
П Р О Т О К О Л № 26 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 22.03.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
От заседанието отсъствеха общинските съветници: Петър Цветкавски и Иван Костовски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: 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. 
 

По дневния ред: 
 

Да отпадне от дневния ред: 
 

Информация за готовността на община Борован за отдаване на язовири на концесия. 
 

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

 

Да бъдат включена в дневния ред следните докладни: 
 

- Докладна от инж. Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно избор на 
Комисия по номинациите за удостоявани със званието „Почетен гражданин на Борован” 

и присъждане на „Наградата на Борован” 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общински поземлен 
фонд за общо и за индивидуално ползване, определяне задълженията на общината и 
ползвателите и приемане реда за отдаването им под наем 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

- Докладна от инж. Десислава Тодорова - кмет на Община Борован относно промяна 
предназначението на мери и пасища по реда на Закона за общинската собственост, 
като изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлени 
имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от 
ЗСПЗЗ 

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, Приоритетна ос:І „Добро управление,Подприоритет-1.3 „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна 
линия – BG051PO002/13/1.3-07, с проект „Ефективни политики и партньорство през 
следващия програмен период, в помощ на община Борован”. 

 

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

 

-Докладна от инж. Десислава Тодорова - кмет на Община Борован относно отдаване под 
наем на общинска земеделска земя под наем за срок от една година с взето Решение 



№186 от 19.12.2012г. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 209 

 

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

1. Отчет на касовото изпълнение на бюджет 2012г. на община Борован към 31.12.2012г.. 
 

2. Информация за отдадената земеделска земя под наем и получени приходи от 
нея.Приходи от наеми на помещения – общинска собственост. 
 

3.Информация за състояние и перспективи на здравеопазването в Община Борован. 
 

4.Докладни 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на актуализация на Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и календар на 
културните събития през 2013г. 
 

- Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на Стратегия за превенция на престъпността в община Борован 2013-2015г. 
Общинска програма за превенция на престъпността 2013-2015г. в община Борован и 
Отчет на МКБППМН за 2012г. 
 

- Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
Отчет за изпълнение на дейностите за 2012г., неразделна част от Общинска стратегия 
за закрила на детето за община Борован /период 2010-2012г./.Общинска стратегия за 
закрила на детето 2013-2015г. 
 

- Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средствата за командировки на Кмета на Община Борован за периода 
16.06.2012г.-31.12.2012г. 
 

- 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 
приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община 
Борован за 2014г. 
 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната 
среда на Община Борован. 
 



- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на 
Община Борован за 2012г. 
 

- Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно избор на 
Комисия по номинациите за удостоявани със званието „Почетен гражданин на Борован” 

и присъждане на „Наградата на Борован” 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общински поземлен 
фонд за общо и за индивидуално ползване, определяне задълженията на общината и 
ползвателите и приемане реда за отдаването им под наем 

 

- Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно промяна 
предназначението на мери и пасища по реда на Закона за общинската собственост, 
като изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлени 
имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от 
ЗСПЗЗ 

 

- Докладна от инж. Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован по Оперативна прогрма „Административен 
капацитет”, Приоритетна ос:І „Добро управление,Подприоритет-1.3 „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна 
линия – BG051PO002/13/1.3-07, с проект „Ефективни политики и партньорство през 
следващия програмен период, в помощ на община Борован”. 

 

- Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно отдаване под 
наем на общинска земеделска земя под наем за срок от една година с взето Решение 
№186 от 19.12.2012г. 
 

5.Организационни 

6.Питания 

 

2. Информация за отдадената земеделска земя под наем и получени приходи от нея. 
Приходи от наеми на помещения – общинска собственост. 
 

Общинския съветник Петьо Гацински предложи към средата на годината да се даде 
Отчет за събраната дължима сума от наеми на земеделска земя и наеми на помещения 
– общинска собственост. 
 

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

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 211 

 

Приема Информацията за отдадената земеделска земя под наем и получени приходи от 
нея.Приходи от наеми на помещения – общинска собственост. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

3.Информация за състояние и перспективи на здравеопазването в Община Борован. 
 



След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 212 

 

Приема информацията за състояние и перспективи на здравеопазването в Община 
Борован. 
 

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

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на актуализация на Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 213 

 

На основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.19 ал.1 от 
ЗУО и чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС – Борован: 
1.Отменя Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на община 
Борован приета с решение №382 по Протокол №33 от 26.11.2010г. 
2.ОбС приема актуализирана Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на община Борован съгласно Приложение №1 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и календар на 
културните събития през 2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 214 

 

На основание чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища/Обн., ДВ,бр.89 от 
22.10.1996… изм.и допъл., бр.42 от 05.06.2009г./ ОбС – Борован: 
 

1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност. 
 

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

 

2.Приема Календар на културните събития през 2013г. в община Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на Стратегия за превенция на престъпността в община Борован 2013-2015г. 
Общинска програма за превенция на престъпността 2013-2015г. в община Борован и 
Отчет на МКБППМН за 2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 



 

РЕШЕНИЕ № 215 

 

На основание чл.7, ал.2 от Закона за Борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни и във връзка със приетата на национално ниво «Стратегия за 
превенция на престъпността» ОбС – Борован: 
1.Приема Стратегия за превенция на престъпността в Община Борован 2013г.-2015г. 
 

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

 

2.Приема общинска програма за превенция на престъпността 2013-2015г. в Община 
Борован 

 

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

 

3.Приема Отчет на Местната комисия за борба с противообщественни прояви на 
малолетни и непълнолетни за 2012г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
Отчет за изпълнение на дейностите за 2012г., неразделна част от Общинска стратегия 
за закрила на детето за община Борован /период 2010-2012г./.Общинска стратегия за 
закрила на детето 2013-2015г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 216 

 

На основание чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагана закона за закрила на детето 
ОбС – Борован: 
1.Приема отчет за изпълнение на дейностите за 2012г., неразделна част от Общинска 
Стратегия за закрила на детето за Община Борован/период 2010-2012г./ 
 

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

 

2.Приема общинска Стратегия за закрила на детето 2013-2015г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средствата за командировки на Кмета на Община Борован за периода 
16.06.2012г.-31.12.2012г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 217 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за комондировките в 
страната ОбС – Борован: 
Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован за периода 
16.06.2012г. -31.12.2012г. в размер на 170,00 лв. Съгласно Приложение №1. 
 



Гласували:„за”-11 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. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 218 

 

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.13 от Правилника за устройството и 
дейността на Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски 
въпроси към Министерски съвет, и във връзка с приетата Областна Стратегия за 
равноправно интегриране на ромите в общественния живот в област Враца ОбС 
Борован: 
Във връзка с приетата Стратегия за равноправно интегриране на ромите в 
общественния живот приема поименен списък на Общински обществен съвет по 
етнически и демографски въпроси към община Борован както следва: 
 

За Предеседател: Яна Тошева Бецинска - Секретар на община Борован 

 

За Зам.-Предеседател: Петко Валериев Тодоров – Ст.експерт «ГРАО» 

 

За секретар: Людмила Христова Геормезовска – Гл.експерт «ОК» 

 

И членове: 
 

1.Христо Коциловски- общински съветник 

2.Андрей Венциславов Богданов 

3.Вергиния Любомирова Миткова – Гл.специалист 

4.Пламен Василав Методиев – служител в общинска администрация 

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община 
Борован за 2014г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 219 

 

Във връзка с изпълнение на чл.36 б, ал.4 и ал.5 от ППЗСП ОбС-Борован: 
Приема годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община 
Борован за 2014г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната 
среда на Община Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 



 

РЕШЕНИЕ № 220 

 

В изпълниние на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда ОбС Борован: 
Приема Отчета за изпълнение на програмата за опазване на околната среда за 2012г. 
на Община Борован, като същата остава отворена за включване на вътрешни и външни 
фактори. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на 
Община Борован за 2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 221 

 

На основание чл.24, т.2 от Закона за Регионалното развитие ОбС Борован: 
Приема Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общински план за 
развитие за 2012г. 
 

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

 

- Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно избор на 
Комисия по номинациите за удостояване със званието „Почетен гражданин на Борован” 

и присъждане на „Наградата на Борован” 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 222 

 

На основание чл.8, ал.1 и 2 от Правилника за удостояване със званието «Почетен 
гражданин на Борован» и присъждане на «Наградата на Борован» ОбС- Борован: 
Избира Комисия по номинациите за удостояване със званието «Почетен гражданин на 
Борован» и присъждане на «Наградата на Борован» както сладва: 
 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ:Алексъндър Йошков Бецински – общественик и бивш предеседател на 
ОбС – Борован, член на предходната комисия по номинации 

 

ЧЛЕНОВЕ: 
 

1.Галя Димитрова Муцовска – Предеседател на ОбС – Борован 

 

2.Яна Тошева Бецинска – Секретар на община Борован 

 

3.Златко Фердинандов Манчев – общественик , бивш общински съветник и член на 
предходната комисия по номинации 

 

4.Илиян Найчов Буковски – кмет на с.Добролево 

 

5.Ботьо Гарвански – общественик 

 



6.Людмила Христова Геормезовска–гл.експерт„Култура и образование” 

 

7.Петър Станев Петров – общински съветник 

 

8.Петя Бориславова Петровска – учител Св.св.”Кирил и Методий” - Малорад 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общински поземлен 
фонд за общо и за индивидуално ползване, определяне задълженията на общината и 
ползвателите и приемане реда за отдаването им под наем 

 

Общинския съветник инж.Георги Гетовски предложи в търга да участват само 
животновъди отглеждащи животните си на територията на Община Борован. 
 

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

 

Общинския съветник Петьо Гацински предложи в т. ІV отдадените под наем пасища и 
мери да бъдат за 5 години а не за 1 година. 
 

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

 

Общинския съветник Петър Петров предложи докладната записка да бъде отложена и 
разгледана на извънредно заседание. 
 

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

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 223 

 

Отлага докладната записка за извънредно заседание на 29.03.2013г. от 17:30 часа. 
 

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

- Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно промяна 
предназначението на мери и пасища по реда на Закона за общинската собственост, 
като изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлени 
имоти, публична общинска собственост, по чл.25, ал.1 и ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от 
ЗСПЗЗ 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 224 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.3, т.4 от закона за собственноста и 
ползувнето на земеделски земи и във вразка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската 
собственост ОбС – Борован: 
1.На основание чл.25, ал.1 и ал.5 и във връзка с чл.25, ал.3,т.4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделска земя, ОбС- Борован изразява предварително 
съгласие за промяна на предназначението на имотите, с начин на трайно ползване 
«пасища и мера», публична общинска собственост, за засаждане на трайни насаждения 
, находящи се в землището на : 



 

-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 

Добролево в размер на 416.722 декара и №075013. 
 

1.1 Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1/една 
/година. 
 

2.На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.25, 
ал.3, т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя, Общински съвет 
обявява имоти , с начина на трайно ползване „пасища и мера”, публична общинска 
собственост, находящи се в землището на: 
 

-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
-Добролево в размер на 416.722 декара и №075013, за частна общинска собственост. 
3.Общински съвет дава съгласието си по реда на Закона за общинската собственост и 
Наредба №4 от РПСУРОИ, да бъдат отдадени под наем имоти, с начин на трайно 
ползване «пасища и мера», частна общинска собственост, за засаждане на трайни 
насаждения, находящи се в землището на : 
 

-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
-Добролево в размер на 416.722 декара и №075013. 
 

4.Възлага на кмета на община Борован на основание чл.67, ал.1 от Наредба №4 от 
РПСУРОИ, да организира и проведе процедура, за отдавене под наем имоти , с начин на 
трайно ползвне «пасища и мера», частна общинска собственост, за засаждане на трайни 
насъждения, находящи се в землището на : 
 

-Добролево в размер на 952.952 декара и №075001; 
-Добролево в размер на 416.722 декара и №075013. 
 

2.1.Първоначална цена за наем да бъде от 30.00 лева на декар за една година; 
2.3Срок за отдаване под наем да бада за 10/десет/ стопонски години; 
2.4Възлага на кмета на община Борован, да подпише договор със спечелилия търга за 
отдаване под наем на имоти , с начин на трайно ползване „пасища и мера” частна 
общинска собственост, за засаждане на трайни насаждения за 10/десет/ години. 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, Приоритетна ос:І „Добро управление,Подприоритет-1.3 „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна 
линия – BG051PO002/13/1.3-07, с проект „Ефективни политики и партньорство през 
следващия програмен период, в помощ на община Борован”. 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 225 

 

На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с изискванията и насоките за 
кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна 
ос: І „Добро управление, Подприоритет-1.3. „Ефективна координация и партньорство 
при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия- BG051PO002/13/1.3-07, 



ОбС- Борован: 
1.Дава своето съгласие, общината да кандидатства по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, Приоритетна ос: І „Добро управление, Подприоритет -
1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 
политики”, Бюджетна линия - BG051PO002/13/1.3-07, с проект: „Ефективни политики и 
партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован”. 

 

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

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова- кмет на Община Борован относно отдаване под 
наем на общинска земеделска земя под наем за срок от една година с взето Решение 
№186 от 19.12.2012г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 226 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и с цел преодоляване на създалата се ситуация 
ОбС – Борован: 
1.Отменя т.2.3. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на земеделска земя, 
частна общинска собственост, да извърши авансово плащане в размер на едногодишна 
наемна цена за съответния поземлен имот, преди сключване на договора, Взето 
Решение №186 от 16.12.2012г. 
2.Спечелилият процедурата за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска 
собственост, да извърши плащане в размер на едногодишна наемна цена за съответния 
поземлен имот, след приключване на стопанската година и не по – късно от 31.10.2013г. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

5.Организационни 

 

6.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 20:55 часа Председателя на Общински съвет- 

Борован закри заседанието. 
 

Председател 

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


