
П Р О Т О К О Л 

№3 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
27.12.2011г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани 
Иванов” 

          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13 

         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
Кмета на Общината инж.Десислава Тодорова, кметове на 
кметства Петър Гарвански- Малорад, Цветан Димитров- Сираково, 
Илиян Буковски –Добролево, Яна Бецинска- секретар на община 
Борован, 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 

               №9 

  

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

         1.Докладни 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно приемани и утвърждаване структурата 
на общинска администрация Борован. 
  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно вътрешни компенсирани промени в 
Бюджет 2011г. на Община Борован. 
  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно одобряване промени в титулния списък 
на капиталовите разходи на Община Борован за 2011г. второ 
полугодие и определяне бюджетните кредити за финансиране в 
разходната част на общинския бюджет. 
  



  

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно одобряване проект за Парцеларен план 
за трасе за кабелна линия СрН, Захранваща БКТП160 
кVA;20/0.4кVв п.и №252013 в землището на с.Борован, община 
Борован, област Враца. 

Засегнати са поземлени имоти в землището на с.Борован с 
кадастрални номера 
:252013;252010;000705;000408;000093;000466;000520. 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно актуализация на базисни наемни цени 
за един декар на земеделски земи от ОПФ и възстановени земи по 
чл.19 от ЗСПЗЗ 

  

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно откриване на процедура за отдаване 
под наем за срок от 5(Пет) години на недвижим имот- сграда, със 
застроена площ от 112 кв.м.,находящ се в кв.51, пл.№498, 
с.Малорад, Община Борован, Област Враца. 
  

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно продажба на движими вещи , частна 
общинска собственост. 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно актуализация на тарифата за базисни 
наемни цени на 1(Един) кв.м за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти-лечебни заведения за извън болнична 
медицинска помощ. 
  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно определяне размера на трудовите 
възнаграждения на кметове на кметства на територията на 
община Борован. 
  

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- 

Председател на комисията по бюджет и финанси, развитие на 
местното самоуправление и законност към Общински съвет 



Борован относно определяне възнаграждението на Председателя 
на Общински съвет Борован. 
  

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- 

Председател на комисията по бюджет и финанси, развитие на 
местното самоуправление и законност към Общински съвет 
Борован относно определяне възнаграждението на Общинските 
съветници – Община Борован. 

  

  

  

2.Организационни 

  

         3. Молби 

  

         4. Питания 

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

1.Докладни 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно приемане и утвърждаване структурата 
на общинска администрация Борован. 
  

         Предложение от инж. Георги Гетовски – към структурата на 
Общинската администрация да има още един зам.Кмет 

  

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се-3 

  

След направените разисквания  ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

    №10 

  

         Не се приема Структурата на общинска администрация 
Борован 

  

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма „възд.се-7 

  



         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно вътрешни компенсирани промени в 
Бюджет 2011г. на Община Борован. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

    №11 

  

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 и 
чл.11 ал.2 от Закона за общинските бюджети Общински съвет 
Борован актуализира План-приходната и план-разходната част на 
Бюджет 2011 на Община Борован съгласно приложена справка 
№1 

  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се-2 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно одобряване промени в титулния списък 
на капиталовите разходи на Община Борован за 2011г. второ 
полугодие и определяне бюджетните кредити за финансиране в 
разходната част на общинския бюджет. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

     №12 

  

         На основание чл.21,ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, за привеждане 
отчитането на капиталовите разходи в Община Борован през 
2011г. второ полугодие, в съответствие с изискванията на 
установените законови норми в страната ОбС: 
         1.Приема актуализация на Поименен списък на обектите на 
капиталови разходи за придобиване на дълготрайни активи и за 
основен ремонт за 2011г. второ полугодие на Община Борован, 
съгласно Приложение №1 



         2.Възлага на Кмета на Общината със своя Заповед да 
извърши съответните промени по бюджет на Общината по 
смисъла на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 
  

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-2 „възд.се-1 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно одобряване проект за Парцеларен план 
за трасе за кабелна линия СрН, Захранваща БКТП160 
кVA;20/0.4кVв п.и №252013 в землището на с.Борован, община 
Борован, област Враца. 

Засегнати са поземлени имоти в землището на с.Борован с 
кадастрални номера 
:252013;252010;000705;000408;000093;000466;000520. 

  

След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  

  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

 

   №13 

  

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
правомощията си по чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от 
ЗУТ Общински съвет- Борован одобрява проект за Подробен 
устройствен план- парцеларен план за трасе за кабелна линия 
СрН, Захранваща БКТП 160 кVA;20/0.4кVв п.и №252013 в 
местността Гъбов дол в землището на с.Борован, община Борован, 
област Враца. 
         Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните 
лица в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” 

чрез Община Борован пред Административен съд-Враца. 
  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно актуализация на базисни наемни цени 



за един декар на земеделски земи от ОПФ и възстановени земи по 
чл.19 от ЗСПЗЗ 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

    №14 

  

         На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА ,във връзка с чл.22, 
ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ: 
         1.Общински съвет-Борован променя тарифата на базисните 
наемни цени за декар земеделска земя от ОПФ и земи по чл.19 от 
ЗСПЗЗ, считано от 01.01.2012г., както следва: 
         

         І         категория- 26 лв. 
         І І       категория -25 лв. 
         І І І     категория -24 лв. 
         ІV       категория -23 лв. 
         V        категория - 22 лв. 
         VІ       категория - 21 лв. 
         VІ І     категория - 20 лв. 
         VІ І І   категория - 19 лв 

         І Х      категория - 18 лв 

          Х       категория - 17 лв 

  

2.На основание чл.23, от Наредба №4 за РПСУРОИ, Общински 
съвет Борован възлага на Кмета на общината да измени цената 
на сключените договори за наем, съгласно актуализираната 
тарифа за базисните наемни цени. 

  

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно откриване на процедура за отдаване 
под наем за срок от 5(Пет) години на недвижим имот- сграда, със 
застроена площ от 112 кв.м.,находящ се в кв.51, пл.№498, 
с.Малорад, Община Борован, Област Враца. 



  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

     №15 

  

1.Общински съвет Борован дава съгласието си да бъде 
отдаден под наем за срок от 5(Пет) години недвижим имот – 

сграда, със застроена площ от 112 кв.м., с отстъпено право на 
строеж, находящ се в кв.51, пл.№498, с.Малорад, Община 
Борован, Област Враца. 

1.1 Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер 
на 336,00(Триста тридесет и шест) лева с ДДС 

1.2 Предназначение на обекта- търговски магазин. 
2. На основание,чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във 

връзка с чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ, Общински 
съвет Борован  възлага на Кмета на Общината да проведе 
процедура за отдаване под наем за срок от 5(Пет) години на 
недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112 
кв.м.,находящ се в кв.51, пл.№498, с.Малорад, Община Борован, 
Област Враца по реда на Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОЙ 

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно продажба на движими вещи , частна 
общинска собственост 

  

  

  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 

  

  

РЕШЕНИЕ 

             №16 

  

         На основание чл.21, ал.1 т.8, от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, 
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.76,т.1 и чл.77, ал.1 



от Наредба №4 на Общински съвет Борован за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество: 
         Общински съвет-Борован дава съгласие леките автомобили – 

марка “Мерцедес С180”- рег. №ВР3637АР и марка “Ситроен ЗХ” – 

рег.№ВР6086ВА, както и автобус марка “Ивеко” с рег.№ Вр 6066 АТ 
да бъдат оценени от независим оценител по реда на Глава 
осма от        Наредба №4 на Общински съвет Борован за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно актуализация на тарифата за базисни 
наемни цени на 1(Един) кв.м за отдаване под наем на общински 
не жилищни имоти-лечебни заведения за извън болнична 
медицинска помощ. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

     №17 

  

         На основание, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, 
ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ, както и на основание 
чл.102 ал.4 от Закона за лечебните заведения: 
         Общински съвет променя базисна наемна цена за 1(Един) 
кв.м площ за отдаване под наем на лечебни заведения на 
територията на Община Борован 10% (Десет) процента от 
базисната наемна цена за 1 (Един) кв.м площ а именно 10% от 
3,00 (Три)лв. 
  

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма 

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на 
Община Борован относно определяне размера на трудовите 
възнаграждения на кметове на кметства на територията на 
община Борован. 
  



След направените разисквания  ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

    №18 

  

  

         На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА размера на основните 
трудови възнаграждения на кметовете на кметства, да се 
утвърдят, както следва: 
         1.Размер на основното трудово възнаграждение: 
  

-         Кмет на Община Борован     – 1 250,00 лв. 
-         Кмет на кметство Малорад     - 650,00 лв 

-         Кмет на кметство Добролево – 600,00 лв 

-         Кмет на кметство Нивянин     - 600,00 лв. 
  

2.Допълнително трудово възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка 
прослужена година трудов стаж. 

  

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- 

Председател на комисията по бюджет и финанси, развитие на 
местното самоуправление и законност към Общински съвет 
Борован относно определяне възнаграждението на Председателя 
на Общински съвет Борован. 

  

След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

    №19 

  

         На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с 
направените изменения и допълнения на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация обнародван в ДВ 
бр.14 от 2009г., възнаграждението на Председателя на Общински 
съвет-Борован да бъде 80% (Осемдесет%) от заплатата на Кмета 
на Общината 



  

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

Председателя на ОбС Д-р Цезар Пенчев не участва в 
гласуването 

  

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- 

Председател на комисията по бюджет и финанси, развитие на 
местното самоуправление и законност към Общински съвет 
Борован относно определяне възнаграждението на Общинските 
съветници – Община Борован. 

  

След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

     №20 

  

  

         На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА в съответствие с 
направените изменения и допълнения на ЗМСМА обнародван в ДВ 
бр.14 от 2009г.,възнаграждението на Общински съветник, за 
участие в заседание на ОбС и постоянна комисия, да се заплаща 
60% от средната брутна работна заплата в Общинската 
администрация за последния месец от предходното тримесечие. 
  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

2.Организационни 

  

Предложение от Д-р Цезар Пенчев- Председател на ОбС 

Борован относно върнато решение №6 от Протокол №2 от 
проведено заседание на Общински съвет- Борован на 29.11.2011г. 

  

  

След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

    №21 

  

Отменя свое решение №6 от Протокол №2 от проведено 
заседание на Общински съвет- Борован на 29.11.2011г. 

  



Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

Предложение от Д-р Цезар Пенчев- Председател на ОбС 
Борован относно върнато решение №4 от Протокол №2 от 
проведено заседание на Общински съвет- Борован на 29.11.2011г. 
  

  

След направените разисквания   ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

 

   №22 

  

         Да отпаднат следните текстове от Проект на Правилник за 
организацията и дейността на ОбС Борован, мандат 2011-2015г.: 
         Чл.24 и Чл.25 ал.1 и ал.2, тъй като така описания ред не 
съответства на съществуващия към момента Закон за пряко 
участие  на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление.Закона за допитване до народа е отменен с §3 от 
преходни и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие 
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 
(ДВ бр.44 от 12.06.2009г.) 

         Чл..5, ал.1, т.22 и т.23, чл.23 ал.2 и ал.3 чл.109 и чл.110 и 
вместо тях се приема следната редакция: “Пълномощията на 
Общинските съветници, Кмета на Общината и кметовете на 
кметства се прекратяват предсрочно при условията и реда 
на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация”. 

  

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

          3. Молби 

  

         4. Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

  



                                       Председател 

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


