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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ, 
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Работата на общинската администрация е в унисон с целите, 
заложени  в програмата за управление на кмета на община 
Борован,  инж. Десислава Тодорова за периода 2015-2019 г., 
Общинския план за развитие 2014-2020 г., Областната 
стратегия за развитие 2014-2020 г. и други стратегически 
документи на национално и местно ниво. 

Стремим се максимално да използваме възможностите, които ни предоставят 
националните и оперативни програми, за осигуряване на привличането на инвестиции в 
нашата община и предизвикателството успешно да се включва в процеса на европейска 
интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони. 
Развитието съчетава интересите и координира усилията на всички страни – граждани, 
местни власти, политически сили, институции, професионални среди, социални групи и 
млади хора. 
 
1. РАБОТАТА ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 
През 2016 г., на територията на община Борован с национално и европейско 
финансиране са разкрити следните работни места: 
1. Схема ” Обучение и заетост на младите хора ”- 26 работни места на 8 ч. от 01.03.2016 
г.- 31.08.2016 г. 
2. НП ”Помощ за пенсиониране”- 1 работно място на 8 ч. от 01.06.2016 г. - 01.06.2018 г. 
3. НП ”Помощ за пенсиониране” - 1 работно място на 5 ч. от 07.10.2016 г. – до 
06.10.2018 г. 
4. Схема “Нови възможности за грижа”– 68 работни места на 5 и 6 ч. до 01.03.2016 г.  
5. Схема ”Право за независим живот” – 90 работни места на 4 ч. от 01.07.2016 г. – 
31.10.2017 г., от тях 70 домашни помощници и 20 лични асистенти. 
6. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 3 работни 
места на 8 ч. от 05.05.2016 г. до 04.05.2017 г. 
7.Регионална програма за заетост – 10 работни места на 8 ч. от 17.10.2016 г. до 
31.03.2017 г.  
Предстои да кандидатстваме по схема „ОЗМХ“ за 10 работни места на 8 ч. и по схема  
„Обучение и заетост“ – 10 работни места на 8 ч. 
През 2016 г. Фонд „Социална закрила” финансира проектно предложение 
„Модернизиране на съществуващата материална база в Домашен социален патронаж в 
с. Борован, с цел подобряване на предоставените социални услуги” на стойност 19 800 
лв., от които съфинансирането от страна на Община Борован бе в размер на 1 800 лв. 
По „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” бе 
финансиран проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016" на стойност 110 814 лв. 
През месец  ноември 2016 година проект ,,Приеми ме 2015“ стартира в община 
Борован. Общината  в партньорство с Агенция за социално подпомагане, ще 
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изпълняват проекта  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г., бюджетна линия  BG05М9ОР001-2.003. Основната цел на проекта е, да се 
разшири обхвата на услугата ,,приемна грижа“ и да се затвърди нейното предоставяне 
на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск. 
За целта ще се работи допълнително с доброволни и професионални приемни  
родители, които ще полага грижи за децата в риск, като ще бъдат  осигурени  средства 
за месечно възнаграждение на приемните родители и средства за месечен бюджет и 
издръжка на децата, настанени в доброволни и професионални приемни семейства. 
 
2. ВНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
През 2016 г. Община Борован кандидатства с проектно предложение „Активно 
включване на неактивни лица за предоставяне на интегрирана грижа“ по ОПРЧР, 
процедура „Активно включване“ BG05M9O001-2.005. за 90 работни места. Проектът е 
на стойност 368 170 лв. 
През 2016 г. Общината внесе за разглеждане и оценка в Държавен фонд Земеделие, по 
програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в подобряването 
или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”  следните 3 
проекта:  
- „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, 

Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован”; 
- „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – 

пътища в община „Борован“ – с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 
1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 
1400м)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. 
Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 259 до границата с 
Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/;  
ул.“Ерменко“ – /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван Вазов“ –/ от ос 63 до ос 60/; ул. 
„Георги Димитров“ –/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър 
Илиев“ –/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. 
„Максим Горки“ – /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/  (ул. Лазар 
Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван 
Нивянин“ –/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 70 до ос 69/)“; 

-  „Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“ – с.Борован, ул. П. 
Славейков - от о.т. 170 до о.т. 18, , ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19)   и 
с.Малорад - ул. „Вела Пеева ( от ос 127 до ос 123); ул. „Вела Пеева“ (от ос 123 до 
ос 208); с. Добролево - ул. Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. Здравец (от о.т. 
196 до о.т. 194), ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. Дружба (от о.т. 180 – 
о.т.186 – о.т.147 – о.т.12)”.  

Проектите са на обща стойност 13 689 911 лв. 
Проектите са средство за по-добри публични услуги, за по-добър бизнес, за по-добър 
живот, за това усилията ни са насочени към максимално използване на възможностите, 
които предоставят националните и европейски програми за подготовка на проектни 
предложения и търсене на финансиране за тяхната реализация.  
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3. СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ДЕЙНОСТИ ПО ЗУТ 
През 2016 г. са извършени следните административни услуги, съгласно Закон за 
устройство на територията: 

 Одобрени проекти  -  10 бр. 
 Издадени разрешения за строеж  -  14 бр. 
 Одобряване на ЧИПУП  -   2 бр. 
 Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация  -  7 бр. 
 Издадени удостоверения за търпимост  -  12 бр. 
 Издадени скици  - 236 бр. 
 Молби, жалби и преписки свързани със Закона за устройство на 

територията(ЗУТ), незаконно строителство, екология, държавни и общински 
институции: 
- Писма, молби и жалби   -   67 бр. 
- Писма - отговори по преписки  - 109 бр. 
- Констативни протоколи  -  37 бр. 
- Акт по ЗАНН  -  1 бр. 
- Наказателно постановление  -  1 бр.    

През 2016 г. по капиталовата програма на Община Борован са извършени следните 
строителни дейности: 

 По сключен договор № Д-Д-72/17.12.2015 г. „Рехабилитация на общинска пътна 
мрежа“ в община Борован с участъци: 
- VRC 2002  Добролево-Сираково 
- VRC 1016  Сираково- Алтимир 
- VRC 1016  Сираково- Рогозен 

Изпълнени са асфалтобетонови кърпежи и пълнежи с неплътна асфалтобетонова смес 
за обем от 2295,64 кв.м.  Обектът е преходен, поради лоши атмосферни условия е 
завършен на  03.05.2016 г.  

 Рехабилитация на общинска пътна мрежа – участък IV - VRC 1016 (VRC2002), 
(II Борован – Мизия)  - Добролево  - Сираково.  
Изпълнени са асфалтобетонови кърпежи и пълнежи с неплътна асфалтобетонова 
смес за обем от 403.50 кв.м.  

 По сключен договор № Д-Д-87/03.10.2016 г. „Текущ ремонт на площад и 
инфраструктура, ремонт облицовки на площада пред читалището, фонтана и 
парка, направа на тротоари и отводняване около парка в с. Борован“. Ремонтът 
включва: Оправяне отводняването и решетките до трибуната в парка. Направа на 
равни подходи към тротоарите на съществуващия мост. Възстановяване на 
компрометираните участъци на площада пред читалището, около фонтана и 
трибуната в парка с плочи от гнайс. Изкърпване облицовката от врачански камък 
по плотове(шапки). Направа на тротоара между поликлиниката и моста и 
отвеждане на водата към реката. Поставяне на капаци на шахти на пазара и при 
училището. Възстановяване на ел.  шахтата на ново направения тротоар. 
Оправяне на денивелацията между пътя  до реката и второкласния път( до 
моста). 
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 По сключен договор № Д-Д-59/16.10.2016 г. за ремонтно-възстановителни 
работи по сградата на поликлиниката в с. Борован, община Борован са 
извършени следните видове СМР: Подменена е дограмата- врати, прозорци с 
PVC дограма. Подменен е изцяло протеклия и изгнил  дървен покрив с нов, 
трискатен покрив със съответната хидро и топлоизолация. Подменени са 
подовите настилки- измазване, шпакловка и боядисване на новоизградените 
стени, както и на повредените части. Монтиран е окачен таван с което светлата 
височина на всички помещения е  редуцирана от 3 м на 2.70 м. Подменена е 
тротоарната настилка пред сградата и са възстановени разрушените английски 
дворчета. Външно фасадата е изолирана с топлоизолационни материали след 
което е обработена с мазилка и оцветена с фасадна боя. Запазено е вътрешното 
разпределение и функционалната свързаност на помещенията, както и 
оформлението на фасадите с изключение на третия етаж, което ще е предмет на 
ново договаряне. 

 По сключен договор № Д-Д-82/66.09.2016 г. „Ремонт на покрива на сградата на 
кметство с. Малорад, община Борован“. Ремонтът на покрива се извърши на 
четири етапа: Първият етап обхваща следните демонтажни работи: На стари 
керемиди, капаци, капандури, улуци и водосточни тръби. На 
компроментираните ламаринени обшивки. На изгнилите челните дъски. 
Почистване на покрива. Вторият етап обхваща: Измазване на комините и 
оформяне на шапки. Подмяна на компроментираните дървени греди и дъски. 
Монтаж на летви и контралетви. Направена е битумна изолация на която се 
разчита при евентуално счупване на керамичното покритие. Третият етап 
обхваща: Ремонт на металната кула, включително изкърпване на ламарини и 
боядисване. Монтаж на керемиди - нови и стари. Подмазване на капаци. 
Ламаринени обшивки-комини, капандури, калкан. Четвъртият етап обхваща: 
Монтаж на дървена ламперия. Лакиране на челната дъска и ламперията по 
стрехата. 
По сключен договор №Д-Д-24-1/30.03.2015 г. за обект „Православен параклис”, 
с. Сираково, през 2016 г. е изпълнено следното: Завършване на грубия строеж. 
Изграждане на купола и апсидата. Покриване с битумни керемиди. Поставяне на 
алуминиева дограма, врати и прозорци. Полагане на подова настилка от 
гранитогрес. Облицоване на стените и таваните с гипскартон, под който е   
сложена топлоизолация от мергелна вата. Боядисване на стените с бял латекс.  
Параклисът отвън е измазан и боядисан с фасаген. Отводняването е решено с 
улуци, водосточни тръби, водосборни казанчета и съответно облицовка с 
ламарина. Храмът е ел.захранен и има изградена мълниезащитна инсталация.  

 По сключен договор Д-Д-16/15.02.2016 г. „Ремонтно-възстановителни работи по 
сградата на кметство с. Добролево“. Ремонтът се състои в следното: Подменена 
е хидроизолацията на плоския покрив, като е сложена нова от два пласта. 
Подменена е външната и вътрешната дограма, подменени са улуци и външните 
водосточни тръби. Изпълнено е саниране на сградата с топлоизолация от 8см. и 
е положена силиконова мазилка. Изпълнена е вътрешна топлоизолация по 
таваните на втория етаж. Извършено е изкърпване на външната и вътрешната 
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мазилка и е изпълнена вътрешна гипсова шпакловка на всички стени и тавани и 
са боядисани с латекс. Във всички помещения са подменени подовите настилки 
с нов ламиниран паркет. В санитарните зони е подменена съществуващата 
облицовка и настилки с нови теракотни и фаянсови плочки. Подменени са 
всички тоалетни прибори с нови мивки и моноблокове. Ел инсталацията е 
изцяло подменена с нова, монтирани са нови ел табла по етажи и помещения и 
има ново осветление. Всички ел. консуматори и главното табло са заземени.Има 
съществуваща мълниезащитна инсталация. 

4. ЕКОЛОГИЯ 

На територията на община Борован са разположени общо 203 бр. контейнери тип 
„Бобър” за смесени битови отпадъци, като от тях 40 бр. са новозакупени контейнери 
през отчетната година. Разпределението на контейнерите по населени места е както 
следва:   

- с. Борован – 81 бр. (от тях 15 бр. нови контейнери) 

- с. Малорад  - 67 бр. (от тях 15 бр. нови контейнери) 

- с. Добролево  - 26 бр. (от тях  5 бр. нови контейнери) 

- с. Нивянин  - 19 бр. (от тях  5 бр. нови контейнери) 

- с. Сираково  - 10 бр. 

Графикът за обслужване на системата за сметосъбиране е: 

Понеделник - с. Борован  и с. Нивянин 

Вторник - с. Добролево и с. Сираково 

Сряда - с. Малорад  

Закупена е сметосъбираща техника - вид Мерцедес 2628L – 1 бр. 

Приета програма за управление на отпадъците на община Борован за 2016 г. – 2020 г. 
от 18.01.2016 г.  

Община Борован участва с 25%  (12958.16 лв.) от отчисленията за битови отпадъци в 
предпроектни проучвания и подготовка на проект за инсталация за компостиране на 
биоразградими битови отпадъци към депо община Оряхово – общо отчисленията са в 
размер на  51832.64 лв. 

Има сключен е договор № Д-Д-62-1/11.05.2016 г.  между Община Борован и „ТК- 
Инженеринг” ЕООД гр.София за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци, на стойност 15 360 лв. До сега има изготвени три броя доклади за сезоните  
пролет, лято и есен. През месец януари предстои и изготвяне на четвърти доклад за 
сезон зима.  

Осигурени са средства от отчисленията за битови отпадъци за закупуване на 
компостери (контейнери за биоотпадъци)  за сумата 23514.48 лв. 
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5. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

За стопанската 2016-2017 г., Община Борован е извършила: 

 Съгласно чл. 37 и, ал.1 от ЗСПЗЗ индивидуално разпределение на пасища, мери 
и ливади от ОПФ на всички правоимащи подали заявление до Кмета на 
Общината. Предстои сключване на договори. 

 Продажба на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 000664 в 
землището на с. Борован,  ЕКАТТЕ 05548, местността „Шаварна“ с  площ  от 
209.740 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при 
неполивни условия – трета, актуван с АОС № 1411/06.06.2016 г. 

Продължава обслужването и контролът на сключени договори от предходни години.  

6. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Рекапитулация на събираемост към 31.12.2016 г. от данък недвижими имоти, такса битови 
отпадъци и МПС.  

 Начислени 
задължения 

(облог) за 
2016 г.  

/ в лева / 

Задължения 
за минали 

години 
(недобори) без 
тези, които са 
погасени по 

давност 
 / в лева / 

Общо 
платени 
вноски 

(изпълнение) 
към 

31.12.2016 г.  
/ в лева / 

 в т.ч.:  Остатък:  

    платени 
вноски по 
облог за 
2016 г.  
 / в лева / 

платени 
вноски по 
недобори за 
минали 
години 
 / в лева / 

За текуща 
година 

2016 

За минали 
години 

ОБЩО: 
 

228 173 460 728 191 706 118 194 73 512 109 979 387 216 

БОРОВАН 110 927 185 079 100 134 60 880 39 254 50 047  145 825 

МАЛОРАД 69 478 164 660 54 420 34 502 19 918 34 976 144 742 

ДОБРОЛЕВО 22 003 49 900 17 067 9 943 7 124 12 060 42 776 

НИВЯНИН 18 935 46 397 15 690 9 995 5 695 8 940 40 702 

СИРАКОВО 6 830 14 692 4 395 2 874 1 521 3 956 13 171 

 
Справка за несъбраните данъчни и неданъчни приходи към 31.12.2016 г. 

№ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ЕБК 
РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ 

ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ 
ПРИХОДИ 

1 Данък недвижими имоти 13-01 116944.87 
2 Патентен данък 01-03 5352.80 
3 Данък превозни средства 13-03 105484.00 
4 Придобиване на имущество 13-04   
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5 Други данъци 20-00 3657.88 
6 Приходи от продажби 24-04   
7 Приход наем имущество 24-05   
8 Приход наем земя 24-06   
9 Постъпления дивидент 24-07   

10 Постъпления лихви Б.С/ка 27-08   
11 Постъпления лихви Д.Б.С. 24-09   
12 Такси детски градини 27-01   
13 Такси детски ясли 27-02   
14 Такси дом.соц.патронаж 27-04   
15 Такси пазари, тържища 27-05   
16 Такса битови отпадъци 27-07 155776.45 
17 Такса технически услуги 27-10   
18 Такса административни услуги 27-11   
19 Такса гробни места 27-15   
20 Други общински такси 27-29   
21 Глоби санкции,/постановл./ 28-02   
22 Други неданъчни приходи 36-19   
23 Приходи продажба земя 40-40   
24 Приходи концесии 41-00   
25 Приходи дарения в лева 45-01   
26 Продажба ДМА 40-24   
  Всичко:   387216.00 

7. СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В съответствие с нашата политика на подпомагане и развитие на масовия спорт сред 
подрастващите работим за създаване на подходящи условия за спортуване на 
учениците в училище и в свободното им време, с цел изграждане на личностните им 
качества, за утвърждаване на спорта и туризма в бита на младите хора, за създаване на 
условия за спортни занимания на инвалиди. Организирахме и проведохме: 

 Футболен турнир за мъже – през месец май 2016 г., в който взеха участие 96 
състезатели разделени на осем отбора.   

 Футболен турнир за младежи  - през месец май 2016 г., в който  взеха участие 42 
ученици от основните училища разделени в три отбора.  
 

8. ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

През 2016 г. са проведени следните обществени поръчки по реда на Закона за 
обществените поръчки: 

 Открити процедури: 
-  „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на 

детските и социални заведения”; 
- „Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен 

ремонт на пътища в община „Борован“ – с. Борован, ул. Иван Вазов (от о.т. 
380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път 
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VRC 1016, дължина 1400м)” за кандидатстване на Община Борован по 
Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”; 

-  „Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен 
ремонт на пътища в община „Борован“ – с. Борован, ул. П. Евтимий (от о.т. 
211 до о.т. 19, дължина 850м) и с. Добролево, ул. Вестителя (от о.т. 210 до 
о.т. 182, дължина 520м), ул. Здравец (от о.т. 196 до о.т. 194, дължина 100м), 
ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180, дължина 450м), ул. Дружба (от о.т. 180 – 
о.т.186 – о.т.147 – о.т.12, дължина 800м), ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 
– о.т.14 – о.т.68 – о.т.49, дължина 2400м)” за кандидатстване на Община 
Борован по Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”; 

-  „Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за обект 1: 
„Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Добролево”, 
обект 2: “Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. 
Сираково”, обект 3: «Реконструкция на част от водоснабдителната система 
на с. Нивянин” и обект 4: “Реконструкция на част от водоснабдителната 
система на с. Малорад” за кандидатстване на Община Борован по Програма 
за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”; 

- „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с 
кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и 
отчитане на проект „Реконструкция на част от водоснабдителните системи 
на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - Община Борован”, 
финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., 
включително подготовка на заявление за кандидатстване и заявки за 
плащане”; 

- „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община 
Борован, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, 
отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и 
екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически 
и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект 
«Основен ремонт на пътища в община „Борован“ – с. Борован, ул. Иван 
Вазов (от о.т. 380 до път VRC 1015) и път Добролево – Сираково (път VRC 
1016)”, проект «Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – 
с.Борован, ул. П. Славейков - от о.т. 170 до о.т. 18, и с.Малорад, ул. Гаврил 
Генов” и проект «Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – 
с.Борован, ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19) и с. Добролево - ул. 
Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. Здравец (от о.т. 196 до о.т. 194), ул. 
Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. Дружба (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – 
о.т.12), ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 – о.т.49)”, 
финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 
2014-2020 г.”; 

- „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти и изпълнението на 
авторски надзор  за Община Борован за проектни предложения: проект 1 
„Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – с. Борован, ул. П. 
Славейков (от о.т. 170 до о.т. 18, дължина 700м) и с.Малорад, ул. Гаврил 
Генов (дължина 500м)“, проект 2 „Основен ремонт на улична мрежа в 
община „Борован“ – с.Борован, ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19, 
дължина 850м) и с. Добролево, ул. Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182, дължина 
520м), ул. Здравец (от о.т. 196 до о.т. 194, дължина 100м), ул. Веслец (от о.т. 
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213 до о.т. 180, дължина 450м), ул. Дружба (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – 
о.т.12, дължина 800м), ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 – 
о.т.49, дължина 2400м)” и проект 3 „Основен ремонт на пътища в община 
„Борован“ – с.Борован, ул. Иван Вазов (от о.т. 380 до път VRC 1015, дължина 
1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м)“; 

- "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борован по проект 
„Осигуряване на топъл обяд в Община Борован 2016"; 

-  „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: 
„Реконструкция/рехабилитация на част от водопроводната мрежа на 
с.Борован, община Борован и последващо осъществяване на авторски надзор 
при изпълнението строително-монтажните работи”. 

 Обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Ремонтно 
– възстановителни работи по сградата на кметство в с.Добролево. 

 Договаряне без обявление „Доставка на течни горива за нуждите на Община 
Борован”. 

 Пазарни консултации: 
- „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, 

Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован; 
- „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован 

–пътища в община „Борован“. 
 Публично състезание: 

- "Ремонт на улична мрежа на територията на община Борован"; 
- „Неотложно аварийно-възстановителни работи на съоръженията – мост при 

с. Малорад, община Борован, за предотвратяване на последиците от притока 
на река Бързица”; 

- „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в 
населените места на територията на Община Борован за експлоатационен 
сезон 2016-2017 г.”; 

- „Доизграждане и ремонт на сгради общинска собственост, находящи се в с. 
Борован и с. Малорад, община Борован по обособени позиции”, както 
следва: 
1. Обособена Позиция № 1: „Доизграждане на Културно-информационен 
център в кв. 11, УПИ VII, с. Малорад, община Борован – етап 2”; 
2. Обособена Позиция № 2: „Сграда на Поликлиниката в с. Борован, община 
Борован – Ремонт на помещенията, определени за нуждите на Общински 
съвет – Борован. Повдигане на пода на сутерен, с цел избягване на високи 
подпочвени води”; 
3. Обособена Позиция № 3:„Поставяне на PVC дограма, външен и вътрешен 
ремонт на сградата на кметство с. Малорад, община Борован”. 

 По реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява: 
- ”Рехабилитация на общинска пътна мрежа, участък IV-VRC 1016(VRC 2002), 

(II-15 Борован –Мизия) - Добролево - Сираково”; 
- „Ремонт на покрива на сградата на кметство с. Малорад, община Борован”; 
- „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, в изпълнение на проект 

„Модернизиране на съществуващата материална база в Домашен социален 
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патронаж в с. Борован, с цел подобряване на предоставените социални 
услуги”. 

 
9. УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 

През 2016 г. са извършени административни услуги в община Борован, по кметства, 
както следва: 

 За Община Борован 
Удостоверения за наследници 258 бр. 
Удостоверения за семейно положение 754 бр. 
Удостоверения за родствени връзки 46 бр. 
Удостоверения за идентичност на имена 17 бр. 
Удостоверение постоянен адрес 139 бр. 
Удостоверение за настоящ адрес 267 бр. 
Удостоверение за родените от майката деца 22 бр. 

 

 Кметство Малорад 
Удостоверения за наследници 310 бр. 
Удостоверения за семейно положение 573 бр. 
Удостоверения за родствени връзки 8 бр. 
Удостоверения за идентичност на имена 20 бр. 
Удостоверение постоянен адрес 39 бр. 
Удостоверение за настоящ адрес 42 бр. 
Удостоверение за родените от майката деца 18 бр. 

 

 Кметство Добролево 
Удостоверения за наследници 116 бр. 
Удостоверения за семейно положение 363 бр. 
Удостоверения за родствени връзки 6 бр. 
Удостоверения за идентичност на имена 8 бр. 
Удостоверение постоянен адрес 43 бр. 
Удостоверение за настоящ адрес 32 бр. 
Удостоверение за родените от майката деца 9 бр. 

 

 Кметство Сираково 
Удостоверения за наследници 46 бр. 
Удостоверения за семейно положение 72 бр. 
Удостоверения за родствени връзки 0 бр. 
Удостоверения за идентичност на имена 4 бр. 
Удостоверение постоянен адрес 6 бр. 
Удостоверение за настоящ адрес 3 бр. 
Удостоверение за родените от майката деца 0 бр. 

 

 Кметство Нивянин 
Удостоверения за наследници 72 бр. 
Удостоверения за семейно положение 121 бр. 
Удостоверения за родствени връзки 0 бр. 
Удостоверения за идентичност на имена 3 бр. 
Удостоверение постоянен адрес 11 бр. 
Удостоверение за настоящ адрес 22 бр. 
Удостоверение за родените от майката деца 7 бр. 
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10. ФИНАНСОВИ ПРЕЧКИ 

Община Борован продължи и през 2016 г. да изплаща суми по изпълнителни дела с 
взискатели по необслужвани от мандат на предходен кмет, договори с гарантиран 
резултат. 
Общината бе със запорирани сметки и респективно нулеви местни приходи от януари 
до октомври 2016 г. 
Изплатени са следните суми: 

 По ИД 20157220400950 от 2015 г. , с взискател „Елит Диг” ЕООД: 
Сума на иска 180 247.01 лв. към 26.06.2015 г. + 42 929.80 лв. (извършени разноски по 
делото). 
Изплатено през 2015 г. от публична продажба на земя – 132 284.65 лв. 
Изплатено през 2016 г. чрез ЧСИ (запор на банкова сметка) -  57 756.26 лв. 
Изплатено през 2016 г. чрез ЧСИ  (запор на банкова сметка)  - 42 929 80 лв. 
Общо:  232 970.71 лв. 

 По ИД 20157220400393 от 2015 г., с взискател „Енемона” АД: 
Сума на иска 42 929.80 лв. към 17.04.2015 г.  
Изплатено през 2015 г. от публична продажба на земя  - 9 342.84 лв. 
Изплатено през 2016 г. чрез ЧСИ (запор на банкова сметка) - 35 456.79 лв. 
Общо:  44 799.63 лв. 

 По ИД 20157220400392 от 2015 г., с взискател „ФЕЕИ” АДСИЦ: 
Сума на  иска 350 545. 75 лв. към 17.04.2015 г. 
Изплатено през 2015 г. от публична продажба на земя - 82 523.92 лв. 
Изплатено през 2016 г. чрез ЧСИ (запор на банкова сметка)  - 295 436.93 лв. 
Общо: 377 960. 85 лв.        
                                                                                  
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
Изминалата 2016 година продължи с прозрачно и последователно управление. Това се 
дължи на сформирания и усъвършенстван ръководен екип, притежаващ качества, като 
последователност, честност и почтеност в реализирането на управленската програма. 
Искам да благодаря на моите колеги, на кметовете на кметства и на Общински съвет 
Борован за партньорството, приемствеността и добре свършените задачи. 
Предстои ни година на промени и на сериозни изпитания, но аз вярвам, че с Вашата 
подкрепа, скъпи съграждани ще успеем заедно да направим 2017 година по-успешна, а 
община Борован едно привлекателно място за живеене. 
 

 
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА 
Кмет на община Борован 
 
 
 

 


