
П Р О Т О К О Л  № 24 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 21.02.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства по извинителни причини общинският съветник Иван Костовски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, кметове на 
кметства , Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован г-жа Галя 
Муцовска. 
 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №197 

 

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

 

1.План за работата на Общински съвет- Борован през първото шестмесечие на 2013г. 
 

2.Проектобюджет на община Борован за 2013г. 
 

3.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет- Борован за второто 
шестмесечие на 2012г. 
 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 
2013г. 
 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
предложение за поименния състав на Общински обществен съвет по етнически и 
демографски въпроси към община Борован 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
подадено заявление от Красимир Иванов Деков за закупуване на общински имот 
№000565 с площ 4,185 дка.находящ се в местността „Рога” в землището на с.Борован 
обл.Враца 

 

5.Организационни 

 

6.Молби 

 

7. Питания 

 

 

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

 

1.План за работата на Общински съвет- Борован през първото шестмесечие на 2013г. 



 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №198 

 

Приема Плана за работата на Общински съвет- Борован през първото шестмесечие на 
2013г. 
 

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

 

2. Проектобюджет на община Борован за 2013г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №199 

 

Не приема проектобюджета на община Борован. 
 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-няма „възд.се – 9 

 

3.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет- Борован за второто 
шестмесечие на 2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №200 

 

Приема отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет- Борован за второто 
шестмесечие на 2012г. 
 

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

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 
2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 201 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8,ал.9 от ЗОС ОбС-Борован: 
1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2013 година-Приложение 1 

2.Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2013година да бъде публикуване на Интернет – страницата на Община Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
предложение за поименния състав на Общински обществен съвет по етнически и 
демографски въпроси към община Борован 



 

Г-н Петър Станев предложи членовете, определени от страна на общински съвет да 
бъдат заменени с членове от общинска администрация. 
Г-н Петър Цветковски предложи на следващото заседание на общински съвет да бъде 
внесена докладна,като в нея бъдат поименно допълнени членовете на обществен съвет. 
Г-н Петьо Гацински предложи в поименния състав на Общински обществен съвет по 
етнически и демографски въпроси да бъде общинския съветник Христо Коциловски. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
подадено заявление от Красимир Иванов Деков за закупуване на общински имот 
№000565 с площ 4,185 дка.находящ се в местността „Рога” в землището на с.Борован 
обл.Враца 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 202 

 

На основание чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.41, 
ал.1 и чл. 83, ал. 1 от НРПСУРОИ № 4 на Общински съвет – Борован: 
1. Общинския съвет дава съгласието си да бъде продадена земеделска земя, частна 
общинска собственост, ПИ № 000565 с площ 4,185 дка. /Четири декара сто осемдесет и 
пет квадратни метра/ – „друга селскостопанска територия”, находящ се в местността 
„Рога”, землище с. Борован собственост на Община Борован , съгласно Акт за общинска 
собственост № 1234/14.09.2012 г. вписан в служба по вписванията – гр.Бяла Слатина. 
 

1.1. Приема направената експертна оценка за пазарна стойност на описаната в т.1 
земеделска земя частна общинска собственост, ПИ № 000565 с площ 4,185 дка /Четири 
декара сто осемдесет и пет квадратни метра/ – „друга селскостопанска територия”, 

находящ се в местността „Рога”, землище с. Борован собственост на Община Борован , 
съгласно Акт за общинска собственост № 1234/14.09.2012 г. вписан в служба по 
вписванията – гр.Бяла Слатина., направена от независим оценител в размер на 10 044 
лв. / Десет хиляди и четиридесет и четири лева /. 
 

1.2. Възлага на Кмета на Общината на основание чл. 41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.41, ал.1 и чл. 83, ал. 1 от Наредба № 4 от РПСУРОИ на 
Общински съвет-Борован да организира публичен търг за продажба на земеделска 
земя, частна общинска собственост, ПИ № 000565 с площ 4,185 дка /Четири декара сто 
осемдесет и пет квадратни метра/ – „друга селскостопанска територия”, находящ се в 
местността „Рога”, землище с. Борован собственост на Община Борован , съгласно Акт 
за общинска собственост № 1234/14.09.2012 г. вписан в служба по вписванията – гр.Бяла 
Слатина при първоначална цена , съгласно направената независима оценка на имота. 
 

Приложение : 
 

1. Копие на АОС №1234/14.09.2012 г. вписан в Служба по вписванията – гр.Бяла Слатина. 
2. Удостоверение за данъчната оценка на имота е 8 892,30 лв. 
3. Скица на ПИ № 000565 

4. Експертна оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на недвижимия 
общински имот №000565 с площ 4,185 дка. по Наредбата за определяне цени на 
земеделските земи. 
 



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

 

5.Организационни 

 

Предложение от Галя Димитрова Муцовска- Председател на ОбС – Борован относно 
връзка с писмо №0300-98-/24/ от 01.02.2013г. на Заместник Областен управител на 
Област Враца относно промяна в наредба №6 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 203 

 

1.Да отпаднат в чл.3 ал.1 -т.4 и т.8 от Наредба №6 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борован 

2.В чл.25.т.19 от Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Борован да бъде добавено „съгласно 
изискванията на чл.44 от Закона за хазарта” 

 

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

 

-Предложение от г-жа Галя Муцовска- Предеседател на ОбС Борован относно избор на 
Предеседател на комисията по образование, здравеопазване, култура, социална 
политика, спорт и туризъм. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 204 

 

Избира за Председател на комисията по образование, здравеопазване, култура, 
социална политика, спорт и туризъм д-р Цезар Пенчев. 
 

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

 

-Предложение от Д-р Цезар Петров Пенчев относно смяна на представител на 
общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ)На мястото на Д-р Цезар Пенчев да бъде г-жа Галя 
Димитрова Муцовска- Председател на ОбС – Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 205 

 

На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава 
на НСОРБ 

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя на общински съвет Борован-г-жа Галя Димитрова 
Муцовска -Председател на ОбС Борован 

 

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

 

6.Молби 

 



Молба от Кирил Вълков Ицовски относно отпускане на еднократна помощ. 
 

Общинският съветник Петър Цветковски предложи молбата да не се разглежда от 
Общинският съвет, а да бъде отнесена по компетентност за решение на Кмета на 
община Борован 

 

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

 

7. Питания 

 

Георги Гетовски- От Тошко Първанчов надолу към падината има свалени лампи, 
проверено ли е това? 

 

Лидия Диковска- До Мончо Бичовски към полето се изхвърля смет, Кмета на Общината 
запознат ли е с това? 

 

Петър Цветковски – От разклона на девенското шосе през полето имаше тринадесет 
стълба с лампи, сега няма стълбовете няма и лампите,запознат ли е Кмета на Общината 
с това ? 

 

Георги Ралчев – Проектобюджета, който беше внесен за разглеждане от общински 
съвет същия ли е , който беше представен за публично обсъждане от Кмета на община 
Борован? 

 

Постоянната комисия по бюджет и финанси има ли подготвено становище по проекта за 
бюджет и произнесла ли се е по становището на останалите постоянни комисии, ако се 

е произнесла, къде, кога и по какъв начин? 

 

На лице ли е протокола от публичното обсъждане на бюджета на община Борован? 

 

Към настоящия момент още не е изпълнен чл.52 ал.1 и 2 от Наредбата за условията за 
съставяне и изпълнение на Бюджет, където публичното обсъждане на годишния отчет 
става едновременно с приемането на бюджета на Общината, защо не е спазен 
правилника? 

 

Защо в проекта за бюджет на 2013г. не видях предвиден резерв? 

 

Защо в предложения за публично обсъждане бюджет има разминаване на макро 
рамката делегирана от държавата? 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:45 часа Председателя на Общински съвет- 

Борован закри заседанието. 
 

 

Председател 

На Общински съвет- Борован........................ 
                                                           /Г.Муцовска/ 


