
П Р О Т О К О Л № 14 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 28.09.2012г.от 14:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства 
Гриша Георгиев- с.Сираково,Петър Гарвански – Малорад, Милен Гайдарски – с.Нивянин, 
Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински съвет Д-р Цезар Пенчев. 
 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №148 

 

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

1.Информация за подготовката на училищата за новата учебна година, проблеми и 
нерешени въпроси. 
 

2.Информация за резултатите от лятната кампания в селското стопанство, подготовката 
за есенната кампания и разпределение на земята между кооперациите , арендатори и 
частни стопани. 
 

3.Информация за подготовката за деня на общината 25.10.2012 г. 
 

4.Информация за количествено стойностна сметка за “Ремонт на Домашен социален 
патронаж – Борован” по решение на Общински съвет – Борован №146 от Протокол 
№13/23.08.2012г. 
 

5.Информация относно засетите 55 декара с тикви за подпомагане на социално слаби 
семейства. 
 

6.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
приемане на изменения и допълнения в Наредба №4 на Общински съвет – Борован за 
реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
приемане на изменения и допълнения в Наредба №6 на Общински съвет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
съществуването на маломерни паралелки в училищата за учебната 2012/2013г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован относно обявяване 
на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован относно обявяване 
на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован относно обявяване 
на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
 



7.Организационни 

 

8. Молби 

 

9. Питания 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се - няма 

 

1.Информация за подготовката на училищата за новата учебна година, проблеми и 
нерешени въпроси. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №149 

 

Приема Информацията за подготовката на училищата за новата учебна година, 
проблеми и нерешени въпроси. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се - няма 

 

2.Информация за резултатите от лятната кампания в селското стопанство, подготовката 
за есенната кампания и разпределение на земята между кооперациите , арендатори и 
частни стопани. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №150 

 

Приема Информацията за резултатите от лятната кампания в селското стопанство, 
подготовката за есенната кампания и разпределение на земята между кооперациите , 
арендатори и частни стопани. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

3.Информация за подготовката за деня на общината 25.10.2012 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ№151 

 

Приема Информацията за подготовката за деня на общината 25.10.2012 г. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

4.Информация за количествено стойностна сметка за “Ремонт на Домашен социален 
патронаж – Борован” по решение на Общински съвет – Борован №146 от Протокол 
№13/23.08.2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №152 

 

Приема Информацията за количествено стойностна сметка за “Ремонт на Домашен 
социален патронаж – Борован” по решение на Общински съвет – Борован №146 от 
Протокол №13/23.08.2012г. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 



 

5.Информация относно засетите 55 декара с тикви за подпомагане на социално слаби 
семейства. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ№153 

 

1.Приема Информацията относно засетите 55 декара с тикви за подпомагане на 
социално слаби семейства. 
2.Общинските съветници от комисията по “Бюджет и финанси” да участват във 
разпределението на получените парични средства при реализирането на продукцията и 
предоставянето им на ДСП и детските градини и да предоставят информация на 
общинските съветници. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

6.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
приемане на изменения и допълнения в Наредба №4 на Общински съвет – Борован за 
реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община Борован. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №154 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 14, ал.3, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за 
общинската собственост изменя Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет на Община 
Борован, както следва: 
 

Чл.15./1/ Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, 
подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на 
общински съвет за срок до 5 години. 
Изменение: 
Чл.15./1/ Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, 
подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на 
общински съвет за срок до 10 (десет) години. 
 

Чл.17./1/ Имотите – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се 
отдават под наем след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава 
осма. 
/2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината или 
упълномощен от него заместник – кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде 
по-дълъг от 5 (пет) години. 
Изменение: 
Чл.17./1/ Имотите – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се 
отдават под наем след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава 
осма. 
/2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината или 
упълномощен от него заместник – кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде 
по-дълъг от 10 (десет) години. 
 

Чл.18./1/ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за 



търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва 
след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма. 
/2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината или 
упълномощено от него заместник – кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде 
по-дълъг от 5 (пет) години. 
 

Изменение: 
Чл.18./1/ Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за 
търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва 
след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма. 
/2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината или 
упълномощено от него заместник – кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде 
по-дълъг от 10 (десет) години. 
 

Чл.19./1/ С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни не 
жилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на 
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. 
/2/ Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени с решение от 
общинския съвет по ал.1. 
/3/ Срокът за наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) 
години. 
 

Изменение: 
Чл.19./1/ С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни не 
жилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на 
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. 
/2/ Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени с решение от 
общинския съвет по ал.1. 
/3/ Срокът за наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) 
години. 
 

Чл.21/1/ Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на общинските 
ръководства на синдикалните организации. 
/2/ Договорите по предходната алинея се сключват за срок не по дълъг от 5 (пет) 
години. 
 

Изменение: 
Чл.21/1/ Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на общинските 
ръководства на синдикалните организации. 
/2/ Договорите по предходната алинея се сключват за срок не по дълъг от 10 (десет) 
години. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
приемане на изменения и допълнения в Наредба №6 на Общински съвет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Борован 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №155 

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА допълва Наредба № 6 на Общински съвет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на Община 
Борован, както следва: 
 



Раздел ІІ Такса за битови отпадъци 

Добавя нов чл. 15а : 
„Чл. 15а (1) Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за 
сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения, собствениците или ползвателите на имоти, които не се 
използват през цялата година и не са тяхно основно жилище. Освобождаването се 
осъществява на основание подадена в Обща служба на Община Борован декларация 
(Приложение №3) от всички собственици или ползватели на имота до 30 ноември на 
предходната година по образец, одобрен със заповед на кмета на Община Борован. 
Декларацията се приема, но поражда последици, само когато всички собственици или 
ползватели на имота са я подписали 

(2) За придобитите през текущата година имоти, които няма да се ползват до края на 
годината, срокът за подаване на декларацията е двумесечен от датата на 
придобиването им. 
(3) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 1 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. 
(4) Условие за ползване на облекченията по ал.1 за имоти, които няма да се ползват 
през цялата година е: 
Да не са декларирани като „основно жилище” от нито един от съсобствениците /респ. 
ползвателите/ ” 

 

2. Утвърждава Приложение № 3 към Наредба № 6 на Общински съвет за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на Община Борован 

 

3. На основание чл. 110, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с 
обнародването на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението, влизаща в сила от 16 август 
2012г., и в изпълнение на разпоредбите на Раздел I.2, точка 5 от Програмата за 
финансова стабилизация на Община Борован за 2012г., предлагам да бъдат извършени 
промени в Раздел IV на Наредба VI на Община Борован, касаеща таксите за извършване 
на административното обслужване на населението, както следва: 
 

3.1 Изменение на Раздел VI „Цени за извършване на административно обслужване на 
населението – ЕСГРАОН и Гражданско състояние при община Борован на: 
„Раздел VI „Услуги по гражданско състояние и административно обслужване“ 

 

3.2 Изменение на чл. 26: 
„Чл. 26 Размер на таксите и срокове за издаване на удостоверения въз основа на 
регистъра на населението“ 

 

№ Вид удостоверение обикновена до 3 ден бърза 

до 1 ден експресна до 4 часа 

1 2 3 4 5 

1. Удостоверение за наследници 4 лв. 5 лв. 7 лв. 
2. Удостоверение за семейно положение 2 лв. 4 лв. 6 лв. 

3. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
4. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
5. Удостоверение за родените от майката деца 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
6. Удостоверение за правно ограничение 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
7. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
8. Удостоверение за вписване в регистъра на населението 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
9. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 5 лв. 7 лв. 10 
лв. 



 

10. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 
граждански брак в Република България 5 лв. 7 лв. 10 лв. 
11. Удостоверение за постоянен адрес 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
12. Удостоверение за настоящ адрес 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
13. Удостоверение за промени на постоянен адрес 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
14. Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
15. Заверка на документ по гражданско състояние за превод и легализация 10 лв. 15 лв. 
20 лв. 
 

16. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението 5 лв. 7 лв. 10 лв. 
17 Сключване на граждански брак (без ритуал) 10 лв. 
18. Сключване на граждански брак (с ритуал) 50 лв. 
19. Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка по искане на 
граждани 2 лв. 4 лв. 6 лв. 

20. Разглеждане на документи за пресъставяне на актове по гражданско състояние 25 
лв. 
21. Удостоверение по чл. 42 от АПК 2 лв. 
22. Други удостоверения по искане на гражданите 2 лв. 4 лв. 6 лв. 
 

3.3 Създава се нов чл. 26а: 
 

„чл. 26а Освобождават се от такси за издаване на удостоверения въз основа на 
регистъра на населението държавните и общинските органи, организациите на 
бюджетна издръжка и Българския Червен Кръст“ 

 

4. Извършват се промени в чл. 25 от Раздел V на Наредба VI на Община Борован, 
касаеща таксите за извършване на технически услуги както следва: 
 

№ Наименование на услугата Срок/дни Такса в лв. Забележка 

Обикно-вена Бърза Експрес-на Обикно-вена Бърза Експрес-на 

… …….. ….. ….. ….. ..... ….. 
8. Изготвяне на протоколи за съборен сгради за пред МДТ 14 - - 5 лв. - - - 
27. Оформяне молба-декларация по обстоятелствени проверки 4 2 1 5 лв. 7 лв. 10 лв. 
42. Издаване на удостоверение за данъчна оценка 

- физически лица 14 2 1 5 лв. 10 лв. 20 лв. 
- юридически лица 14 2 1 20 лв. 25 лв. 30 лв. 
43. Издаване на данъчни удостоверения и служебни бележки 5 лв. 10 лв. 15 лв. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
съществуването на маломерни паралелки в училищата за учебната 2012/2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №156 

 

1.Разрешава съществуването на маломерни паралелки в училищата за 2012/2013 учебна 
година както следва: 
 

Основно училище “Отец Паисий” с.Борован 

 

І І –а клас – 15 ученика 

 
ІV- а клас - 15 ученика 

 



І V-б клас - 15 ученика 

 

VІ І І клас - 16 ученика 

 

Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” с. Малорад 

 

V І І І клас – 12 ученика 

 

Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” с. Доблолево 

 

І клас – 11 ученика 

 

І І клас - 11 ученика 

 

V клас - 11 ученика 

 

V І клас - 17 ученика 

 

V І І клас -13 ученика 

 

VІ І І клас -11 ученика 

 

2.Съгласно чл.11, ал.6 от Наредба№7от 29декември 2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на деца в паралелките и в групите на 
училищата и детските градини и обслужващите звена, съществуването на маломерни 
паралелки да бъде разрешено без дофинансиране от Община Борован 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован относно обявяване 
на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №157 

 

На основание чл.6, ал.1 от ЗОбС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, Общински съвет Борован: 
1.Обявява общински имот, представляващ едноетажна масивна сграда , със застроена 
площ от 440 кв.м /четиристотин и четиридесет квадратни метра/, находяща се в УПИ І, 
кв.11 по плана на с.Добролево, община Борован, обл.Враца от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост и потвърждава учредено право на строеж 
върху същия имот, взето с Решение №97 от Протокол №10/01.06.2012г. на Общински 
съвет Борован. 
2.Възлага на Кмета на Общината да организира съставянето на Акт за частна общинска 
собственост, в който да бъдат отразени горните обстоятелства и който да бъде вписан в 
Служба по вписванията при РС- Бяла Слатина 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован относно обявяване 
на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ №158 

 



На основание чл.6, ал.1 от ЗОбС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, Общински съвет Борован: 
1.Обявява общински имот, представляващ двуетажна масивна сграда, със застроена 
площ от 1390 кв.м / хиляда триста и деветдесет квадратни метра/, УПИ І кв.1, 
п.и.№1565, по плана на с.Борован, общ.Борован, обл.Враца от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост и потвърждава учредено право на строеж 
върху същия имот, взето с Решение №96 от Протокол №10/01.06.2012г. на Общински 
съвет Борован. 
2.Възлага на Кмета на общината да организира съставянето на Акт за частна общинска 
собственост, в който да бъдат отразени горните обстоятелства и който да бъде вписан в 
Служба по вписванията при РС – Бяла Слатина. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.кмет на Община Борован относно обявяване 
на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №159 

 

На основание чл.6, ал.1 от ЗОбС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, Общински съвет Борован: 
1.Обявява общински имот, представляващ двуетажна масивна железобетонна сграда, 
със застроена площ 1050 кв.м /хиляда и петдесет квадратни метра/ пл.номер 498, кв.51 
по плана на с.Малорад, общ. Борован, обл.Враца от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост и потвърждава учредено право на строеж върху същия 
имот,взето с Решение №98 от Протокол№10/01.06.2012г. на Общински съвет Борован. 
2.Възлага на Кмета на общината да организира съставянето на Акт за частна общинска 
собственост, в който да бъдат отразени горните обстоятелства и който да бъде вписан в 
Служба по вписванията при РС – Бяла Слатина. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

7.Организационни 

 

- Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на семействата на загиналите деца от 
с.Малорад на 26.09.2012г. и починалото дете в с.Борован 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №160 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Борован отпуска на 
семействата на починалите лица еднократна финансова помощ както следва: 
 

1.Ваньо Цонов Петков – 500,00 лв 

2.Петър Ангелов Крачуновски – 500,00 лв. 
3.Георги Цветанов Тончовски – 500, 00 лв. 
4.Тоти Ценов Геновски – 500,00лв 

5.Юлия Красимирова Станкова – 500, 00 лв 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 
-Предложение от Д-р Цезар Петров Пенчев – Председател на ОбС Борован относно 
изграждане на звено към Общинска администрация, което да подпомага и осигурява 



работата на ОбС – Борован. 
 

Председателя на Общински съвет – Борован в хода на дебатите оттегли своето 
предложение. 
 

8. Молби 

 

9. Питания 

 

Иво Кискимски- защо не се допуска риболов от членовете на Ловно Рибарската 
Дружинка от охраната на язовира, който е даден за стопанисване и ползване от ЛРД 
с.Борован? 

 

Иван Костовски- съществува ли ОФК “Торпедо” Борован и развива ли дейност? 

След изчерпване на дневния ред в 15:25 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

Председател 

На ОбС Борован:………………. 
/Д-р Цезар Пенчев/ 
 

 


