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П Р О Т О К О Л 

№45 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
20.07.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     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. 
 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 293 

 

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

1.План за работата на Общински съвет – Борован през второто  
шестмесечие на 2018г. 

 

2.Отчет за дейността на Общински съвет- Борован и неговите 
комисии за периода 01.01.2018г. до 31.06.2018г. 

 

3.Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средства за командировки на Кмета 
на община Борован за второ тримесечие на 2018г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост 
върху язовири – публична общинска собственост, находящи се на 
територията  на Община Борован, на държавата съгласно предоставената 
със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн.ДВ.бр.55 
от 03.07.2018г/.  
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Наредба за реда за поставяне на преместваеми 
обекти, елементи на градско обзавеждане и рекламни информационни и 
монументално – декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед  от Община Борован в 
полза на ДФ „Земеделие“ , обезпечаваща авансово плащане по Договор 
№06/07/2/00353 от 13.06.2018г. по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. , подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските раони. 

 

 

  

 4.Организационни  
 

 5  .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 през второто  
шестмесечие на 2018г. 

 

 

Петър Цветковски - общински съветник: През месец август да има 
заседание на ОбС, като дневен ред за заседанието  да бъде:  

  1.Информация за готовността на училищата и детските градини за 
новата учебна година.  

2.Организационни 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: тази 
информация е заложена да се гледа през месец септември. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 294 

 

Приема Плана за работата на Общински съвет – Борован през 
второто  шестмесечие на 2018г. с направените допълнения. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

2.Отчет за дейността на Общински съвет- Борован и неговите 
комисии за периода 01.01.2018г. до 31.06.2018г. 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 295 

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет- Борован и неговите 
комисии за периода 01.01.2018г. до 31.06.2018г. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

3.Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средства за командировки на Кмета 
на община Борован за второ тримесечие на 2018г. 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 296 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, ОбС – Борован: 

 Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован 
за второ тримесечие на 2018 година в размер на 120,00 лв. съгласно 
Приложение №1 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост 
върху язовири – публична общинска собственост, находящи се на 
територията  на Община Борован, на държавата съгласно предоставената 
със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн.ДВ.бр.55 
от 03.07.2018г/.  

 

Д-р Цезар Пенчев- общински съветник:Възможно ли е 
прехвърлянето на язовирите „Гарвански геран“ и „Езерска падина“ на 
държавата, след като имаме сключен договор за ремонт? 

Това е амортизирана собственост. Коя е фирмата изпълнител? 

Ако държавата не ни отпусне средства за ремонта на двата язовира, 
не можем с тези средства които имаме да направим нищо. 

 

Веселина Геормезовска- юрист на Община Борован: тъй, като 
договора е сключени между съответната община и  съответния изпълнител 
и ако общината се откаже от възложението , трябва да заплати на 
изпълнителя неустойки, защото предмет на договора е извършване на 
СМР. Няма как възложеното да бъде прехвърлено за изпълнение от 
държавата. Фирмата изпълнител е „Строител Криводол“. 

 

Петър Цветковски- общински съветник: Чия собственост са двата 
язовира и стопанисва ли ги някой в момента? 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС- за последните 7 години 
какви разходи са направени във връзка с тези язовири? 
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Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: С Решение на 
ОбС №246  са гласувани средства за ремонта на тези два язовири. След 
това решение е проведена  обществена поръчка, която е публична и е 
качена в сайта на агенцията за обществени поръчки и след проведена 
процедура е избран изпълнител с договори ДД – 42 и ДД-43 и от 
19.06.2018г. има избран изпълнител, който ще извърши строително 
ремонтните дейности по двата язовира. Договорите са в сила и общата 

сума е за 130 000 лв. Общината има готовност с два работни проекта  за 
рехабилитация и ремонт на язовирна стена на язовир „Гарвански геран“ и 
Реконструкция и възстановяване на техническите параметри. Сумата на 
проекта за „Гарвански геран „ е в размер на 286 565,41 лв, а за 
рехабилитация на стената на „Езерска падина“ сумата е 901 350,97 лв.. 
Тези проекти ще бъдат входирани по оперативна програма „Околна среда „ 

към МОСВ, в края на  септември 2017г. се отвори мярката и на 1 октомври 
2018г. приключва приемането на документите. 

20 млн. лева са заделените средства за цяла България за язовири и 
свлачища. Отделно ще кандидатстваме към междуведемствената комисия 
по бедствия и аварии. Със Заповед на Областния управител в момента още 
сме в бедствено положение заедно с Хайредин и Мизия.Ако прекратим 
договора с фирмата изпълнител дължим неустойки. 

 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: Като промяната в закона е 
от сега влязла в сила и ни се дава възможност да дадем язовирите на 

държавата, а не общината да влага средства за ремонтите и, защото не се 
знае дали ще ни бъдат одобрени проектите, защото 20 млн. за цяла 
България са малко. 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: Справката за 
двата мандата за изразходените средства във връзка с двата язовира, са 
както следва: разширение на преливника на язовир „Езерска падина“ на 
29.03.2012г. в размер на 1120 лв. и извършване на хидроложки дейности на 
05.08. 2014г. на стойност 4 200 лв. Язовир „Гарвански геран“ е публична 
общинска собственост, а язовир „Езерска падина“ има съставен акт за 
частна общинска собственост. Язовирите нямат наематели. 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 297 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с Параграф 33 от Заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ОБН. - ДВ, БР. 55 
ОТ 2018 Г.) и при мотиви, изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 

 

1. Прехвърля безвъзмездно на държавата правото на собственост 
върху собствените си язовири, индивидуализирани както следва: 

  

 Язовир „Млада овчарка“, находящ се в землището на с. Нивянин – 

поземлен имот №000021, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 685/25.11.1999 г. 

 Язовир "Корея" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№000409, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
677/25.11.1999 г. 

 Язовир "Церов дол" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№000400, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
675/25.11.1999 г. 

 Язовир "Стубеля" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№00403, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
680/25.11.1999 г. 

 Язовир "Жарковец" в землището на с. Добролево – поземлен имот 
№000096, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
596/17.09.1998 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Борован да подаде мотивирано 
предложение до Министерство на икономиката за промяна на 
собствеността на посочените по-горе язовири.  

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 3 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Наредба за реда за поставяне на преместваеми 

обекти, елементи на градско обзавеждане и рекламни информационни и 
монументално – декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ. 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 298 

 

 

             На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, 
във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 79 от АПК, и във връзка с чл. 28 от 
ЗНА, и при мотиви, изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 

 

1. Отменя до сега действащата Наредба за реда за поставяне на 
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и 
рекламни информационни и мономентално - декоративни елементи, 
съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ. 

2. Приема нова Наредба за реда за поставяне на преместваеми 
обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни 
информационни и монументално - декоративни елементи, 
съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ. 

 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед  от Община Борован в 
полза на ДФ „Земеделие“ , обезпечаваща авансово плащане по Договор 
№06/07/2/00353 от 13.06.2018г. по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. , подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 
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След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 299 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 и 
т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.14 от Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата и селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. и във връзка с Договор 
№06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г., сключен между Изпълнителния 
директор на ДФ „Земеделие“ – РА и Община Борован, ОбС-Борован: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Борован да  подпише  Запис  
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер  на  117 858,99 лв. (сто и седемнадесет хиляди 
осемстотин петдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00353 от 
13.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на част 
от водоснабдителните системи на с. Добролево, с, Сираково, с. Нивянин, с. 
Малорад - община Борован“, сключен между Община Борован и ДФ 
„Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Борован да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
06/07/2/0/00353 от 13.06.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 23.08.018г. от 14:00 часа 

 

 5.Питания 

 

  

Във връзка с питане на общинския съветник Петър Цветковски, 

кмета на общината му връчи писмени отговори с Вх.№ 84/13.07.2018г. на 
ОбС –Борован и Изх.№94-624/13.07.2018г. на община Борован. Общинския 
съветник Петър Цветковски се подписа за получаване на отговора. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Средствата за ремонта на 
моста в с.Малорад преведени ли са на фирмата изпълнител? 

Файсел Кариманов – Директор на дирекция- преведена е сумата от 
254 000 лв.Не е преведена всичката сума. 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 

 


