
 

 

П Р О Т О К О Л 

№46 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
23.08.2018 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,  Десислава Марковска- зам.кмет на община Борован 
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 

№ 300 

 

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

 

1.Информация  за готовността на училищата и детските градини 
в община Борован за учебната 2018/2019г. 
 

2.Докладни 

  

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от „ВиК“ООД – Враца на 30.08.2018г. от 11:00 часа , в 
сградата на Областна администрация – Враца, бул. „демокрация“ №1 
заседателна зала – ет.4 

 

-Докладна записка от Илияна Донкова – зам.Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Включвана на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован и Оу 

„Св.Св. Кирил и Методий“ с.Добролево в списъка на средищните училища 
в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. 



 

 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска –  за Кмет на Община 
Борован съгласно Заповед за заместване №194/03.08.2018г. на Кмета на 
община Борован ОТНОСНО: Прекратяване на Концесионен договор от 
07.04.2009 г. сключен между Община Борован, в качеството на концедент 
към онзи момент, и „Аква Ленд БВБ“ ЕООД представлявано от Владимир 
Борисов, в качеството му на концесионер, по взаимно съгласие след 
отправено предложение с молба  с вх.№24-5722/13.08.2018г. на Община 
Борован, подадена от Борис Борисов -  управител на „Аква Ленд БВБ“ 

ЕООД, съгласно чл.23, ал.2 от договора.  
-Докладна записка от Десислава Марковска –  за Кмет на Община 

Борован съгласно Заповед за заместване №194/03.08.2018г. на Кмета на 
община Борован ОТНОСНО: Изменение на Решение №297 по Протокол 
№45  от проведено на 20.07.018г. редовно заседание на Общински съвет –
Борован, касаещо 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 възможност. 
 

  

 3.Организационни  
 

  4.Питания 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

1.Информация  за готовността на училищата и детските градини 
в община Борован за учебната 2018/2019г. 

 

 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 301 

 

Приема Информация  за готовността на училищата и детските 
градини в община Борован за учебната 2018/2019г. 

 

 



 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

2.Докладни 

  

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от „ВиК“ООД – Враца на 30.08.2018г. от 11:00 часа , в 
сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ №1 
заседателна зала – ет.4 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Представител в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ООД – Враца 
на 30.08.2018г. да бъде Десислава Марковска – зам.Кмет на община 
Борован. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Приема се направеното предложение. 
 

 

 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 302 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.2   от 
ЗМСМА, във връзка с покана с вх.№ 09-280/30.07.2018г. на Председателя 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца и при мотиви, изложени в 
докладната записка, ОбС-Борован:  



 

 

1.Упълномощава Десислава Марковска – зам.Кмет на Община Борован, 
да представлява Община Борован на Извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца,което ще се 
проведе на 30.08.2018г. от 11.00 часа в сградата на Областна 
администрация – Враца, бул.“Демокрация“ №1 ,Заседателна зала – етаж 
VI. Указва следния начин на гласуване по всяка точка от дневния ред на 
събранието, както следва: 

По т.1  Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ ООД  - 
Враца приема Решение за препоръчителния  размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Враца за 2019г. – ЗА 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от Илияна Донкова – зам.Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Включвана на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован и Оу 
„Св.Св. Кирил и Методий“ с.Добролево в списъка на средищните училища 
в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. 

 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 303 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.1 от ПМС №128/29.06.2017г. и при мотиви 
изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 
 Възлага на Кмета на община Борован да внесе мотивирано 
предложение до МОН за включване на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован и ОУ 
„Св.Св. Кирил и Методи“ с.Добролево в Списъка на средищните училища 
за учебната 2017/2018година, съгласно ПМС №128 от 29.06.2017г. 
 



 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска –  за Кмет на Община 
Борован съгласно Заповед за заместване №194/03.08.2018г. на Кмета на 
община Борован ОТНОСНО: Прекратяване на Концесионен договор от 
07.04.2009 г. сключен между Община Борован, в качеството на концедент 
към онзи момент, и „Аква Ленд БВБ“ ЕООД представлявано от Владимир 
Борисов, в качеството му на концесионер, по взаимно съгласие след 
отправено предложение с молба  с вх.№24-5722/13.08.2018г. на Община 
Борован, подадена от Борис Борисов -  управител на „Аква Ленд БВБ“ 

ЕООД, съгласно чл.23, ал.2 от договора. 
 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 304 

 

             На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с Параграф 5, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ПЗР на 
Закона за концесиите (В сила от 02.01.2018 г., Обн. ДВ. бр.96 от 1 
Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 

от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.), във връзка с 
чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 36, т. 5 от Закона за 
концесиите, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, във 
връзка с чл. 146, ал. 2 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 23, ал. 2 от 
договора, във връзка с чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите и във 
връзка с постъпило предложение с молба с вх. № 24-572/13.08.2018 г. на 
Община Борован, подадено от Борис Владимиров Борисов – управител на 
„Аква Ленд БВБ“ ЕООД (концесионер по Концесионен договор от 
07.04.2009 г.) и при мотиви, изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 

Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Борован, с което 
решение Кметът на Община Борован прекратява в качеството му на 
концедент Концесионен договор от 07.04.2009 г. за предоставяне на 
концесия върху обект: Язовир „Домуславец“, находящ се в землището на с. 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137178490&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137178490&dbId=0&edition=1
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137178490&dbId=0&edition=2


 

 

Нивянин с ЕКАТТЕ 51559, община Борован, обл. Враца, съставляващ имот 
№ 000022, с площ 101.797 дка, при граници и съседи на имота: Имот № 
000334 – пасище, мера на остатъчен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Имот № 
000277 – друга селскостопанска територия на Кметство с. Нивянин – друга 
неземеделска земя, сключен между Община Борован в качеството й на 
концедент към онзи момент, и „Аква Ленд БВБ“ ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1300, р-н „Кр. Поляна“, ул. „Зл. Добруджа“ 

№ 13, вписано в регистъра на Софийски градски съд, търговско 
управление с решение по ф. дело № 20090217091329./17.02.2009 г., 
БУЛСТАТ (ЕИК) 200366073, представлявано от Борис Владимиров 
Борисов, в качеството му на концесионер, по взаимно съгласие на страните 
съгласно чл. 23, ал. 2 от договора след отправено предложение от страна на 
концесионера с молба с вх. № 24-572/13.08.2018 г. на Община Борован, 
като концесионният договор се прекратява считано от 13.09.2018 г., както 
следва: 

„РЕШЕНИЕ“ 

на Кмета на Община Борован 

за прекратяване на Концесионен договор от 07.04.2009 г.  

 

Като взех предвид, че на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за концесиите 
(отм.) и Решение № 193 от Протокол № 15/20.03.2009 г. на Общински 
съвет Борован за определяне на концесионер на обект: „Язовир 
„Домуславец“, находящ се в землището на с. Нивянин с ЕКАТТЕ 51559, 
община Борован, Област Враца“, между Община Борован в качеството й на 
концедент и „Аква Ленд БВБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1300, р-н „Кр. Поляна“, ул. „Зл. Добруджа“ № 13, вписано в 
регистъра на Софийски градски съд, търговско управление с решение по ф. 
дело № 20090217091329./17.02.2009 г., БУЛСТАТ (ЕИК) 200366073, 
представлявано от Борис Владимиров Борисов, в качеството му на 
концесионер, на 07.04.2009 г. е сключен Концесионен договор; 

Като взех предвид обстоятелството, че след направена справка във 
Финансово-счетоводната система на Община Борован става ясно, че 
концесионерът по договора изпълнява задължението си за заплащане на 
уговореното концесионно възнаграждение за ползването на обекта на 
концесията в уговорения срок; 



 

 

Като взех предвид дадените задължителни предписания от 
оправомощените длъжностни лица към ДАМТН съгласно КП № 03-01-

047/07.03.2017 г. от проверка и контрол на язовирната стена и съоръжения 
към нея, дадените задължителни предписания от Междуведомствена 
комисия, назначена със Заповед № РД-18-К-9/10.05.2017 г. съгласно 
Протокол № ОВР-Б06/12.06.2017 г. от оглед на язовирна стена и 
съоръженията към нея за яз. „Домуславец“, създалата се неяснота дали 
наличните филтрационни води в дясната част на стена на яз. „Домуславец“ 

влияят на нейното функционално състояние, отправените до концесионера 
писма с изх. № 94-388/13.03.2017 г., изх. № 08-143/02.06.2017 г. и изх. № 
15-101/17.05.2017 г. на Община Борован, извършеното източване на яз. 
„Домуславец“ от страна на концесионера и обективната невъзможност 
същият да се ползва съгласно предмета на концесията за услуга – 

осъществяване на стопански дейности: рибовъдство, риболов, отдих и 
развлекателни дейности, заключението от извършената проверка на 
комисия, назначена със Заповед № 59/12.03.2018 г. на Кмета на Община 
Борован, материализирано в Констативен протокол от оглед на язовирната 
стена и съоръженията към нея на яз. „Домуславец“ и постъпилото 
предложение с молба с вх. № 24-572/13.08.2018 г. от Борис Владимиров 
Борисов – управител на „Аква Ленд БВБ“ ЕООД 

И на основание разпоредбата на Параграф 5, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ПЗР 
на Закона за концесиите (В сила от 02.01.2018 г., Обн. ДВ. бр.96 от 1 
Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 

от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.), във връзка с 
чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 36, т. 5 от Закона за 
концесиите, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, във 
връзка с чл. 146, ал. 2 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 23, ал. 2 от 
договора, във връзка с чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите и във 
връзка с постъпило предложение с молба с вх. № 24-572/13.08.2018 г. на 
Община Борован, подадено от Борис Владимиров Борисов – управител на 
„Аква Ленд БВБ“ ЕООД (концесионер по Концесионен договор от 
07.04.2009 г.) 
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РЕШИХ: 

1. Прекратявам в качеството ми на концедент Концесионен договор от 
07.04.2009 г. за предоставяне на концесия върху обект: Язовир 
„Домуславец“, находящ се в землището на с. Нивянин с ЕКАТТЕ 
51559, община Борован, обл. Враца, съставляващ имот № 000022, с 
площ 101.797 дка, при граници и съседи на имота: Имот № 000334 – 

пасище, мера на остатъчен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Имот № 000277 
– друга селскостопанска територия на Кметство с. Нивянин – друга 
неземеделска земя, сключен между Община Борован в качеството й 
на концедент към онзи момент, и „Аква Ленд БВБ“ ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1300, р-н „Кр. Поляна“, 

ул. „Зл. Добруджа“ № 13, вписано в регистъра на Софийски градски 
съд, търговско управление с решение по ф. дело № 
20090217091329./17.02.2009 г., БУЛСТАТ (ЕИК) 200366073, 
представлявано от Борис Владимиров Борисов, в качеството му на 
концесионер, по взаимно съгласие на страните съгласно чл. 23, ал. 2 
от договора след отправено предложение от страна на концесионера 
с молба с вх. № 24-572/13.08.2018 г. на Община Борован. 

2. Концесионен договор от 07.04.2009 г. се прекратява, считано от 
13.09.2018 г. – датата, посочената в отправеното до концедента 
предложение с молба с вх. № 24-572/13.08.2018 г. на Община 
Борован от страна на концесионера, която дата концедента счита за 
разумно определена. Размерът на дължимото концесионно 
възнаграждение за ползването на яз. „Домуславец“ за 2018 година, 
изчислено пропорционално на времето от 01.01.2018 г. до 12.09.2018 
г., възлиза на 3 206, 00 лв. и същото е платимо в срок до 10.09.2018 г. 

3. На основание разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от Закона за концесиите 
ще бъде назначена комисия, която да предприеме необходимите 
действия за приемане на обекта на концесията по реда на Закона за 
концесиите“ 

  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 



 

 

 

  

-Докладна записка от Десислава Марковска –  за Кмет на Община 
Борован съгласно Заповед за заместване №194/03.08.2018г. на Кмета на 
община Борован ОТНОСНО: Изменение на Решение №297 по Протокол 
№45  от проведено на 20.07.018г. редовно заседание на Общински съвет –
Борован, касаещо 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 възможност. 
 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 305 

 

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.), във връзка с Решение № 495 от 13.07.2018 г. на МС, и при 
мотиви, изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 

 

Изменя Решение № 297 по Протокол № 45 от проведено редовно заседание 
на Общински съвет – Борован на дата 20.07.2018 г., с което се прехвърля 
безвъзмездно на държавата правото на собственост върху част от 
собствените си язовири, като решението придобива следния вид: 

Общински съвет – Борован 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. 

 Язовир „Гарвански геран“ в землището на с. Малорад – поземлен 
имот № 000058, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
683/25.11.1999 г. 

 Язовир „Езерска падина“ в землището на с. Малорад – поземлен 
имот № 000162, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1015/15.05.2009 г. 

 

Общински съвет – Борован 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”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 

 

  

 3.Организационни  
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 27.09.2018г. от 14:00 часа. 
 

  4.Питания 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:00 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       
 


