
П Р О Т О К О Л № 30 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 17.05.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 
На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
От заседанието отсъстваха общинските съветници Петър Станев и Лидия Диковска. 
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 ВРИД Председателят на Общински съвет-Борован Д-р 
Цезер Пенчев. 
Преди приемането на дневния ред ВРИД Председателят на Общински съвет-Борован Д-р 
Цезер Пенчев, даде думата на Петър Поповски- член на общинска избирателна комисия, 
който запозна общинските съветници с Решение №1-МИ от 15.04.2013г. на ОИК Борован, 
която на основание чл.276 от ИК прекратява предсрочно пълномощията на общинския 
съветник Галя Димитрова Муцовска от листата на МК „Сила за Борован”. 
На основание чл.277, ал.1 от ИК назначава следващия от листата на МК „Сила за 
Борован”-Николай Михайлов Марковски 
Общинския съветник Николай Михайлов Марковски положи клетва и подписа клетвения 
лист. 
 
След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 233 
 
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
 
1.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
 
2.Информация за работата на полицейския участник по намаляване на битовата 
престъпност в община Борован. 
 
3.Програма за майските културни тържества в община Борован. 
 
4.Докладни 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
Разрешение от Общински съвет-Борован, на основание чл.124, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, за изработване на общ устройствен план на Община 
Борован. 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
разрешение с решение от Общински съвет – Борован на основание чл.124а, ал.1 и 
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за 
подробен устройствен план (парцеларен план за елемент на техническа 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект „Силозно 
стопанство в имот №2510021,местност „3-ти стопански двор, землище с.Борован – кабел 
20 кV и БКТП 20/0,4 kV-250 kVA” и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ. 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за І тримесечие 
на 2013г. 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
закупуване Административна сграда – собственост на КПЗУ „Житен клас“ с.Борован,а 
именно :- ½ от II-ри етаж, находяща се в УПИ II, кв.1а, ул.“Иван Вазов“ по плана на 
с.Борован, представляваща - 5 бр. канцеларии, вътрешен коридор с площ 22.90 кв.м, ½ 



и.ч. от фоайе втори етаж, 1/6 и.ч. от стълбищната клетка на сградата и санитарен възел 
с обща застроена площ 158 кв.м. 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
поемане на краткосрочен общински дълг, чрез ползване на банков заем тип овърдрафт 
в размер на 200 000 лв. / Двеста хиляди лева / за финансиране на предоставяне на 
публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на 
изпълнението на бюджета. 
 
-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно Издаване 
на запис на заповед от община Борован, област Враца, в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на авансово плащане по договор № 
06/223/00177 от 31.03.2011г. по мярка 223"Първоначално залесяване на неземеделски 
земи" за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места 
на община Борован”, сключен между Община Борован и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 
5.Организационни 
 
6.Питания 
 
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
 
1.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
 
Нямаше направени предложения за Председател на ОбС – Борован. 
 
2.Информация за работата на полицейския участник по намаляване на битовата 
престъпност в община Борован. 
 
След направените разисквания ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 234 
 
Приема Информацията за работата на полицейския участник по намаляване на битовата 
престъпност в община Борован. 
 
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
 
3.Програма за майските културни тържества в община Борован. 
 
След направените разисквания ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 235 
 
Приема Програмата за майските културни тържества 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 
Разрешение от Общински съвет-Борован, на основание чл.124, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, за изработване на общ устройствен план на Община 
Борован. 
 
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 



 
РЕШЕНИЕ № 236 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 11 
от ЗМСМА и чл. 124, ал.1 от ЗУТ и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
ОбС – Борован: 
 
1. Разрешава изработването на общ устройствен план на Община Борован. 
2. На основание чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ за 
изработване на проект за общ устройствен план на Община Борован. 
3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на 
други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува 
на интернет страницата на общината и в един местен вестник. 
4. Възлага на кмета на Община Борован провеждането на процедури по избор на 
проектант за изработването на общ устройствен план на Община Борован. 
5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ. 
 
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
разрешение с решение от Общински съвет – Борован на основание чл.124а, ал.1 и 
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за 
подробен устройствен план (парцеларен план за елемент на техническа 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект „Силозно 
стопанство в имот №2510021,местност „3-ти стопански двор, землище с.Борован – кабел 
20 кV и БКТП 20/0,4 kV-250 kVA” и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ. 
 
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 237 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 11 
от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и чл. 124а, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
и при мотиви, подробно изложени в докладната записка ОбС – Борован: 
 
1. Разрешава по искане и за сметка на заинтересуваното лице – собственик на 
поземления имот, подало горното заявление, изработването на проект за подробен 
устройствен план (парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии) за обект „Силозно стопанство в имот 
№251002, местност „3-ти стопански двор, землище с. Борован – кабел 20 кV и БКТП 
20/0,4кV-250кVА”. 
2. На основание чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ за 
изработване на проект за подробен устройствен план 
3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на 
други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува 
на интернет страницата на общината и в един местен вестник (чл.124б, ал.2 от ЗУТ). 
4. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ. 
 
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за І тримесечие 
на 2013г. 
 
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 



РЕШЕНИЕ № 238 
 
На основание чл.21 ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от наредбата за командировките в 
страната ОбС – Борован: 
Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован за І тримисечие на 
2013г. В размер на 50.00 лв. Съгласно Приложение №1. 
 
Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
закупуване Административна сграда – собственост на КПЗУ „Житен клас“ с.Борован,а 
именно :- ½ от II-ри етаж, находяща се в УПИ II, кв.1а, ул.“Иван Вазов“ по плана на 
с.Борован, представляваща - 5 бр. канцеларии, вътрешен коридор с площ 22.90 кв.м, ½ 
и.ч. от фоайе втори етаж, 1/6 и.ч. от стълбищната клетка на сградата и санитарен възел 
с обща застроена площ 158 кв.м. 
 
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 239 
 
На основание чл. 6 и чл.7 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован 
 
1. Общинския съвет дава съгласието си да бъде закупена Административна сграда – 
собственост на КПЗУ „Житен клас“ с.Борован,а именно : 
- ½ от II-ри етаж, находяща се в УПИ II, кв.1а, ул.“Иван Вазов“ по плана на с.Борован, 
представляваща - 5 бр. канцеларии, вътрешен коридор с площ 22.90 кв.м, ½ и.ч. от 
фоайе втори етаж, 1/6 и.ч. от стълбищната клетка на сградата и санитарен възел с 
обща застроена площ 158 кв.м. 
1.1. Приема направената експертна оценка за пазарна стойност на имота направена от 
независим лицензиран оценител в размер на 13 260.00 лв с ДДС. 
1.2. Възлага на Кмета на Общината да извърши покупка на по-горе описания в т1. имот. 
 
2. Предлага актуализация на Инвестиционната програма за 2013 г. на Община Борован, 
както следва: 
2.1. Добавя нов обект пореден №.18 - закупуване на Административна сграда – 
собственост на КПЗУ „Житен клас“ с.Борован,а именно : 
- ½ от II-ри етаж, находяща се в УПИ II, кв.1а, ул.“Иван Вазов“ по плана на с.Борован, 
представляваща - 5 бр. канцеларии, вътрешен коридор с площ 22.90 кв.м, ½ и.ч. от 
фоайе втори етаж, 1/6 и.ч. от стълбищната клетка на сградата и санитарен възел с 
обща застроена площ 158 кв.м. 
Стойност на обект пореден номер 18 в Инвестиционната програма – 13 260 лв. 
2.2 Променя стойността на обект пореден № 4 „Изграждане и оборудване на 
Информационен център - с. Борован”, както следва: 
Било - 47 980 лв. от преходен остатък 2012 г. 
4000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи 2013 г. 
Обща първоначална стойност на обекта – 51 980 лв. 
 
Става - 34 720 лв. от преходен остатък 2012 г. 
4 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи 2013 г. 
Обща актуализирана стойност на обекта – 38 720 лв. 
 
Приложение : 
 
1. РЕШЕНИЕ № 7/25.04.2012г. на Административен съд Враца, РЕШЕНИЕ № 
5174/11.04.2013г. на Върховен административен съд на Република България и писмо с 
изх.№ 1000-46- (9)/24.04.2013г на Областен управител Област Враца. 



2. Експертна оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на недвижим имот 
по Наредбата за определяне цени на земеделските земи. 
 
Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 
 
-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
поемане на краткосрочен общински дълг, чрез ползване на банков заем тип овърдрафт 
в размер на 200 000 лв. / Двеста хиляди лева / за финансиране на предоставяне на 
публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на 
изпълнението на бюджета. 
 
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 240 
 
Не приема предложеното решение в Докладната записка от инж.Десислава Тодорова- 
Кмет на Община Борован относно поемане на краткосрочен общински дълг, чрез 
ползване на банков заем тип овърдрафт в размер на 200 000 лв. / Двеста хиляди лева / 
за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на 
средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета. 
 
Гласували:„за”-5 съветници, “против”-няма „възд.се – 6 
 
Общинския съветник Иван Костовски напусна заседанието. 
 
-Докладна записка от Веромир Спасов- зам.Кмет на Община Борован относно Издаване 
на запис на заповед от община Борован, област Враца, в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на авансово плащане по договор № 
06/223/00177 от 31.03.2011г. по мярка 223"Първоначално залесяване на неземеделски 
земи" за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места 
на община Борован”, сключен между Община Борован и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 241 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 
помощ № 06/223/00177 от 31.03.2011г по мярка 223"Първоначално залесяване на 
неземеделски земи" за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в 
населените места на община Борован” сключен между Община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов. 
Общинският съвет Борован: 
1. Упълномощава кмета на общината инж.Десислава Димитрова Тодорова, да подпише 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 10 885.60 лв. (десет хиляди 
осемстотин осемдесет и пет лв.и 60 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/223/00177 от 
31.03.2011г по мярка 223"Първоначално залесяване на неземеделски земи" за Проект 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените места на община 
Борован” сключен между Община Борован и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 
2. Възлага на кмета на Община Борован, област Враца да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/223/00177 и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 



Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
 
5.Организационни 
 
-Предложение от комисията по номинациите , избрана с Решение №222 на Общински 
съвет –Борован от 22.03.2013г., съгласно чл.8 от Правилника към наредбата за 
символиката на Борован относно присъждане „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2013г. 
 
След направените разисквания ОбС взе следното : 
 
РЕШЕНИЕ № 242 
 
Присъжда «НАГРАДАТА НА БОРОВАН» на Иван Маринов Велковски – общественик и 
ръководител, съгласно чл.39, ал.1 и 2 от наредбата за символиката на Борован, за 
дългогодишната му дейност като учител в различни населени места и съществен 
принос в културното и образователно дело, социално и здравно развитие на общината, 
за благоустрояване и развитие на с.Добролево. 
 
Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
 
Предложение от Д-р Цезар Петров Пенчев – ВРИД Председател на ОбС –Борован относно 
определяне възнаграждението на всеки избран ВРИД Председател на ОбС-Борован. 
 
След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 243 

 
Във връзка със чл.26 от ЗМСМА всеки избран ВРИД Предеседател, да получава 50% от 
възнаграждениета на Председателя на ОбС – Борован, за времето на избора му, като 
такъв. 
 
 
Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
Общинския съветник Петър Цветковски поиска да бъде представена справка за адресно 
регистрираните в Община Борован за периода от 01.04.2013г. до 27.04.2013г. 
 
Общинския съветник инж.Георги Гетовски предложи да се предоставят скици на 
общинската земя и да се назначи комисия която да включва председателите на групи в 
ОбС –Борован, ВРИД Председателя на ОбС –Борован, Председателя на комисията по 
конфликт на интереси, гл.Експерт „Земедилие и гори” към Община Борован и 
Председателя на областна служба по земеделие гр.Враца, който да направят проверка 
обработва ли се общинската земя и кой я обработва.Да се докладва пред общински 
съвет в срок от един месец за резултатите от проверката. 
 
Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 
 
6.Питания 
 
Петър Цветковски – Защо спечелилият търга за общинската земя не е внесъл парите по 
сметката на Общината? 
Във връзка с проведения търг за „мерите и пасища” вярно ли е , че търга в с.Сираково е 
спечелен от Евгени Червеняшки?Ако е вярно сезирам комисията по конфликт на 
интереси. 
 
Общинския съветник Петьо Гацински предложи подготовката за следващото заседание 
на ОбС - Борован и самото заседание да се ръководи от общинския съветник Пламен 
Петров. 



Пламен Петров си даде отвод. 
 
Общинския съветник инж.Георги Гетовски предложи подготовката за следващото 
заседание на ОбС - Борован и самото заседание да се ръководи от Д-р Цезар Пенчев. 
 
Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 
 
След изчерпване на дневния ред в 18:30 часа заседанието на Общински съвет- Борован 
беше закрито. 
 
ВРИД Председател 
На Общински съвет- Борован……….. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 
 


