
П Р О Т О К О Л 

№22 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
23.02.2017 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, 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 

№ 142 

 

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

1.Информация за дейността по защита на населението при 
бедствия и аварии в община Борован през 2016г. информация относно 
състоянието на язовирите общинска собственост и перспективи за 
тяхното развитие. 
 

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

 

 3.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. 
 



 - Предложение от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Предоставяне на информация за язовирите 
публична общинска собственост на територията на Община Борован, 
обявени за потенциално опасни, намиращи се в пред аварийно състояние и 
перспективи за тяхното съществуване. 
 

- Предложение от Илияна Донкова- зам. Кмет на Община Борован 

Относно : Определяне размера на местоположението на пасищата, мерите 
и ливадите от общински поземлен фонд за общо и за индивидуално 
ползване и определяне правила за ползването им за стопанската 2017 – 

2018г. 
 

 - Предложение от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност – 2017г. и календар на културните събития през 
2017г. на Община Борован. 
 

- Предложение от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Приемане на Отчет на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 
2016г. в Община Борован. 
 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Предложение за именуване на площада пред 
кметството в с.Малорад. 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Освобождаване от такса за техническа услуга 
за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 
строеж на „ВиК” – Враца ООД. 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Бракуване на Дълготрайни материални активи, 
собственост на Община Борован. 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Създаване на Местна инициативно група 
(МИГ). 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Упълномощаване за участие в редовно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД- Враца 



и представяне на позицията на община Борован по дневния ред на 
заседанието. 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Продажба чрез публичен търг по пазарна 
оценка направена от независим оценител на Специален автомобил „МАН” 

сметосъбирач. 
 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

     

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

1.Информация за дейността по защита на населението при 
бедствия и аварии в община Борован през 2016г. информация относно 
състоянието на язовирите общинска собственост и перспективи за 
тяхното развитие. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 143 

 

Приема Информацията  за дейността по защита на населението при 
бедствия и аварии в община Борован през 2016г. информация относно 
състоянието на язовирите общинска собственост и перспективи за тяхното 
развитие. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

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



 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 144 

 

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

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 3.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. 
 

  

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 145 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от 
ЗОС ОбС – Борован: 
 1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017г. 
 2.Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г. да бъде публикуване на Интернет страницата 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 : Предоставяне на информация за язовирите 
публична общинска собственост на територията на Община Борован, 
обявени за потенциално опасни, намиращи се в пред аварийно състояние и 
перспективи за тяхното съществуване. 
 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 146 

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 138, чл. 139 и 
чл.140, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на 
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 
съоръженията към тях, Общински съвет Борован:  

  

       1. Възлага на кмета на община Борован да премине към процедура 
по извеждане от експлоатация на яз. „Церов дол” и яз. „Стубеля” 

 

        2.  Възлага на кмета на община Борован на основание 140, ал.1 от 
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях 

да подаде Заявление по образец утвърден от председапреля на ДАМТН за 
извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирните стени на по-горе 
описаните в т.1 Язовири. 

                 

       3. За Язовирите яз. „Жарковец”, яз. „Горна бара”, яз. 
„Гарвански геран”, яз. Езерска падина”, яз. „Корея” и яз. „Млада 
овчарка”, Кмета на Общината да предприеме всички необходими 
действия посочени в експертната оценка с вх.№ 93-71/15.02.2017г. в частта 
„машинно технологична“ изготвена от инж.Теодор Стефанов. 

   

       4. Да бъдат предприети всички необходими действия съобразно 
действащите нормативни документи в РБ по отношение на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях 
за останалите язовири.  

                   

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   



 

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

 

 

- Предложение от Илияна Донкова- зам. Кмет на Община Борован 

Относно : Определяне размера на местоположението на пасищата, мерите 
и ливадите от общински поземлен фонд за общо и за индивидуално 
ползване и определяне правила за ползването им за стопанската 2017 – 

2018г. 
 

  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. 
 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 147 

 

 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 за стопанска 2017-2018 година на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскастопански 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  
 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 

 

 V. Определя правилата за ползването на мерите, пасищата и ливадите на 



територията на общината - Приложение № 3, представляващо 
неразделна част от настоящето решение 

 

VІ.Определя отдаването под наем на пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд да се извършва по пазарна цена, изготвена от независим 
оценител. 
 

VІІ Възлага на Зам. Кмета на Община Борован да сключи договори за наем 
за срок от 5 (пет) стопански години, считано от 2017-2018 година при 
наемна цена определена по т. VІ от настоящето решение.   

 

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

     1. Годишен план за паша за стопанска 2017-2018 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/     

 

    

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 Програма за развитие на 
читалищната дейност – 2017г. и календар на културните събития през 
2017г. на Община Борован. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 148 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.1 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 – 2017г. 
 2.Приема Календарна културните събития през 2017г. 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 Отчет на Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 
2016г. в Община Борован. 
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 149 

 

 На основание чл.7, ал.2 от Закона за ЗППМН ОбС-Борован: 
 1.Приема Отчет за дейността на Местна комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 

 

    

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Предложение за именуване на площада пред 
кметството в с.Малорад. 
 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 150 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и във връзка с чл.2, ал.1 т.6 от Наредба за 



именуване и преименуване на общински обекти на територията на община 
Борован, ОбС-Борован: 
 1.Дава съгласието си площада пред кметство Малорад да бъде 
именуван на Петър Стаменов Гарвански./Пеко Гарваня/ 
 

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 : Освобождаване от такса за техническа услуга 
за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 
строеж на „ВиК” – Враца ООД. 

 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 151 

 

 На основание чл.24 от Наредба №6 за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услугите на територията на община Борован, 
ОбС-Борован: 
 Като АД с изцяло държавно и общинско участие, освобождава „ВиК” 

ООД Враца  от такса за техническа услуга за одобряване на инвестиционен 
проект и издаване на разрешение (РС) за „Реконструкция на част от 
водоснабдителна система на с.Малорад” 

  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-6  „въздържали се” – 3 

 

Предложението не се приема. 
 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Бракуване на Дълготрайни материални активи, 
собственост на Община Борован. 
 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 



 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 152 

 

 На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА при спазване на чл.28, ал.1 от 
Закона за счетоводството, ОбС – Борован: 
 1.Дава съгласието си да бъдат бракувани следните ДМА собственост 
на Община Борован, а именно: 
 -Лек автомобил- марка „ВАЗ” 21061, с регистрационен номер Вр78-

12, с балансова стойност: 1 660.03 лева. 
 -Лек автомобил –марка „Форд”, с регистрационен номер Вр45-60, с 
балансова стойност: 3 000 лева. 
 -Лек автомобил „ВАЗ”21053, с регистрационен номер ВР 71-39, с 
балансова стойност : 1536.93 лева. 
 -Лек автомобил „ВАЗ”21053, с регистрационен номер ВР 71-38, с 
балансова стойност : 1536.93 лева. 
 2.Общински съвет възлага на Кмета на Община Борован да извърши 
бракуването на гореописаните ДМА, в зависимост от по-добрата 
икономическа изгода за Община Борован. 
 

 

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 Местна инициативно група 
(МИГ). 

 

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 153 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.12 и т.15 от ЗМСМА ОбС-Борован: 
 1.Дава съгласието си и правомощия на кмета на общината да 
предприеме всички необходими действия за учредяване сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ)” с участници в 
сдружението: 

1.1.Община Борован; 
1.2.Община Бойчиновци; 



1.3.Община Криводол. 
2.Общински съвет – Борован, дава съгласието си водещия партньор 

да е Община Криводол; 
3.Общински съвет –Борован, определя Илияна Донкова Дончовска-

Бърдарска- зам.Кмет на община Борован Да представлява Община Борован 
в сдружението. 

4. Общински съвет –Борован, дава съгласието си Община Борован 
съвместно с останалите общини, посочени в т.1.2 и т.1.3, да изготвят 
Стратегия за „Воденото от общностите местно развитие” (ВОМР). 

5.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 

 

 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно :Упълномощаване за участие в редовно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД- Враца 
и представяне на позицията на община Борован по дневния ред на 
заседанието. 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 154 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връцка с писмо с 
Изх.№АВиК-1-237 от 03.02.2017г. на областния управител на област Враца 
за свикване на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД- Враца, 

ОбС-Борован: 
 1.Определя инж.Десислава Димитрова Тодорова – кмет на община 
Борован да участва в насроченото на 06.03.2017г. заседание на общото 
събрание на Асоциацията. 
 2.Дава мандат на инж.Десислава Тодорова – кмет на община 
Борован, в качеството ме на представител на община Борован в общото 
събрание на Асоциацията  за представяне на позицията на общината по 
точките от дневния ред на заседанието, както следва: 
 



 По т.1 от дневния ред: 
 

„Приема бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2017г.” 

 

  

 По т.2 от дневния ред: 
 

„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК” ООД – Враца за 2016г. 
 

 По т.3 от дневния ред: 
 

„Приема отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца 
за 2016г. 
 По т.3 от дневния ред: 
 

„Приема Годишен финансов отчет на  Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца 
за 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 :Продажба чрез публичен търг по пазарна 
оценка направена от независим оценител на Специален автомобил „МАН” 

сметосъбирач. 
 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№155 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, както и на основание чл.35, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.40, ал.1 от НРПСУРОИ №4  ОбС – Борован: 



 1.Дава съгласието си да се продаде Специален автомобил –„МАН” 

сметосъбирач с рег.№ ВР465АТ, Модел МАН 25.27DФ, година на 
производство 1993г. 
 2.Приема експертната оценка относно пазарната стойност на 
подробно описания в т.1 имот автомобил на стойност 16.700 
лв./шестнадесет хиляди и седемстотин лева/, извършена от независим 
лицензиран оценител. 
 3.Възлага на Кмета на Общината на основание чл.83, т.2 от Наредба 
№4 от РПСУРОИ  на ОбС- Борован да организира публичен търг за 
продажбата на подробно описаният в т.1 автомобил при първоначална цена 
, съгласно направената независима оценка. 
 

  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 16:30 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

 

 

 


