
 

П Р О Т О К О Л 

№6 

  

          От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
23.02.2012г.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,Милен Гайдарски – Нивянин, 
Директори на дирекции и гости от общината. 
           Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет     Д-р Цезар Пенчев. 
  

          По дневния ред: 
  

Да отпадне от докладната записка от инж.Десислава 
Тодорова Кмет на Община Борован относно приемане 
направените справедливи пазарни цени на недвижими имоти 
с.Добролево следния текст: “начин на трайно ползване- 

пасище, мера, категория на земята при неполивни условия- 

втора, местността “Лозята”. 
  

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

  

          Приема се предложението 

  

Да отпадне от дневния ред Докладната записка от 
инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
преобразуване на общинска целодневна градина “Митко 
Палаузов” с.Нивянин 

  

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-4 „възд.се-4 

  

Не се приема предложението 

  

           След направените разисквания по дневния ред ОбС взе 
следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№38 

  



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

1.Информация за дейността на Общински съвет за 
сигурност по защитата и подготовката на населението при 
бедствия и аварии през 2011г. в Община Борован 

  

2Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно нова обсъждане и одобряване на 
структурата и общата численост на Общинска Администрация 
Борован 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно приемане направените справедливи 
пазарни цени на недвижими имоти- Масивна сграда, със 
застроена площ от 132.14 кв.м и Масивна сграда, със застроена 
площ от 73.81 кв.м, находящи се извън регулацията на 
с.Добролево в имот №022015, с площ от 13.192 дка. 
  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно преобразуване на общинска целодневна 
градина “Митко Палаузов” с.Нивянин 

  

--Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно  приемане пазарни оценки на лек 
автомобил Марка “Мерцедес С180” с рег №Вр.3637 АР, лек 
автомобил Марка “Ситроен ЗХ” с рег №Вр6086 ВА и автобус Марка 
“Ивеко” с рег №ВР 6066АТ , собственост на Община Борован. 

Възлагана не Кмета на Общината да проведе процедура за 
продажбата на автомобилите. 

  

3.Организационни 

  

          4. Молби 

  

          5. Питания 

  

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

  

1.Информация за дейността на Общински съвет за 
сигурност по защитата и подготовката на населението при 
бедствия и аварии през 2012г. в Община Борован 

  



След направените разисквания  ОбС взе следното : 
  
  

РЕШЕНИЕ 

№39 

  

Приема информацията за дейността на Общински съвет за 
сигурност по защитата и подготовката на населението при 
бедствия и аварии през 2011г. в Община Борован. 

  

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

  

2Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно ново обсъждане и одобряване на 
структурата и общата численост на Общинска Администрация 
Борован. 

  

Георги Гетовски – общински съветник, предложи да има още 
един заместник кмет. 

  

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-8 „възд.се- 1 

          Не се приема предложението 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№40 

  

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,във връзка с 
изпълнение на заповед №39/07.02.2012г. на областния управител 
на Област Враца и чл.45, ал.9 от ЗМСМА ОбС: 

       1.Одобрява внесените за ново обсъждане структура и 
обща численост на общинска администрация – Борован, съгласно 
Приложение 1, неразделна част от проекта за решение. 

2.Възлага на Кмета на общината да предприеме 
необходимите действия по изпълнение на настоящото решение. 

  
Приложение 1                                                                                                                  

СТРУКТУРАНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БОРОВАН 

  

РЪКОВОДСТВО 

1.       Кмет на община - 1 щ. бр. 
2.       Заместник – кмет  - 1 щ. бр. 
6.       Секретар на община – 1 щ. бр. 



КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА  - 3 щ.бр. 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК – 1 щ. бр. 
  
ДЛЪЖНОСТ ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.Финансов контрольор – 1 щ.бр. 
  

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 13 щ. бр. 
     Дирекция” Бюджет, финанси, общински приходи и АПИО”: 
  

Включва длъжностите: 
Директор на Дирекция „БФОПАПИО”- 1 щ. бр. 
Главен счетоводител”- 1 щ. бр 

Главен експерт „Бюджет, Информационно обслужване и 
счетоводство”-1 щ. бр 

Старши експерт „Счетоводство” - 1 щ. бр 

Главен специалист „Касиер” - 1 щ. бр 

Главен специалист „Човешки ресурси” - 1 щ. бр 

Старши експерт „МДТ и разрешителни” - 1 щ. бр 

Главен специалист „МДТ и разрешителни” - 1 щ. бр 

Главен експерт „Управление на собствеността” - 1 щ. бр 

Главен специалист „Деловодство” - 1 щ. бр 

Старши специалист ГРАО- 1 щ. бр 

Старши експерт Гражданска регистрация, административно и 
правно обслужване” - 1 щ. бр 

Старши експерт ОМП- 1 щ. бр 

  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 9 щ. бр. 
  

Дирекция „Устройство на територията, икономическо развитие, 
програми и проекти” 

Включва длъжностите: 
Директор на Дирекция „ УТИРПП” – 1 щ. бр. 
Главен архитект – ½ щ. бр. 
Главен специалист „Строителен техник” – 1 щ. бр. 
Главен специалист „Устройство на територията” – 1 щ. бр. 
Главен експерт „Образование и култура” – 1 щ. бр. 
Главен специалист „Социална, здравна политика и спорт” – 1 щ. 
бр. 
Главен експерт „Земеделие, гори и екология” – 1 щ. бр. 
Главен експерт „Проекти” – 1 щ. бр. 
Главен специалист „Национални програми” – 1 щ. бр. 
Главен специалист „Обществени поръчки” – ½ щ. бр. 
  
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА -  30 щ. бр., от които  14 бр. по 
служебно правоотношение и 16 бр. по трудово правоотношение.          

Кмет на община – 1 щ. бр. 



  
Кметове на кметства – 3 щ. бр. 
и Кметски наместник – 1щ. бр. 

  
Секретар на община – 1 щ. бр. 

  
Заместник кмет – 1 щ. бр. 

  
Финансов контрольор – 1 щ. бр. 

  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Директор на Дирекция Бюджет, финанси,общински приходи и АПИО – 1 щ.бр. 

Директор на Дирекция УТ,  иконом.развитие, програми и проекти – 1 щ. бр. 
  

Главен счетоводител – 1 щ. бр. 
  

  
Главен експерт „Бюджет, ИО и счетоводство – 1 щ. бр. 

  
Старши  експерт Счетоводство – 1 щ. бр. 

  
Главен специалист Касиер – 1 щ. бр. 

  
Главен специалист Човешки ресурси – 1 щ. бр. 

  
Старши експерт МДТ и разрешителни – 1 щ бр. 

  
Главен специалист МДТ и разрешителни - 1 щ. бр. 

  
Главен специалист Деловодство – 1 щ. бр. 

  
  

Старши експерт  ГРАО – 1 щ.бр. 
  
  

Старши специалист ГРАО – 1 щ. бр. 
  
  

Старши експерт ОМП – 1 щ.бр. 
  

Главен архитект ½ щ. бр. 
  

Главен специалист Строителен техник – 1 щ. бр. 
  

Главен специалист Устройство на територията – 1 щ. бр. 
  

Главен експерт Образование и култура – 1 щ. бр. 
  

Главен специалист Социална и здравна политика и спорт – 1 щ. бр. 
  

Главен експерт Земеделие, гори и екология – 1 щ. бр. 
  

Главен експерт Проекти – 1 щ. бр. 
  

Главен специалист Национални програми – 1 щ. бр. 
  

Главен специалист Обществени поръчки ½ щ. бр. 
  

Главен експерт Управление на собствеността – 1 щ. бр. 
  

  

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-не „възд.се- 4 



  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно приемане направените справедливи 
пазарни цени на недвижими имоти- Масивна сграда, със 
застроена площ от 132.14 кв.м и Масивна сграда, със застроена 
площ от 73.81 кв.м, находящи се извън регулацията на 
с.Добролево Община Борован. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№41 

  

          На основание, чл.34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.1 от 
ЗОС и чл.41, ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ ОбС: 
          1.Приема направените справедливи пазарни цени на 
недвижими имоти- Масивна сграда, със застроена площ от 
132.14кв.м и Масивна сграда, със застроена площ от 73.81кв.м, 
находящи се извън регулацията (Поземлен имот №022015) на 
с.Добролево, Община Борован, Област Враца, като първоначално 
цени, направени от независим оценител.Приложение №1. 
          2.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41 
ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован възлага 
на Кмета на Общината да проведе процедура за продажбата на 
недвижимите имоти- Масивна сграда, със застроена площ от 
132.14 кв.м и Масивна сграда, със застроена площ от 73.81 кв.м, 
находящи се извън регулацията на с.Добролево, Община Борован, 
Област Враца по реда на Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ. 
          

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

  
  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно преобразуване на общинска целодневна 
градина “Митко Палаузов” с.Нивянин 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 

  
  

  

РЕШЕНИЕ 

№42 

  



          На основание чл.15, ал.1 от Правилника за приложение на 
Закона за народната просвета, да се преобразува общинска 
целодневна детска градина “Митко Палаузов” с.Нивянин като 
филиал на ЦДГ “Тошка Петрова” – Борован, запазвайки своята 
равнопоставност. 

  

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-1 „възд.се- 8 

  

Решението не се приема. 
  

--Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на 
Община Борован относно  приемане пазарни оценки на лек 
автомобил Марка “Мерцедес С180” с рег №Вр.3637 АР, лек 
автомобил Марка “Ситроен ЗХ” с рег №Вр6086 ВА и автобус Марка 
“Ивеко” с рег №ВР 6066АТ , собственост на Община Борован. 

Възлагана не Кмета на Общината да проведе процедура за 
продажбата на автомобилите. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№43 

  

          На основание чл.21, ал.8, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и 
чл.40, ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ ОбС: 
          1.Приема направените оценки на леките автомобили и 
автобус “Ивеко”, като първоначални цени, направени от 
независим оценител.Приложение №1 

          2.Общински съвет Борован дава съгласието си да 
бъдат продадени, следните движими вещи, частна общинска 
собственост: 
  

1)    Лек автомобил Марка “Мерцедес С180” с рег.№ВР 3637АР; 

2)    Лек автомобил Марка “Ситроен ЗХ” с рег.№ВР 6086 ВА; 

3)    Автобус Марка “Ивеко” с рег.№ ВР6066 АТ. 
  

3.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.40, ал.1, във връзка с 
чл.76, ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет Борован 
възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за 
продажбата на лек автомобил Марка “Мерцедес С180” с 
рег.№ВР 3637АР, Лек автомобил Марка “Ситроен ЗХ” с 
рег.№ВР 6086 ВА и автобус Марка “Ивеко” с рег.№ ВР6066 



АТ, собственост на община Борован по реда на Глава осма от 
Наредба №4 за РПСУРОИ 

  

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

  

3.Организационни 

  

Предложение от Д-р Цезар Пенчев Председател на 
Общински съвет Борован относно сключен договор за 
абонаментно правно обслужване на ОбС Борован 

  

Председателя на Общински съвет Д-р Цезар Пенчев оттегли 
своето предложение. 

  
  

4. Молби 

  

          5. Питания 

  
  

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

  

          
  
  
  

                               Председател 

                               На ОбС Борован………….. 
                                                    /Д-р Ц.Пенчев/ 
  

 


