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П Р О Т О К О Л 

№48 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
25.07.2014г.от 17:00ч. в музикалната зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 

  Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на 
Община Борован- инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на Община 
Борован- г-н 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 включи в дневния ред: Докладна записка от инж.Десислава 
Тодорова –Кмет на Община Борован  относно разрешение с решение от 
Общинския съвет 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 техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Подземно кабелно трасе 20 кV за нуждите на п.и.№ 000748 и п.и.№ 
310002 по КВС в землището на с. Борован, област Враца” и одобряване на 
заданието по чл. 125 от ЗУТ. 

 

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

 

 

 След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№365 

 

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

1.Информация за приключване на учебната година 2013/2014г. в 
основните училища и детски градини на Община Борован. 

 

2.Информация за проведените процедури по Закона за 
обществените поръчки от 01.01.2012г. до 31.06.2014 г. 
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3.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община 
Борован към 30.06.2014г. 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно приемане на Програма за финансова стабилизация на 
Община Борован. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно приемане на общински план за развитие на община 
Борован за периода 2014- 2020г. 
 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован 
относно одобряване на средства за командировки на Кмета на Община 
Борован за І І тримесечие на 2014г. 

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован 
относно отдаване под наем на общинска земеделска земя, находяща се в 
землището на с.Борован, представляваща ПИ №000710, ЕКАТТЕ 05548 в 
местността „Барата” с площ 55.000 дка., съгласно АОС №968 /23.09.2008г. 
и Скица №Ф05341 /15.09.2008г. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община 
Борован  относно разрешение с решение от Общинския съвет 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 техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии) за обект „Подземно кабелно трасе 20 кV за 
нуждите на п.и.№ 000748 и п.и.№ 310002 по КВС в землището на с. 
Борован, област Враца” и одобряване на заданието по чл. 125 от ЗУТ. 

  

 5.Организационни  
 

 6.Питания    
 

 

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

 

 

1.Информация за приключване на учебната година 2013/2014г. в 
основните училища и детски градини на Община Борован. 
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 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – Трябваше да има към 
информация колко ученици след седми и осми клас са постъпили в други 
училища извън територията на Община –Борован и колко ученици след 
завършване на 12 клас са приети във висши учебни заведения? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован –прочете 
поисканата информация пред Общински съвет. 
 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№366 

 

Приема Информацията  за приключване на учебната година 
2013/2014г. в основните училища и детски градини на Община Борован. 

 

 

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

 

 

2.Информация за проведените процедури по Закона за 
обществените поръчки от 01.01.2012г. до 31.06.2014 г. 

 

 

Петър Цветковски – общински съветник – да се отложи 
информацията за следващото заседание 

 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№367 

 

Отлага Информацията за проведените процедури по Закона за 
обществените поръчки от 01.01.2012г. до 31.06.2014 г. за следващото 
заседание на ОбС 

 

  Гласували:„за”-11съветници, “против”-2  „възд.се – няма 
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3.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община 
Борован към 30.06.2014г. 

 
 

     Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован- направихме 
исканата справка за белите петна за стопанската 2011-2012г – получени 
средства в размер на 137 620 лв,  от тях изплатени на право имащите 
12 488,44 лв.  за 2012-2013 г.  – 83 847,59 от тях изплатени на право 
имащите 7 498 лв.,  за  2013 – 2014г. – 7 107,39 -  общо по сметката има 
208 588,60 лв. 
 

 Петьо Гацински – общински съветник – има едно преизпълнение  в 
т.проходи, от къде са тези приходи, които не са очаквани в бюджета на 
общината? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован- в тази точка се 
отчитат постъпили средства от тръжна документация, трансформирани 
средства от гаранции и депозити от тази година и от минали години. 
 Пътните, които са на  общинският  съветник Петьо Гацински са в 
размер на 290,31 за месеците от юли до декември 2013г. и за януари 2014г. 
На общинския съветник Илияна Петрова  са в размер на 49,98 лв. за 
юли2013г. и са отчетени в просрочени задължения. 

  

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№368 

 

ОбС Борован на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 

2 от Закона за публичните финанси ОбС- Борован 

 

Приема Информацията за текущото изпълнение на бюджета и 

сметките за средства от Европейския съюз на Община Борован към 

30.06.2014 г., съгласно: 

-Приложение № 1 – Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на Община Борован към 30.06.2014 г.; 
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 Приложение № 1/1 – Справка за изпълнението на 

приходите по бюджета на Община Борован към 

30.06.2014 г. 

 Приложение № 1/2 -  Справка за изпълнението на 

разходите по функции и дейности на бюджета на 

Община Борован към 30.06.2014 г. 

 Приложение № 1/3 -  Справка за изпълнението на 

разходите по параграфи на бюджета на Община 

Борован към 30.06.2014 г. 

 Приложение № 1/4 – Справка за просрочените 

вземания и задължения към 30.06.2014 г. 

 Приложение № 1/5 – Справка за просрочените 

задължения към 30.06.2014 г. в Община Борован по 

функции и видове. 

 Приложение № 1/6 – Отчет за изпълнението на 

Инвестиционна програма към 30.06.2014 г. на Община 

Борован. 

-Приложение № 2  - Отчет за касовото изпълнение на 

сметките за средства от Европейския съюз на Община Борован към 

30.06.2014 г.; 

-Приложение № 3 – Доклад на Кмета на Общината; 

 

  Гласували:„за”-8съветници, “против”-няма  „възд.се – 5 

 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно приемане на Програма за финансова стабилизация на 
Община Борован. 
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 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№369 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.12 и във връзка с изискванията на 
Наредбата за условията , реда и критериите за предоставяне на средства на 
общини в затруднено финансово състояние за 2014г. ОбС – Борован: 
 Приема Програма за финансова стабилизация на Община Борован. 

 

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно приемане на общински план за развитие на община 
Борован за периода 2014- 2020г. 
 

 Веромир Спасов – зам.Кмета на Община Борован – запозна 
общинските съветници  с направените промени на Общински план за 
развитие. 
 

 Иван Костовски – общински съветник – никъде няма в Общинския 
План за развитие засегнато проблема с престъпността  и опазването на 
имуществата на хората. 
 

 Петьо Гацински – Има ли в нашата община жители с не български 
имена? 

 

 Доцент Найденов се изказа относно разработването на Общинския 

план за развитие на община Борован.  
 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№370 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.13, ал.3, 
чл.24, т.1 от Закона за регионалното развитие, ОбС –Борован: 
 1.Приема Общинския план за развитие на община Борован за 
периода 2014 – 2020 съгласно приложението; 
 2.Упълномощава Кмета на община Борован, да организира и 
управлява изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Борован за периода 2014 – 2020г. 
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 Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма  „възд.се – 3 

 

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован 
относно одобряване на средства за командировки на Кмета на Община 
Борован за І І тримесечие на 2014г. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – кое е това сдружение с 
нестопанска цел? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован- Това е 
сдружение „Толерантност” за което има решение на ОбС за членуване. 

 

Петьо Гацински – общински съветник – към това сдружение 
общината прави ли членски внос  и колко е вноската? 

А за НСОРБ колко е годишната вноска? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован- за сдружение 
„Толерантност” годишната вноска е 3000 лв. а за НСОРБ 760 лв. 

  

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№371 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредбата 

за командировките в страната ОбС – Борован : 

Одобява разходите за командировки на Кмета на Община Борован за 

ІІ тримесечие на 2014 година в размер на 100.00 лв. съгласно Приложение 

№ 1. 

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

-Докладна от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован 
относно отдаване под наем на общинска земеделска земя, находяща се в 
землището на с.Борован, представляваща ПИ №000710, ЕКАТТЕ 05548 в 
местността „Барата” с площ 55.000 дка., съгласно АОС №968 /23.09.2008г. 
и Скица №Ф05341 /15.09.2008г. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – наемната цена да бъде 
50% при подписвана на договора и 50%  в края на стопанската година. 
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Иван Костовски – общински съветник – не е нормално да плащаш за 
нещо преди да си го взел. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован се мотивира 
защо е написано в т.1.3 спечелилият процедурата за отдаване под наем на 
земеделска земя, частна общинска собственост, да извърши авансово 
плащане за първата стопанска година в размер на едногодишната наемна 
цена , преди сключване на договора за наем. 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№372 

 

 На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.82, т.3 вр.чл.85, ал.1 и чл.67, 
ал.`1 от НРПСУРОИ №4 на Общински съвет –Борован, ОбС –Борован: 

 1.Възлага на Кмета на Общината провеждане на процедура за 
отдаване под наем на земеделска земя, находяща се в землището на 
с.Борован, представляващ ПИ №000710, ЕКАТТЕ 0554 в местността 
„Барата” с площ 55.000 дка., съгласно АОС №968/23.09.2008г. и Скица 
№Ф05341 /15.09.2008г. 
 1.1.Първоначалната цена за наема да бъде 30.00 лв. на декар за една 
стопанска година. 
 1.2 Срокът за отдаване под наем да бъде за 5 /пет/ стопански години 

 1.3 Спечелилият процедурата за отдаване под наем на земеделска 
земя, частна общинска собственост, да извърши авансово плащане за всяка 
стопанска  година  50%  от размера на едногодишната наемна цена в 
началото на стопанската година  и останалите 50% в края на стопанската 
година, като това важи за целия срок на договора. 
 2.Общински съвет –Борован възлага на Кмета на Общината , след 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да сключи договор 
съгласно горното решение.  
  

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община 
Борован  относно разрешение с решение от Общинския съвет 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 техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии) за обект „Подземно кабелно трасе 20 кV за 
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нуждите на п.и.№ 000748 и п.и.№ 310002 по КВС в землището на с. 
Борован, област Враца” и одобряване на заданието по чл. 125 от ЗУТ. 

 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№373 

 

           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, 
подало заявление с вх.№ 30-31/03.07.2014 г. – Марти Ахмед Салем, 
изработването на проект за подробен устройствен план (парцеларен план 
за елемент на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии) за обект „Подземно кабелно трасе 20 кV за 

нуждите на п.и.№ 000748 и п.и.№ 310002 по КВС в землището на с. 
Борован, област Враца” при изпълнение на условията на становище изх.№ 
1201325188/ 29.01.14г.  на „ЧЕЗ Разпределение България” АД  

     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”-13 съветници, “против”-няма  „възд.се – няма. 
 

 5.Организационни  
 

 -Заповед №П0-07 17/02.07.2014 г. на Областния управител на Област 
Враца относно върнато за ново обсъждане Решение №363 от Протокол 
№47 от проведено заседание на Общински съвет – Борован на 20.06.2014г. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – във връзка с 
върнато Решение №363 на ОбС, не може Общински съвет да отменя акт на 
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Кмета, ако ОбС е взел решение и кмета не го е изпълнил тогава може , но 
не е в правомощията на ОбС да отменя Заповед на Кмета. 

 

 След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№374 

 

 Допълва текста на Решение №363 от Протокол №47 от проведено 
заседание на Общински съвет –Борован  на 20.06.2014г. 

На основание  чл.34 ал.1, чл.21.ал.1 т.24 и чл.45 ал.2 от ЗМСМА 

отменя Заповед №157/03.06.2014г. на Кмета на Община Борован като 
незаконосъобразна.  

Мотиви: Решение № 332 от Протокол №41 от проведено заседание 
на ОбС на 13.02.2014г. 

В тази връзка е  издадената Заповед №157/03.06.2014 г. от Кмета на 
Община –Борован. Същата противоречи на Решението на Общински съвет 
–Борован и поради тази причина се отменя. 

 Приложение: Заповед №157/03.06.2014 г. на Кмета на Община 
Борован и  препис от Решение № 332 от Протокол №41 от проведено 
заседание на ОбС на 13.02.2014г. 

  

  Гласували:„за”-8 съветници, “против”-2  „възд.се – 3 

 

 Председателя на ОбС  прочете Уведомление от Кмета на Община 
Борован за ползване на платен годишен отпуск. 
 

 -Писмо от Нели Найчова –Директор на ОУ „Отец Паисий” с.Борован 
относно обезопасяване района  около училището. 
 

 Петър Станев –Председател на  ОбС -  До следващото заседание ще 
имаме ли отговор от Пътно управление, дали могат да се сложат тези 
знаци,пътеки и „спящи полицай” ? 

 

 Калинка Петкова – Пътни знаци могат да се сложат, до другото 
заседание ще имаме отговор и за останалото. 
 

 Следващото заседание на ОбС на 22.08 2014г. от 17:00 часа. 
 

 6.Питания    
 

 Илияна Петрова- общински съветник – по протокол от предишното 
заседание имах питания, които исках в писмен вид да ми се връчат. 
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Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован прочете 
отговор на следните въпроси зададени от Общински съветник – Илияна 
Петрова на предишна заседание на ОбС :  

„Каква ще е съдбата на Детски дом за лишаване от родителски 
грижи”? – Съгласно политиката провеждана от МТСП и Европейските 
норми, от 2015г. всички съществуващи домове на територията на страната, 
трябва да бъдат закрити, преобразувани или трансформирани в друг вид 
социална услуга, т.е до 31.12.2014г. ДДЛРГ на територията на общината 
ще съществува. 

„Какво се случва с докладната за разкриване на два броя Центрове за 
настаняване от семеен тип”? – Съгласно чл.22 ал.3 от ЗМСМА кметът на 
общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където 
се съхраняват копия от актовете на ОбС от последните 10 години на 
хранителен носител…следователно докладната би следвало да се 
съхранява в определеното за това помещение. 

„Къде е решението на директора на агенцията за социално 
подпомагане”? – на основание чл.36в, ал.7 от ППЗСП- изпълнителния 
директор на АСП със заповед разрешава или отказва откриването, 
закриването , промяна на вида и/или капацитета на социалните услуги. 

„Докладната приета от мен и подписана от мен Илияна Петрова – 

общински съветник, пред сградата на Община Враца, какво се случва с 
децата и персонала на Дом за деца лишени от родителски грижи”? – по 
този въпрос не мога да дам становище , тъй като не знам и не съм 
запозната за какво става на въпрос и не съм се срещала с г-жа Петрова 
пред общината във враца. 
 

Илияна Петрова- общински съветник – на нито един въпрос не 
получих отговор. Социалната политика в България е да закрива домове- 

специализирани институции, но дома  „Цветко Сълковски” не попада в 
тези 15 специализирани институции, които трябва да бъдат закрити. Те ще 
бъдат закрити поради това, че общинските съветници се подписаха на 
решение за разкриване на 2 броя ЦНСТ, а не това което самия дом 
предоставя и методиката към днешна дата. За докладната питах какво 
става, на какъв етап е има ли заповед от изпълнителния директор. 
Регионалната дирекция социално подпомагане Враца не изпраща 
предложение до агенция Социално подпомагане, защото изпълнителния 
директор няма да одобри разкриването на два броя ЦНСТ в сградата на 
специализираната институция, защото е недопустимо по методика. 
  

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – Общинска 
администрация е направила всичко възможно, имаме предложение от 
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Директора на социално подпомагане гр.Бяла Слатина, имаме внесена 
докладна до Министъра на труда  и социалната политика, до 
изпълнителния директор на АСП София, имахме среща с началник 
кабинета и имаме уверение, че поне 1 ЦНСТ ще бъде разкрит. В                
препоръката на Европейския съюз  пише, че не е целесъобразно след като 
има разкрити  вече два ЦНСТ, но никъде не пише, че е 
незаконосъобразно.От страна на общинското ръководство  и Директора на 
дома са предприети необходимите мерки. 

 

Илияна Петрова- общински съветник – какво става с ремонта на пътя 
Борован – Малорад? 

Веромир Спасов – зам. Кмет на община Борован – Днес приключи 
последния срок за обжалване, имаме две жалби и чакаме дали ще се 
образува производство за защита на конкуренцията. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – кой е спечелил търга коя 
фирма? 

Веромир Спасов – зам. Кмет на община Борован – сдружение от две 
Софийски фирми . 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – всяко едно питане към 
кмета на общината да бъде отговора в писмен вид. 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – когато 
въпросите се зададени в писмен вид отговора също ще бъде в писмен вид. 

На въпросите зададени на минало заседание а именно: 
„Нямаме още информация – колко договора за пасища са сключени, 

какви пари са постъпили в общината и  кой ги е сключил. Миналата година 
за пасищата  някой  от спечелилите търговете внасяха парите с касов ордер 
а останалите с бордера от банката? 

Освен договорите за пасищата сключени ли са или не са договорите 
за отдаването под наем на общинска земя, ако са сключени да ни се даде на 
другото заседание на ОбС информация  кои  са спечелили търговете и на 
каква цена са спечелени? 

Чл.2 ал.3 от проекто договора за наем който е част от тръжната 
документация , плащането се извършва на касата на общината или по 
сметката на общината в банка „Инвест банк” 

С Решение №358 от Протокол №46 /28.05.2014г. е приета 
информация за стопанисване и разпореждане с общинска собственост в 
т.1.3 в информацията има написано. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован прочете 
справка за проведените търгове за пасищата през 2014г. 
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Иван Костовски – общински съветник – за тия 55 дка. земя който 
бяха засадени две години подред без договор, кой ще плати на   общината 
наема ,това е общинска земя? 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – ОбС е органа, 
който контролира стопанисването на общинската собственост. 

 

Пламен Петров – общински съветник – какво става със сметището 
между двете училища? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – През 2012г. 
се почисти незаконното  сметище и се поставиха табели за забрана на 
изхвърляне на отпадъци. Табелите бяха откраднати след което отново се 
започне изхвърлянето на отпадъци. Взети са необходими мерки за 
изчистване, контрол и санкции на нарушителите. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник –не съм доволен от 
отговора и искам на следващото заседание да ми се отговори в писмен вид 
с таблица. 

 

Георги Игнатовски – жител на с.Малорад – По въпроса за ремонта на 
пътя Борован – Малорад да ни се обясни кога ще започне да се прави? 

 

Веромир Спасов – зам. Кмет на община Борован –Срок за обжалване 
изтича днес има две жалби и не мога да кажа дата за това. 

 

 Илия Влайчовски – жител на с.Малорад – При наличие на вътрешни 
тоалетни децата в училището в с.Малорад ходят във външните тоалетни 
защото има проблеми с канализацията. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован –училищата са 
предоставени за стопанисване и управление на техните директори. 
 

 Петър Гарвански – кмет на с.Малорад – вътрешните тоалетни в 
училището имат денивелация и не могат да се оттичат. Трябва да се 
изкопае нова канализация. 
 В Малорад за последната седмица има 6 кражби, има ли нов 
началник на полицията? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован –В Малорад 
има назначени 12 човека охрана.До края на месец юли ще има началник на 
полицията. 
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 Димитър Митев – председател на читалище „Цани Иванов” – преди 
известно време бях написал писмо до Кмета на общината и до 
Председателя на ОбС да ми се отговори има ли в архива на общината 
документ,  който да показва какъв начин на ползване има читалищното 
настоятелство на читалище „Цани Иванов”? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – в отговор на 
този въпрос искам да поясня, че читалището има АПОС №1012 и вие 
имате копие от този акт.Акта урежда право на строеж на сградата на 
читалище „Цани Иванов” – находящи се в ПVИ 1565, УПИ І, кв.1. на 
основание Решение №96, Протокол №10 от 10.06.2012г. на ОбС. 
Постройка или надстройка към вече съществуваща сграда, съобразно 
учредителния акт.Учредителя на право на строеж остава собственик на 
земята, но не става собственик на построеното, собственик е лицето на 
което е учредено право на строеж. Вещното право на строеж включва две 
права. Трябва да се прави разграничение между правото на ползване и 
правото на строеж, защото първото е винаги срочно право, което не може 
да се отчуждава, продава и прочие.  
 

 Илиян Иванов – жител на с.Малорад – по въпроса с битовата 
престъпност в с.Малорад имахме уверение от кмета на общината, че ще се 
сложат камери в селото.Има ли възможност с шефа на РПУ Бяла Слатина 

да се разговаря, да се направят съвместни патрули  с назначените за охрана 
в селото и полицията. Хората назначени за охрана в Малорад не ходят на 
работа, има ли някакъв вариант да се види работното им време, защото 
само се водят на работа, но не ходят. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – Имах 
уверение за поставяна на тези камери, но областна дирекция на МВР 
искаха от община Борован камерите да бъдат закупени  и стойността им 
беше някъде около 25 000 лв. След проведен разговор с областния 
директор на МВР се споразумяхме вместо общината да харчи пари за 
закупуване на камери в проекта който имаме одобрен „За устойчиво 
развитие и растеж на регионите” изграждането на информационен център 
в ромската махала и саниране на читалището в с.Малорад, по този проект 
да бъдат поставени камери на самото читалище  на  четирите стени и в 
ромската махала също да се поставят камери по този проект. 
 За ходенето на работа  на охранителите са отговорни кметовете на 
кметства, те контролират и при неявяване на работа се пишат самоотлъчки 
при второ неявяване се уволняват. По този проект кмета на общината няма 
правомощия. 
 ОбС не даде възможност на Кмета на общината да отговори на 
останалите въпроси зададени на заседанието на 20.06.2014г. 
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 След изчерпване на дневния ред в 19:30 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 
 

 

 

       Председател: 
       На ОбС Борован………………. 
                    /П.Станев/  

  

 


