е че 50 човека
ще бъдат наети на работа за 10 годишния период, няма я и госпожата
направила това инвестиционно предложение. Този имот ще бъде даден на
този човек който е дал инвестиционното предложение или може и друг
човек да участва за него?

Слави Димитров – зам.Кмет на община Борован- имота ще бъде
отдаден чрез търг.

Петър Цветковски – общински съветник – за това не трябва работна
ръка всичко е механизирано.Това ако се почисти си става пасище.

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – никой от
животновъдите не желае това място, защото не може да се чертае, не
виждам пречка да се отдаде под наем след като има инвестиционно
намерение, ще бъде в приход на общината.

Петър Цветковски – общински съветник – Съгласно закона мисля ,че
са прекратени всички договори на тези които нямат необходимите
животни.За другото заседание ще поискам справка за тези ,които имаха по-
малко животни а имаха повече пасища дали са и прекратени договорите.
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Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – който и да
дойде с инвестиционно намерение ще има търг, ще се осигурят работни
места и да има приходи в тая община.Как да плащаме от общината за
почистване на пасища ,като сметките са запорирани и всичко върви за
дълга наследен от предишен мандат.

Цеца Петрова – тези части от имоти нямат слой за очертаване, може
да се чистят, но сателита като е направил снимка на имота няма слой за
очертаване почистването няма нищо общо с очертаването.

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – Ако сега вземем решение
за това инвестиционно предложение догодина това няма да може да се
чертае,тъй като това пасище сме го преобразували в терен за трайни
насаждения животновъда няма да може да го чертае тъй като вече няма да
е пасище.

Цеца Петрова –то няма да е пасище, но няма да има и слой за
очертаване.

Илиян Буковски – кмет на с.Добролево – не съм против това, но не
съм уведомен за това намерение.

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№57

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), във връзка с чл.3, ал.2 от (ЗОС), чл.25, ал.3, т.4 и ал.9
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Общинският съвет-
Борован:

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на
следните имоти:
1.1 имот № 075019, съгласно приложена скица – проект №
ф03422/15.01.2016 г.



10

1.2 имот № 075017, съгласно приложена скица – проект №
ф03415/06.01.2016 г.
От публична общинска собственост в частна общинска собстевонст на
основание чл. 25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 от 24
месеца за промяна предназначението на имоти публична общинска
собственост в частна общинска собственост.

3. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от пасище-
мера в трайни насаждения на следните имоти:
- имот № 075019, съгласно приложена скица – проект №
ф03422/15.01.2016г.
- имот № 075017, съгласно приложена скица – проект №
ф03415/06.01.2016г.

4. Възлага на кмета на Общината да осъществи процедурата по
отразяване на промяната в начина на трайно ползване по реда на
чл.45, ал.4 и ал.5 от ППЗСПЗЗ в срок до две години от вземане на
настоящото решение.

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

- План за противодействие на тероризма в община Борован

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован- всяка община
трябва в срок до 11 април да приеме План за противодействие на
тероризма и трябва да бъде предоставен до Областния Управител, след
като бъде приет от Общински съвет.

За Нивянин искам да кажа, че още предходния мандат сме входирали
16 проекта, един до Областния Управител за корекцията на поречието на
река Скът за съжаление на беше одобрен нито проекта за с.Нивянин нито
за моста в с.Малорад нито за язовир Гарвански геран. В следствие от
проливните дъждове от 9 до 12 март сме предприели всички необходими
мерки и сме входирали в Междуведомствената комисия съответните
документи за почистване на поречието на река Скът на база констативни
протоколи Басейнова дирекция, на база комисия изпратена от мен да
констатира последиците.Имаме такъв проект и чакаме одобрение.
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Петър Цветковски – да се направи среща с ВиК и да се видят най-
уязвимите места.

След направените разисквания ОбС взе следното :

РЕШЕНИЕ
№58

Приема План за противодействие на тероризма в община Борован.

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

4.Организационни

Заповед №ПО-07-3/10.03.2016г. на Областен Управител на Област
Враца относно върнато за ново обсъждане Решение №49 от Протокол №7
от проведено заседание на Общински съвет – Борован на 25.02.2016г.

Петър Цветковски – общински съветник – да се потвърди решението

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :

РЕШЕНИЕ
№59

Във връзка със Заповед №ПО-07-3/10.03.2016г. на Областен
Управител на Област Враца относно върнато за ново обсъждане Решение
№49 от Протокол №7 от проведено заседание на Общински съвет –
Борован на 25.02.2016г., Общински съвет – Борован:

Потвърждава свое Решение №49 от Протокол №7 от проведено
заседание на Общински съвет – Борован на 25.02.2016г.

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

Общинския съветник Пламен Петров не участва в гласуването
поради конфликт на интереси.
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Следващото заседание на Общински съвет на 21.04.2016г.

5.Питания

Пламен Петров – общински съветник – до къде стигна въпроса с
ремонта на гробарската улица и почистването на гробищния парк

Славчо Драганински – общински съветник – ще има ли в общината
проекти за асфалтиране на улици защото нашата улица е в окаяно
състояние?

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован- на гробищния
парк са назначени по програма 5 човека до 29 годишна възраст, който
освен функциите на гробари и поддържат гробищния парк.

Относно улицата от капиталовите средства, които остават от
запълване на дупките от участък Сираково – Рогозен ,Сираково –
Добролево сумата е около 13 000 лв. аз предлагам тези средства да отидат
за запълване на дупките към гробарската улица.

За асфалтиране на улица ген.”Ангел Андреев” ръководството очаква
в скоро време да се отвори мярка за асфалтиране на улици и пътища на
територията на общината. Проекта се работи и в последствия мога да
отговоря дали тази улица е заложена в този проект.

Петър Цветковски – кой е наставник на гробарите?

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован- Калин
Костовски.

Пламен Петров- общински съветник – кога ще стане тава с ремонта
на част от гробарската улица.

Силвия Катанска – Директор на Дирекция – като свърши проекта с
пътищата.

След изчерпване на дневния ред в 15:40 часа Председателя на
Общински съвет - Борован закри заседанието.
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Председател
На Общински съвет- Борован

/Ив.Костовски/


