
П Р О Т О К О Л № 35 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 13.09.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъства по уважителни причини общинския съветник Лидия Диковска 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Зам.- кмета на общината 
Веромир Спасов, кметове на кметства и гости от Общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

По дневния ред: 
 

Да се включат в дневния ред следните докладни: 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
връщане , на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА, за ново обсъждане на незаконосъобразно 
приет акт на ОбС- Борован (Решение №272/23.08.2013г.) по заявление на Виолета 
Микова Желева- управител на ЕТ „ЕТА – Виолета Желева” относно разрешение за 
изготвяне на ПУП. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
разрешение с решение на ОбС на основание чл.124аал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ за 
изработвана на проект за подробен устройствен план (парцеларен плен за елементи на 
техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Борован, 
област Враца” и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелки за учебната 
2013г./2014г. на територията на Община Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован , област Враца, с проектно предложение за 
финансиране , по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата 
за развитие на селските ройони за периода от 2007-2013г. 
 

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

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 274 

 

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

1.Информация за готовността на училищата в община Борован за новата учебната 
2013/2014г. 



 

2.Информация за подготовката за деня на общината – 25.10.2013г. 
 

3.Информация за готовността за работата на ремонтираната сграда на Домашен 
Социален Патронаж. 
 

4.Отчет за изпълнението на Програмата за подобряване на финансовото състояние на 
община Борован към 31.08.2013г. 
 

5.Докладни 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов - зам.Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 
общинска собственост. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
връщане , на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА, за ново обсъждане на незаконосъобразно 
приет акт на ОбС- Борован (Решение №272/23.08.2013г.) по заявление на Виолета 
Микова Желева- управител на ЕТ „ЕТА – Виолета Желева” относно разрешение за 
изготвяне на ПУП 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
разрешение с решение на ОбС на основание чл.124аал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ за 
изработвана на проект за подробен устройствен план (парцеларен плен за елементи на 
техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Борован, 
област Враца” и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелки за учебната 
2013г./2014г. на територията на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован , област Враца, с проектно предложение за 
финансиране , по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата 
за развитие на селските райони за периода от 2007-2013г. 
 

6.Организационни 

 

7.Питания 

 

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

 

1.Информация за готовността на училищата в община Борован за новата учебната 
2013/2014г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 275 

 

Приема информацията за готовността на училищата в община Борован за новата 
учебната 2013/2014г. 
 



Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1 „възд.се –3 

 

2.Информация за подготовката за деня на общината – 25.10.2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 276 

 

Приема Информацията за подготовката за деня на общината – 25.10.2013г. 
 

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

 

3.Информация за готовността за работата на ремонтираната сграда на Домашен 
Социален Патронаж. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 277 

 

Приема Информацията за готовността за работата на ремонтираната сграда на 
Домашен Социален Патронаж от 01.10.2013г. 
 

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

 

4.Отчет за изпълнението на Програмата за подобряване на финансовото състояние на 
община Борован към 31.08.2013г. 
 

Общинските съветници Петър Цветковски и Петьо Гацински предложи ха отчета да се 
отложи за следващото заседание , като в него се допълни още: номер на договор, 
достигнатата цена на търга, номер на квитанция, както и отчет за общинската земя 
засята без договор и наем – приходи от нея. 
 

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

-Докладна записка от Веромир Спасов - зам.Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 
общинска собственост. 
 

Докладната да се разгледа на следващото заседание, след съгласуване от юриста на 
Общината. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
връщане , на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА, за ново обсъждане на незаконосъобразно 
приет акт на ОбС- Борован (Решение №272/23.08.2013г.) по заявление на Виолета 
Микова Желева- управител на ЕТ „ЕТА – Виолета Желева” относно разрешение за 
изготвяне на ПУП 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 278 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 



администрация, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА и при мотиви , подробно изложени в 
докладната записка ОбС –Борован: 
Отменя върнатия за ново обсъждане акт на Общински съвет –Решение 
№272/23.08.2013г. като незаконосъобразен.. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
разрешение с решение на ОбС на основание чл.124аал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ за 
изработвана на проект за подробен устройствен план (парцеларен плен за елементи на 
техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Борован, 
област Враца” и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 279 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с правомощията си по чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, 
ал.1 и 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, подало заявление 
вх.№2306/21.08.2013г. –фирма ЕТ „ЕТА – Виолета Желева” (доставчик на интернет 
услуги), изработването на подробен устройствен план( парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на Община Борован , 
област Враца”. 

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125,ал.2 от ЗУТ за 
изработването на проект за подробен устройствен план. 
3.Решениета на Общински съвет да се разгласи с обявление , което да се поставе 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 на подлежи на оспорване съгласно чл.1245, ал.4 от ЗУТ 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелки за учебната 
2013г./2014г. на територията на Община Борован. 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи съществеуването на маломерните 
паралелки да бъде със дофинансиране от Община Борован. 
 

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

 

Не се приема предложението 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 280 

 

1.Дава съгласието си за съществуването на маломерни паралелки в ОУ „Св.Св.Кирил и 



Методий”с.Добролево за 2013/2014г. както следва: 
/при менимален брой ученици І – ІV кл.—16, V-VІ І І кл.-18./ 

 

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

 

І клас – 10 ученика 

 

І І клас - 14 ученика 

 

І І І клас - 15 ученика 

 

V І клас - 10 ученика 

 

V І І клас -17 ученика 

 

VІ І І клас -12 ученика 

 

2.Съгласно чл.11, ал.6 от Наредба№7от 29 декември 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”-9 съветници, “против”-2 „възд.се –1 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на община Борован , област Враца, с проектно предложение за 
финансиране , по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата 
за развитие на селските райони за периода от 2007-2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 281 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони , Общински 
съвет – Борован дава съгласието си Община Борован да кандидатства с проект за 
финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 
313 „Насърчаване на туристическата дейност” с проект : „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ИНТЕГРИРАН ТУРИЗЪМ, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЕСТЕМА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И 
ИЗГРЕЖДАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ И СПОРТ В ОБЩИНА БОРОВАН”, включващ: 
„Разработване на Електронна система за резервации в община Борован”; 

„Изграждане на зона за отдих и спорт в с.Борован, община Борован”; 

„Изграждане на зона за отдих и спорт в с.Добролево, община Борован”; 

„Изграждане на зона за отдих и спорт в с.Малорад, община Борован”; 

Съгласно Наредба №32 от 12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. 
(Обн.ДВ.бр.83 от 23 Септември 2008г.) 
2.Общински съвет –Борован удостоверява , че включените дейности в проекта отговарят 
на приоритетите на Общинския план за развитие на община Борован за периода 2007-

2013г. 
 

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



 

6.Организационни 

 

Общинския съветник Петър Цветковски напомни,че материалите за заседанията на ОбС 
–Борован трябва да бъдат раздадени в 7 дневен срок на съветниците.Всички материали 
не получени в срок да не бъдат допускани за разглеждане от ОбС само по изключение, 
когато трябва да се вземе неотложно решение. 
 

Общинския съветник Д-р Цезар Пенчев предложи всички докладни който се внисат за 
разглеждане от ОбС да бъде писано проект за решение и да бъдат съгласувани с юрист. 
 

Петьо Гацински предложи следващото заседание на ОбС-Борован да бъде на 
18.10.2013г. от 16:30ч. 
 

7.Питания 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:50 часа Председателя на Общински съвет – 

Борован закри заседанието. 
 

 

Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
/П.Станев/ 


