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П Р О Т О К О Л 

№30 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
22.06.2017 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 

№ 184 

 

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

 1.План за работата на Общински съвет – Борован за второто 
шестмесечие на 2017г. 
 

 2.Информация за работата на ЦПЛР „Маша Белмустакова” – 

Борован за 2016/2017г. 
 

 3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован, за периода месец декември 2016г. – месец май 2017г. 
  

             

4.Докладни  
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- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отмяна на действащата Наредба за управление на 
общинските пътища на Община Борован и приемане на Наредба за 
управление и ползване на общинските пътища на Община Борован.  

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 
за определяне и администриране на местните  такси и цени на услуги на 
територията на община Борован, приета с Решение №569 на Общински 
съвет –Борован по Протокол №47 от 27.07.2007г. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен с площ 
от 4 /четири/ кв.м. за поставяне на типов павилион за търговска дейност, 
съгласно схема за разполагане на Общината, намиращ се на острова на 
автоспирка, ул.”Славко Ценов” между квартали 10, 35 и 54 по плана на 
с.Борован 

 

 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 1.План за работата на Общински съвет – Борован за второто 
шестмесечие на 2017г. 
 

 Иван Костовски – Председател на Общински съвет –Борован:В плана 
са заложени две информации за месец август.Кмета на общината и 
общинска администрация ще бъдат в платен годишен отпуск и имаше 
предложения от общински съветници през месец август да няма заседание 
на Общински съвет.Това ще бъде подложено на гласуване дали да има или 
не заседание през месец август. 
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 Да се проведе заседание през месец август. 
 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-5  „въздържали се” – 2 

 

 Не се приема направеното предложение. 
 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 185 

 

 Приема План за работата на Общински съвет – Борован за второто 
шестмесечие на 2017г.,като от плана се изключи месец август. 

 

  

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 2.Информация за работата на ЦПЛР „Маша Белмустакова” – 

Борован за 2016/2017г. 
 

 Славчо Драганински – общински съветник: Парите за ЦПЛР са 
малко. 

 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Бюджета и е 
27 300 лв., като 24 300 лв. е от държавни дейности, а 3 000 лв.  от 
дофинансиране. 
 

   

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 186 

 

 

 Приема Информацията  за работата на ЦПЛР „Маша Белмустакова” 

– Борован за 2016/2017г. 
 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 3.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован, за периода месец декември 2016г. – месец май 2017г. 
 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Относно   
питания от общински съветници на заседание на комисия във връзка със 
сметището до училището и ремонта на пътя Нивянин –Малорад. 
 Сметището до училището е частна собственост на Тома Томов и 
няма как да се разпореждаме с него и да бъде залесено. 
 Пътят за Нивянин ще се ремонтират по опасните участъци и дупки. 
 До 21.07.2017г. ще се ремонтират пропадналите участъци  и дупките 
по пътя Нивянин - Малорад. 
  

              

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 187 

 

Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован, за периода месец декември 2016г. – месец май 2017г. 
 

  

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отмяна на действащата Наредба за управление на 
общинските пътища на Община Борован и приемане на Наредба за 
управление и ползване на общинските пътища на Община Борован.  

 

              

  След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 188 

 

 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.23 от Закона за пътищата и при мотиви 
изложени в докладната записка ОбС – Борован: 
 1.Отменя действащата Наредба за управление на общинските пътища 
на Община Борован. 
 2.Приема Наредба за управление и ползване на общинските пътища 
на Община Борован. 

 Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и. 
 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 
за определяне и администриране на местните  такси и цени на услуги на 
територията на община Борован, приета с Решение №569 на Общински 
съвет –Борован по Протокол №47 от 27.07.2007г. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: При направена проверка 
на сайта на общината  от мен, в качеството си на общински съветник 

установих, че във връзка с протест от Окръжна прокуратура  Враца  има 
решение на Административен съд Враца по адм. Дело№313. Решението на 
Административен съд отменя т.7, пореден №5 от Приложение към чл.25 от 
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Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услугите на територията на община Борован, приета с решение №569, 
взето по Протокол №47 от 27.07.2007г. на проведено заседание на 
Общински съвет Борован. 
 Това да бъде отразена в нормативния акт. 
 

д-р Цезар Пенчев – общински съветник Ако някой имащите имоти, 
който не се ползват  си сложи СОТ няма как електромера да не отчете. 

 

В чл.15а ал.2 да се допише 50кв. ток и 3 кубика вода годишно  да е 
допустимо за имотите ,за които се подава декларация за освобождаване от 
такса битови отпадъци.   

 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 6 

 

Приема се направеното предложение. 
 

              

  След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 189 

 

           На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 28 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ и чл.79 от Административно процесуалния 
кодекс (АПК) ОбС-Борован: 

 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Борован  на Общински съвет - Борован, както 
следва: 

 

§. 1. Чл. 4 (1) б. „г“ се отменя. 
§. 2. Чл. 15а се изменя както следва: 
Чл. 15а (1) Не се събира такса за: 

a) сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се 
предоставя от общината или ако имотът не се ползва през 
цялата година и е подадена декларация по образец 
(Приложение 3) от собственика или ползвателя до края на 
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предходната година в общината по местонахождението на 
имота; 

b) поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 
- когато услугата не се предоставя от общината; 

c) обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за 
битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на 
битови отпадъци - когато няма такива. 

(2) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по (1) б. 
„а“ се извършват проверки от служители на Общината, които могат да се 
базират и на информация за ползвани през текущата година услуги на 
„ВИК”, ЧЕЗ и други. Същата се счита за достоверна до доказване на 
противното. При констатирано ползване на недвижимия имот и/или 
откриване на нови партиди на имота за вода, ел. енергия, стационарен 
телефон и др.,  таксата се събира в пълен годишен размер. 

Разрешава се  до  50кв. ток и 3 кубика вода годишно   за имотите ,за 
които се подава декларация за освобождаване от такса битови отпадъци.   

 

 

 

Настоящата декларация се подава в срок до 31.12 на предходната година в 
общината по местонахождение на имота. 

§. 3. В Раздел VI Услуги по гражданско състояние и 
административно обслужване, „Такси“ – т.4, б. „г“ изр. второ се отменя. 

§. 4. Чл. 29 се изменя както следва: 
Чл. 29 (1) Който декларира неверни данни и обстоятелства, 

водещи до намаляване или освобождаване от таксa, се наказва с 
глоба от 50 до 200 лв, а юридическите лица и едноличните търговци 
– с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
определени от Кмета на общината служители на общинската 
администрация, а наказателните постановления се издават от Кмета 
на общината или от упълномощени от него длъжностни лица 
съгласно ЗАНН. 

§. 5. Чл. 30 се изменя както следва: 
Чл. 30 (1) Установяването, обезпечаването и събирането на 

таксите се извършват от служители на общинската администрация 
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 
(2) Невнесените в срока такси се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни 
вземания. Принудителното събиране се извършва от публични 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2134174720&dbId=0&refId=279856


 8 

изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен с площ 
от 4 /четири/ кв.м. за поставяне на типов павилион за търговска дейност, 
съгласно схема за разполагане на Общината, намиращ се на острова на 
автоспирка, ул.”Славко Ценов” между квартали 10, 35 и 54 по плана на 
с.Борован. 

 

инж.Десислава Тодорава- Кмет на община Борован: Първоначалната 
цена е 3 лв. на кв.м. ще има търг и трябва да има решение на общински 
съвет и да се започне процедурата за набор на документи и становище от 
КАТ. 
 

              

  След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 190 

 

 На основание чл.21. ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от ЗОС вр. чл.15, ал.1 и ал.2 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 гореописания имот при следните условия: 
 1.1начална тръжна месечна цена за наема да бъде в размер на 3.00 
лева на квадретен метър, съгласно Протокол №24/29.01.2010г., Решение 
№308 на ОбС –Борован 

 1.2 Срокът за отдаване под наем да бъде за период от 10/десет/ 
години. 
 2.Общински съвет –Борован възлага на Кмета на Общината, след 
провеждането на търга, да сключи договор съгласно горното решение. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2134174720&dbId=0&refId=279858
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2134174720&dbId=0&refId=279858
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2134174720&dbId=0&refId=279859
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2134174720&dbId=0&refId=279859
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 3.Предлага актуализация на годишната програма за 2017г. за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община 
Борован, като включва в Раздел ІІ , като точка „5” от нея отдаването под 
наем на по- горе описания в докладната имот. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 4 

 

 

 5.Организационни  
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 21.07.2017г. от 14:00 часа.  
 

 6.Питания 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Има ли в ЦНСТ дете със 
сериозно заболяване и от него да е прехванало и други деца и учители? 

 Има ли практика децата в ЦНСТ да ходят без помагала на училище? 

 Материалната база в ЦНСТ се поддържа лошо, вярно ли е това? 

 

 Лъчезар Бичовски –Директор на ЦНСТ: Има дете, за което се 
предполагаше, че е болно от туберколоза, детето беше прегледано в 
болница и беше препратено в София за лечение, но състоянието му е 
такова, че не е заразно опасно. Бяха взети мерки и на всички учители и 
деца контактували с него бяха поставени ваксини. 
 Децата от ЦНСТ разполагат с необходимите помагала за учебна 
дейност. 
 Материалната база в ЦНСТ има амортизирани мебели, но не е в 
лошо състояние. 
 

 д-р Даниел Дилков- общински съветник: Има ли в ЦНСТ наличие на 
две бременни момичета? 

 

 Лъчезар Бичовски –Директор на ЦНСТ: Има две бременни момичета, 
преди две седмици разбрахме за бременността на едната а преди два дни за 
другото момиче, взети се необходимите мерки  и сме информирали 
институциите, който трябва да уведомим. 
 

 Петър Цветковски –общински съветник: Имам информация,че в 
ЦНСТ  в сградата вътре при децата влизат външни лица? 
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 Лъчезар Бичовски –Директор на ЦНСТ: Това не отговаря на 
истината, единствено влизат съученици на децата и те влизат да играят 
футбол на двора, няма как да откъснем децата от съучениците им, вътре в 
сградата никой външен не влиза. 
 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: В ЦНСТ се 
следи състоянието на хигиенни и материални бази. Редно е в периода, в 
която са на училище децата да са там и учителите от ЦНСТ докато свърши 
учебния процес. Не  е допустимо да влизат външни лица в сградата. 
 

 д-р Даниел Дилков – общински съветник: какво се прави по въпроса 
с брането на липовия цвят, защото сутринта рано в парка на Борован 
Теменужка Параликова беше откършила два големи клона и береше? 

 

 Ивайло Букерешки –общински съветник: Табелата на входа на 
Борован е обрасла с трева и не се вижда. 
 

 Данаил  Диковски- общински съветник: Колко е дебелината на 
асфалта на ремонтираните улици? 

 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община  Борован: От 
01.06.2017г.е забранено събирането на билки, това става само с писмени 
уведомления.Такива са подали само 6 човека на територията на Община 
Борован, на които име е издадено разрешение. На хванатите нарушители 
без разрешение за бране на липов цвят са им наложени глоби. 
 Табелката на входа на Борован е на АП и не е наша собственост и те 
трябва да си я почистят. 

Дебелината на асфалта на ремонтираните улици е 4 см. 
 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община  Борован:  На  питания 
направени на заседания на комисии относно чешмата на автобусната 
спирка, средната брутна работна заплата в общинска администрация, 
проверката за кафе автоматите, пътуването на колите на ДСП извън 
работно време и извършената инвентаризация на ДСП давам следните 
отговори: 

 

Чешмата на спирката ще бъде оправена това ще излезе около 100 лв. 
Средната брутна работна заплата в общинска администрация е 738 

лв. Не са намалели възнагражденията на общински съвет, но има много от 
служителите който са в продължителен болничен и съответно това се 
отразява минимално на възнагражденията. 

За автоматите за кафе поставени върху общинска собственост е 
извършена проверка с комисия и е установено, че всички автомати имат 
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издадени  разрешение за поставянето им.От проверката има изготвени и 
протоколи. 

Колите на ДСП не се движат нощно време, това не отговоря на 
истината, на всички коли им се засича километража след работно време. 

Има издадена заповед  от 17.04.2017г. да се извърши засичане на 
ДМА и НДМА на ДСП. Има издаден протокол от направената проверка от 
31.05.2017г.Констатирано е ,че има липси за 0,20 лв. и излишък 27,00 лв. 

 Изискани са писмени обяснения от служителите в Домашен 
социален патронаж- домакин, калкулант   и готвач. Управителя на 
патронажа не си е направил труда да си направи инвентаризация. 

Дебелината на асфалта на ремонтираните улици е 4 см. 
 

Димитър Митев- Председател на НЧ „Цани Иванов”: Отменено ли е 
Решението на Общински съвет за получаване на наема от кабелната 
телевизия от читалището? 

Поисках да ми се предостави Отчета за работата на читалището в 
Нивянин. 

Бях отправил няколко въпроса, към Председателя на ОбС  и исках да 
ми се отговори писмено. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован:Многократно 
ви е обяснено, че читалището е Публична общинска собственост и всички 
наеми се внасят по сметката на общината. Имахме запор на сметките на 
общината и съответно ЧСИ прихващаше всичко постъпило по сметката. 

Отчета на читалището в Нивянин го има качено на сайта на 
общината в раздел материали за заседания на ОбС и нищо не е скрито. 

 

Иван Костовски – Председател на Общински съвет-Борован: На 
вашите въпроси многократно е давано отговор, което е видно от повечето 
протоколи на Общински съвет. На въпросите който ме питахте има 
отговори в Протокол №27 на Общински съвет- Борован.  

 

  

 

След изчерпване на дневния ред в 16:50 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 
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