
П Р О Т О К О Л 

№19 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
23.12.2016 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 

№ 127 

 

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

1.План за работата на Общински съвет Борован през първото 
шестмесечие на 2017г. 
 

 2.Информация за работата на Бюрото по труда и общинска 
администрация за овладяване на безработицата в община Борован.  
 

 3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован за периода от  месец май  до месец ноември 2016г. 
 

 

 4.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : отдаване под наем чрез публичен търг на 
помещение №4, съгласно приложената схема на разпределение, находящо 



се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 15.83 кв.м на І-ви етаж в сграда 
Поликлиника – с.Борован, собственост на Община Борован, съгласно 
АПОС №662/18.11.1999г., предназначено за здравни услуги на 
населението. 
 

 - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Създаване на доброволно формирование за 
предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях на територията на Община Борован. 
 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Приемане на план – сметка на необходимите 
разходи по чл.66, ал.1 от закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за 
община Борован за 2017г. 

 

 -Предложение от  инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на Проект на Правилник за 
устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие 
„Маша Белмустакова” с.Борован.  
                                                     

 

 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

1.План за работата на Общински съвет Борован през първото 
шестмесечие на 2017г. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 128 

 

Приема План за работата на Общински съвет Борован през първото 
шестмесечие на 2017г. 



Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 2.Информация за работата на Бюрото по труда и общинска 
администрация за овладяване на безработицата в община Борован. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 129 

 

 Приема Информацията за работата на Бюрото по труда и общинска 
администрация за овладяване на безработицата в община Борован. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован за периода от  месец май  до месец ноември 2016г. 
 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 130 

 

 Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован за периода от  месец май  до месец ноември 2016г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 



  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : отдаване под наем чрез публичен търг на 
помещение №4, съгласно приложената схема на разпределение, находящо 
се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 15.83 кв.м на І-ви етаж в сграда 
Поликлиника – с.Борован, собственост на Община Борован, съгласно 
АПОС №662/18.11.1999г., предназначено за здравни услуги на 
населението. 
 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник:периода за отдаване да бъде 

до 10 години. 
 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 131 

 

 На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.14, ал.7 от ЗОС и по реда 
на глава осма от НРПСУРОИ №4 на Общински съвет –Борован, ОбС- 

Борован: 
 1.Възлага на Кмета на Общината провеждане на процедура за 
отдаване под наем на горепосочения имат при следните условия: 
 1.1Начална тръжна месечна цена за наема да бъде в размер на 3.00 
лева на квадратен метър, съгласно Протокол №4/29.01.2010г., Решение 
№308 на ОбС Борован. 

 1.2Срокът за отдаване под наем да бъде за период до 10/десет/ 
години. 
 2.Общински съвет Борован възлага на Кмета на Общината ,след 
провеждането на търга, да сключи договор съгласно горното решение. 
 3.Приема актуализация на годишната програма за 2016г. за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община 
Борован, като включва в Раздел ІІ , като точка „4” от нея отдаване под наем 
на по- горе описания в доклада имот. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 



 

 - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Създаване на доброволно формирование за 
предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях на територията на Община Борован. 
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 132 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връцка с чл.41, ал.1 от 
Закона за защита при бедствия и чл.4 от Наредба за реда за създаване и 
организиране на дейността на доброволните формирования за 
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване на последиците от тях,Общински съвет –Борован: 

 1.Възлага на кмета на община Борован да създаде доброволно 
формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията 
на община Борован в съответствие с Наредбата за реде за съставяне и 
организиране на дейността на доброволните формирования за 
предоставяне или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации 
и отстраняване на последиците от тях. 
 2.Определя наименование на доброволното формирование „ДФ –
Борован 2017г. „ 

 3.Определя максимална численост на доброволното формирование – 

10 доброволци. 
 4.Възлага на кмета на общината да обяви в средствата за масова 
информация и/или електронната страница на общината обявление за 
набиране на доброволци. 
 5.Възлага на кмета на общината извършването на дйностите по 
регистриране на доброволното формирование, подбора на доброволци и 
сключване на договор с тях, както и организацията на поготовка и 
обучение, съгласно стандартите за издръжка, определена с Решение 
№276/28 април 2015г. на министерски съвет 

 6.Възлага на кмета на общината да изпрати заявление за 
регистриране на доброволното формирование в ГДПБЗН- МВР, както и да 
изпълни произтичащите действия уредени в раздел І І І  на Закона за 
защита при бедствия. 
 

 



Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Приемане на план – сметка на необходимите 
разходи по чл.66, ал.1 от закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за 
община Борован за 2017г. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: т.4, какво налага 
увеличаването на сумата с 28 000 лв., заети ли са 9 работни места. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: запора на 
сметките на общината наложи да не се назначават хора. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: При приеман е 
на Бюджета на общината ще бъде заложено закупуването а контейнери, 
през 2016г. бяха закупени 40 бр. контейнери. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – тези допълнителни 
средства да се използват за закупуване на контейнери. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-2 съветници, “против”-7  „въздържали се” – 4 

 

Не се приема направеното предложение 

 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 133 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси и чл.12 от Наредба №6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Борован, ОбС –Борован: 



 Утвърждава План –сметка на необходимите разходи по чл.66, ал.1 от 
Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ за община Борован през 2017г. 
съгласно Приложение №1 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 2 

 

 

 -Предложение от  инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на Проект на Правилник за 
устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие 
„Маша Белмустакова” с.Борован.  
                                                     

 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 134 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на 
чл.49, ал.8 и §118, ал.3 от ПРЗ на Закона за предучилищното и училищното 
образование, ОбС – Борован: 
 Приема Правилник за устройството и дейността на Център за 
подкрепа за личностно развитие „Маша Белмустакова” с.Борован 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 5.Организационни   
 

 -Председателя на ОбС прочете искане  от Дарина Стефанова – 

директор на Областна дирекция „Земеделие” гр.Враца относно 
предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедите по 
чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ. 
 



 По направеното искане не беше взето становище и решение от 
Общински съвет –Борован.  
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 19.01.2017 г. от 14:00 часа. 
 

 6.Питания 

 

  

 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: Имаше един инициативен 
комитет от с.Малорад, които помолиха общината на база приета Наредба 
за промяна на наименования на улици и площади, от август месец 2016г. 
площада в Малорад е преименуван, а това не е минало праз ОбС.За 
следващото заседание да се напише докладна за да се случи това. 
 

 Инж.Десислава Тодорова- кмет на община Борован: В месец януари 
ще бъде внесена такава докладна за площада в с.Малорад. 
 Във връзка с питане на общински съветник Петър Станев във връзка 
с улица „ген. Ангел Андреев” има ли вариант да се насипят дупките 
защото улицата е в окаяно състояние. 
 Отговор: При наличие на средства тази улица ще бъде предвидена в 
програмата за ремонт.До тогава през пролетните месеци при наличие на 
остатъчни от ремонти фракции ще запълним най належащите улици в това 
число и тази улица. Улицата беше вкарана в една програма, 
правителството ни беше обещало 1 500 000 лв. за рехабилитация на 
улиците, но тъй като отпуснаха само 300 000 лв. с постановление на МС се 
надяваме да се случат по- бързо нещата за да беда предвидена улицата за 
ремонт. 
 

 Във връзка със питане на общински съветник Петър Цветковски 
относно отделената сума за ремонт на кметство Малорад, че половината 
ремонт е направен с нови цигли а другата половина със стари. 
 Отговор: Проведена е обществена поръчка  на стойност 24 676 лв. 

без ДДС или 29 611 лв. с ДДС.Ремонта обхваща демонтаж на стари 
елементи и керемиди от покрива, подмяна на изгнили дървени греди от 
покривната конструкция, монтаж на летви и битумни изолации, покриване 
с керемиди стари- 213кв.м. нови -157 ., монтаж капаци стари -9 бр. нови 36 
бр., дървена ламперия и челни дъски, ремонт на метална кула изкърпване и 
боядисване, тенекеджийски работи, обшиване на капандура, шапки на 
комините, смяна на улуци.Обекта е завършен на 31.10.2016г. 
 

 

   



След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

 


