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П Р О Т О К О Л 

№58 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 23.01.2015г.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 общината Веромир Спасов, секретара на 
Общината Яна Бецинска кметове на кметства, Директори на дирекции и гости от 
общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован Петър 
Станев. 
 

По дневния ред: 
 

Петър Цветковски – общински съветник – докладните които не са внесени в седем 
дневан срок, не подлежан на разглеждане. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – защо докладната не е вкарана на комисии?Да 
бъде направена мотивирана докладна. 
 

Калинка Петкова – до последно се консултирахме, по какъв начин де се направи 
докладната и де се определи какъв да е начина за стопанисване на горите. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –Докладната относно изисквания за 
управление на горските територии – общинска собственост да бъде разгледана на 
следващото заседание. 
 

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

 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№419 

 

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

1. План за работата на Общински съвет –Борован през първото шестмесечие на 2015г. 
 

2.Отчет за 2014г. на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 
 

3.Програма за развитие на читалищната дейност и календар на културните събития през 
2015г.  
 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
даване съгласие по постъпило заявление с Вх.№Т-1039 от 18.12.2014г. от Спаска 



 2 

Цветанова Асенова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
предоставяне под наем за срок до края на мандата на Народното събрание за нуждите 
на ПП ВМРО – БНД за обл.Враца една стая №17 с площ 16,10 кв.м на І І етаж на сграда 
ТСУ , находяща се в УПИ І кад. №763 в кв.1б по плана на с.Борован, представляваща 
масивна къща на два етажа, съгласно АОС №891 /19.05.2003г. 
 

 

5.Организационни  
 

6. Питания  
 

 

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

 

1. План за работата на Общински съвет –Борован през първото шестмесечие на 2015г. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – т.2 от месец Януари да остане за месец 
февруари. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№420 

 

Приема Плана за работата на Общински съвет –Борован през първото шестмесечие на 
2015г. 
 

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

 

2.Отчет за 2014г. на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –искахме отчета на обществения възпитател. 
Не се опазва материалната база в училищата, децата чупят, бият се. Има училищни 
комисии, детска педагогическа стая, обществени възпитатели. Кога обществения 
възпитател има време да работи с децата , след като работи и на други места. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – представи отчета на 
обществения възпитател и протоколите от комисиите. 
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Илияна Петрова – общински съветник – не е важен отчета , а е важно какво реално се 
прави . 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№421 

 

Приема Отчета за 2014г. на местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни. 
 

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

 

 

3.Програма за развитие на читалищната дейност и календар на културните събития през 
2015г.  
 

Пламен Петров – общински съветник – т.4 ІІ - художествена самодейност, развиване и 
подпомагане на самодейни колективи, какви са собствените средства на читалището? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмета на община Борован – собствени средства са наемите 
които получава читалището , членски внос, такси , дарения и билети. 
 

Пламен Петров – общински съветник –читалището получава само наеми от Глобул, 
останалите наеми ще ги получава ли читалището? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмета на община Борован –Одиторката каза, че след като 
читалището е публична общинска собственост, дори и наема който получавате е 
незаконен и трябва да идва в общината. 
 

Димитър Митев – Председател на читалище „Цани Иванов” се изказа по тази точка. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№422 

 

Не приема Програмата за развитие на читалищната дейност и календар на културните 
събития през 2015г.  
 

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-3 „възд.се – 6 

 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
даване съгласие по постъпило заявление с Вх.№Т-1039 от 18.12.2014г. от Спаска 
Цветанова Асенова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 



 4 

персонална пенсия по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№423 

 

На основание чл.7, ал.2 ,т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМ ОбС – Борован: 
І.Дава съгласие за внасяне на предложение в министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на: 
1.Йордан Василев Венетов роден на 08.04.2003г. от с.Малорад , ул.”Ангел Бърдарски” 

44 

2.Александра Василева Венетова родена на 17.06.2004 г. от с.Малорад ,ул.”Ангел 
Бърдарски” 44 

І І .В 15 дневен срок решението да се представи на молителя, за представяне в НОИ – 

гр.Враца. 
 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
предоставяне под наем за срок до края на мандата на Народното събрание за нуждите 
на ПП ВМРО – БНД за обл.Враца една стая №17 с площ 16,10 кв.м на І І етаж на сграда 
ТСУ , находяща се в УПИ І кад №763 в кв.1б по плана на с.Борован, представляваща 
масивна къща на два етажа, съгласно АОС №891 /19.05.2003г. 
 

Яна Бецинска – секретар на община Борован – Държавата и общината предоставят на 
политически партии , които имат парламентарни групи или достатъчно народни 
представители да образуват такиви, помещение за осъществяване на тяхната дейност. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№424 

 

На осн.чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1,2 и 3 от Закона за политическите партии, 
ОбС Борован: 
1.Дава съгласието си да бъде предоставен под наем за срок до края н мандата на 
Народното събрание за нуждите н ПП ВМРО – БНД за обл.Враца една стая №17 с площ 
16,10 кв.м на І І –ри етаж на сграда „ТСУ”, находяща се в УПИ І, кд. №763 в кв.1б по 
плана на с.Борован, представляваща масивна къща на два етаж, съгласно АОС 
891/19.05.2003г., срещу месечна наемна цена от 48.30 лв.,която следва да се заплаща до 
30 –то число на отчетния месец. 
2.Общински съвет Борован дава съгласие Кмета на Община Борован да предприеме 
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всички , необходими законови действия, във връзка с изпълнение на горната точка от 
решението и да сключи договор във ПП ВМРО –БНД за обл. Враца. 
 

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

 

5.Организационни  
 

- Във връзка с отказ от длъжността – съдебен заседател към Окръжен съд гр.Враца. на 
Димитър Метаксов Кичуков има постъпила молба от Николай Ганчев Николов за 
включването му в списъка със съдебни заседатели от квотата на Община Борован. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№425 

 

1.Поради отказ от длъжността –съдебен заседател към Окръжен съд гр.Враца. на 
Димитър Метаксов Кичуков, Общински съвет –Борован отменя свое Решение №418 от 
Протокол №57 /18.12.2014г. 
2. Във връзка с изтичане на мандат на съдебните заседатели ОбС – Борован открива 
процедура за кандидати към Окръжен съд Враца.Съгласно решение на общото 
събрание на съдиите от Софийски апелативен съд проведено на 09.10.2014г. за община 
Борован е определен един съдебен заседател. По предложение на комисията бе 
Предложен съдебен заседател към Окръжен съд гр.Враца- Николай Ганчев Николов 

 

-Писмо от Димитър Митев – Председател на читалище „Цани Иванов” относно 
предоставяне за ползване на котел „Тракия” за нуждите на читалището. 
 

Иван Костовски – общински съветник – предишните радиатори който бяха изрязани , 
къде отидоха? Това котле ако се даде на читалището дали няма да се случи същото, 
като с предното да се продаде.Утре читалището може да прецени че не и върши работа 
и да го продаде. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – тия радиатори не са ли общинска 
собственост, как читалището реши да ги продаде без решение на общински съвет? 

 

Георги Георгиев – общински съветник – да се предостави за ползване на читалището 
,но да си остане общинска собственост. 
 

Петър Стаанев – Председател на Обс Борован- за другото заседание да се внесе 
докладна за предоставяне за ползване на парен котел „Тракия” на читалището. 
 

Заседание на ОбС на 27.02.2015г. от 17:00 часа.  
 

 

6. Питания  
 

Петър Цветковски – общински съветник – колко договора имаме сключени с юристи ? 

Площадката при магазина ,коя е фирмата правила ремонт и каква е сумата за ремонта? 

Да ми се отговори на следващото заседание. 
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Цено Цоловски – общински съветник – прехвърлени ли са средствата за ремонта на 
улиците и на стената на язовира за 2015г. 
 

Веромир Спасов – зам.Кмета на община Борован – прехвърлени са да, а също така и 
472 000 лв. за ремонта на поликлиниката в Борован и за Кметство Добролево. 
 

Иван Костовски – общински съветник – плочките по площада падат , ще се вземат ли 
мерки за това.Да се отвори тръжната процедура и да се види колко години е гаранцията 
на този ремонт. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован – това е най – калпавия ремонт, на 
следващото заседание ще отговоря. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:30 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 

 

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


