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П Р О Т О К О Л 

№60 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
27.02.2015г.от 17:00ч. в музикалната зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
 От заседанието отсъства по уважителни причини общинския 
съветник Петьо Гацински. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на 
Община Борован – инж.Десислава Тодорова, Зам. кмета на общината 
Веромир Спасов,  Директори на дирекции и гости от общината. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован  Петър Станев. 
 

   

 След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№431 

 

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

1.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Борован 
към 31.12.2014г. 
 

 2.Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2015г. 
 

 3.Проект за Бюджет 2015 г. на Община Борован. 
 

 4.Отчет на Кмета на Община –Борован относно проведените 
процедури по Закона за обществените поръчки и определените за 
изпълнители за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г. 
 

 5.Отчет на Кмета на Община Борован относно проведените 
търгове и спечелилите участници за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г. 
  

 6.Състояние на здравеопазването в община Борован и 
перспективи за развитие. 
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 7.Отчет по изпълнение на проектите – мост в с.Малорад, 
поликлиника Борован и кметствата  в с.Добролево, с.Малорад и 
с.Нивянин. 
 

 8.Отчет по изпълнение на Решение №399/19.11.2014г.относно 
отпуснатите и изразходени средства за обходния път в с.Малорад, 
стената на язовир „Гарвански геран” и отводнителния канал в 
с.Нивянин. 
 

 

 9.Докладни  
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно разрешаване изработването на проект за ПУП(план за 
регулация и застрояване) за поземлени имоти №254.008  № 254.008 и 
№254.005 -  производствени терени в местността „Рога „ , землище 
с.Борован, област Враца и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно решение за изработване на проект за подробен 
устройствен план (парцеларен план за елемент на техническа 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Кабелно трасе 20кV за нуждите на п.и №521002 по КВС на местността 
„Рога” в землище на с.Борован, област Враца и одобряване на заданието по 
чл.125 от ЗУТ. 
  

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно изисквания за управление на горските територии – 

общинска собственост. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно предоставяне на водогреен котел „Тракия- 190 kw.” За 
безвъзмездно ползване и стопанисване от Читалище „Цани Иванов 1907” 

с.Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно промяна на предназначението и начина на трайно 
ползване на имот №000664 с НТП „пасище мера” по реда на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските  земи, като изразява 
предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен 
имот, публична общинска собственост, по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.45и от 
ППЗСПЗЗ  
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 10.Организационни  
 

 11.Молби 

 

12. Питания    
 

  

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

 

1.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Борован 
към 31.12.2014г. 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№432 
 

         ОбС Борован, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 ал. 5 
от ЗПФ и чл. 74 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета от  ОбС – Борован 

ОбС – Борован: 
 

Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 
Борован към 31.12.2014 г., както следва: 

 

1.По приходите в размер на 6 444 189 лв. / Наличност по бюджетни 
сметки към 31.12.2014 г. в размер на 546 644 лв. /, съгласно Приложение 
№ 1. 

 

2. По разходите – 6 444 189 лв., разпределени по параграфи от ЕБК 
2014, функции и дейности, съгласно Приложение № 2 и Приложение   
№ 3. 

3. Изпълнение на инвестиционната програма за 2014 година  в 
размер на 2 401 041 лв., съгласно Приложение № 4. 

4. Отчет за средствата по сметки от Европейския съюз съгласно 
Приложение № 7. 

5. Размер на просрочените вземания и задължения съгласно 
Приложения № 5/1 и 5/2. 

6. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 
година, съгласно Приложение № 6. 
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 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

 

 2.Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2015г. 
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – в програмата да влезе и 
земята в местността „Шаварна”. 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№433 

 

 На основание чл.1, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от 
ЗОС ОбС –Борован: 
 1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2015година. 
 2.Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015 г. да бъде публикувана на Интернет – страницата на 
Община Борован. 
 

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

 

 

 3.Проект за Бюджет 2015 г. на Община Борован. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник -   в т.3  да се допълни и 
числеността – Малорад – 5 броя, Добролево – 5 броя, Нивянин – 2 броя и 
Сираково – 2 броя. 
 т.4.2 – за лечения сумата да стане на 3000 лв. 
 т.16.1 – да приложи чл.46 и чл.21 от ЗМСМА. 

 

 Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

 Пламен Петров – общински съветник – от наемите които получава 
общината от помещения под наем в читалището,  да се отделят средства 
около 1500 – 1600 лв. на годината да се дават на читалището. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – съгласно 
чл.46, кметовете на кметства назначават и освобождават администрацията, 
която подпомага дейността и  в съответствие с утвърдената численост и 
структура, която е приета с решение на ОбС. 
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 Във връзка със средствата за читалището предлагам след като мине 
търга за банката всички средства, които ще дойдат от наема на банката за 
времето от което съществува тя, да бъдат за читалището. 
 

 Петър Станев – Председател на ОбС – Борован – шефката на банката 
обеща, че ще плати наема на банката от деня в който се ползва и всички 
тези пари ще се дадат на читалището. 
 

 Пламен Петров – общински съветник – докато минат неуредиците  с 
банката, да се прехвърли наема от кабелната за читалището. 
 

 Иван Костовски – общински съветник – могат да се осигурят 
средства за ремонт на площада? 

 

 Силвия Катанска – на този етап няма от къде да се предвидят 
средства за това. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник –ако не стартира проекта за 
пътя Нивянин – Борован – Малорад да се отделят 40 000 лв. за изкърпване 
на дупките. 
 

 Димитър Митев – наема от кабелната да се дава на читалището. 
 

 Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№434 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата 
на Общински съвет Борован за условията и реда за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Борован: 
 

1.Приема бюджета на Община Борован за 2015 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 4 773 131 лв., съгласно Приложение № 1, в 

т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 881 

364, в т.ч.: 
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1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 
на 2 365 408 лв. 

1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за СЕС / 
възстановяване на средства от проекти по ОП на ЕС/ в размер на 140 241 

лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2014 година в размер на 375 715 лв., 

съгласно Приложение № 11. 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 891 767 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 219 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 468 900 лв. 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 426 900 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 395 900.лв. 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в 

размер на 31 000 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на  198 900 лв., в т.ч.: 
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в 

размер на 122 300 лв. 
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 76 600 лв. 

1.1.2.5. Приходи от продажба на земя и ДМА  в размер на 400 000 лв. 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2014 година в размер на 170 929 лв. 
1.1.2.7. Трансфер от ПУДООС – 7 138 лв. 

1.2. По разходите в размер на 4 773 131 лв., разпределени по функции и 
дейности, съгласно Приложение № 3.3 и 3.4. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 881 364 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 3 % за 
дейностите от функция Образование. 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 
дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на 109 000 лв. 
1.2.3. За местни дейности в размер на 1 782 767 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по 
обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 189 

728 лв., съгласно Приложение № 5, като: 
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 
в размер на 198 900 лв., съгласно Приложение № 5. 
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно 
Приложение № 5.1. 

3. Утвърждава плановата численост и разходите за заплати през 2015 
г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат 
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системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 2. -Малорад 
-5 броя, Добролево-5 броя, Нивянин – 2 броя и Сираково -2 броя. 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 4.1. Членски внос - 4 340 лв., за  НСОРБ – 760 лв., Сдружение 
„Толерантност“ – 2 790 лв., Сдружение на секретарите на общини в РБ – 

540 лв., НАПОСРБ – 260 лв. 
 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за 
погребение, за други цели) – 2 000 лв. за погребения и 3000 лв. за други 
цели.; 
 4.3. Субсидии за сметка на местните приходи за спортни клубове – 15 000 

лв. / на основание чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта 
/. При доказан недостиг на средства субсидията да се актуализира за сметка 
на местните приходи. 
5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по 
трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета 
на общината в размер на 10 000 лв. 
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 
на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до 
местоработата и обратно, съгласно Приложения №  7 и 8. 
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на 5 793 462 лв., съгласно Приложение № 4. 
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 
за периода 2016, 2017, 2018 г. съгласно Приложение № 16. 
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 
Приложение № 14. 

10.Приема Годишен отчет на Кмета на Общината за общинския дълг за 
2014 година и определя максимален размер на дълга за 2015 г., както 
следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в 
размер на 150 000 лв. 
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 
година в размер на 150 000 лв. 
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 
към края на 2014  година в размер на 150 000 лв. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 950 000 лв. 
/без да се включват тези, които се финансират целево/. 
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 950 000 лв. / без да се 
включват тези, които се финансират целево/. 
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13. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, 
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 525 
326 лв., съгласно приложение № 9.  
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 
бъдат събрани през 2015 година в размер на 150 000 лв. 
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 
общия размер на разходите. 
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето 
решение.  

16. Възлага на кмета:  
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет като се съобрази с параметрите в Справка за планираните 
средства по населени места ( Приложение № 14/1) и приложи чл.46 и 
чл.21 от ЗМСМА. 
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.  
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди.разпределението. 
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 
предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 
приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет и 
своевременно да уведомява  Общински съвет Борован за всеки отделен 
случай. 
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 17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма, но не по-късно от края на 2015 година. 
 17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на 
чл. 126 от ЗПФ. 
 17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 
18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и от други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие и своевременно да уведомява Общински съвет Борован за 
всеки отделен случай.  
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и 
проекти и своевременно да уведомява Общински съвет Борован. 

19. Приема за сведение Протокола/Протоколите от публичното обсъждане 
на бюджета, съгласно Приложение № 10. 
 

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

 

   

 4.Отчет на Кмета на Община –Борован относно проведените 
процедури по Закона за обществените поръчки и определените за 
изпълнители за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№435 

 

Приема Отчета на Кмета на Община –Борован относно проведените 
процедури по Закона за обществените поръчки и определените за 
изпълнители за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г. 

 

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
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 5.Отчет на Кмета на Община Борован относно проведените 
търгове и спечелилите участници за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№436 

 

 Приема Отчета на Кмета на Община Борован относно проведените 
търгове и спечелилите участници за периода 01.01.2012г. – 31.12.2014г. 
 

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

 

 6.Състояние на здравеопазването в община Борован и 
перспективи за развитие. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – спешните шкафове в 
училищата и детските градини на са заредени с необходимото.Възможно 
ли е да ми се предостави справка какво са искали директорите за 
зареждане на спешните шкафове за 2014г. Парите за здравеопазването се 
прехвърлят ако не се изразходват, от 70 000 лв. -40 000 отиват за заплати и 
остават 30 000 лв. за 4 години трябва да има 120 000 лв. от това. 
 

 Силвия Катанска – винаги когато са искали директорите 
консумативи за спешния шкаф винаги им е давано.Средствата се получават 
точно за здравеопазването на база брой деца. 
 

 Илияна Петрова – общински съветник – нито Кмета на общината , 
нито общинска администрация е отговорна за процеса ,който протича в 
училищата и детските градини.За това са отговорни директорките те не са 

си прочели Наредбата  и към днешна дата нямат спешен шкаф.За това 
средства се отделят и това си е тяхна отговорност. 
 

 Петър Цнетковски – общински съветник – всяко училище да бъде 
изграден здравен кабинет със спешен шкаф.  
 

  

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№437 

 

 Приема  информацията за Състояние на здравеопазването в община 
Борован и перспективи за развитие. 
 

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

 

 

 7.Отчет по изпълнение на проектите – мост в с.Малорад, 
поликлиника Борован и кметствата  в с.Добролево, с.Малорад и 
с.Нивянин. 
 

 Цено Цоловски – общински съветник – доколкото разбирам проекта 
няма да бъде финансиран и трябва всички документи да се внесат на ново. 
Общината да отпусне средства за частичен ремонт на покрива и за 
закърпване  на дупките по фасадата , ако по проект ремонта не стане. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – мога да поема 
ангажимент, че това ще бъде изпълнено. 
 За поликлиниката в Борован и за кметство Добролево са осигурени 
средства още 2014 г. и имам уверението ,че март ще стартира ремонта на 
поликлиника Борован и кметство Добролево. 
 За Нивянин и Малорад ще се направи снимков материал  и отново ще 
се внесе за разглеждане от междуведомствената комисия. 
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – проекта за моста е 
готов и трябва да се внесе наново в областна администрация. 
 

 Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован – до края на 
другата седмица трябва да се внесе в областта и в 3 дневен срок комисията 
да се произнесе за становище. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№438 

 

 Приема Отчета за  изпълнение на проектите – мост в с.Малорад, 
поликлиника Борован и кметствата  в с.Добролево, с.Малорад и с.Нивянин. 
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 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

 

 8.Отчет по изпълнение на Решение №399/19.11.2014г.относно 
отпуснатите и изразходени средства за обходния път в с.Малорад, 
стената на язовир „Гарвански геран” и отводнителния канал в 
с.Нивянин. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –
правителството превежда на напоителни системи средства и те носят 
отговорност за изработката на сифони за язовирите „Гарвански геран” и 
„Езерска падина” общината няма да плаща за това. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№439 

 

 Приема Отчет по изпълнение на Решение №399/19.11.2014г.относно 
отпуснатите и изразходени средства за обходния път в с.Малорад, стената 
на язовир „Гарвански геран” и отводнителния канал в с.Нивянин. 

 

 

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

 

 

 9.Докладни  
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно разрешаване изработването на проект за ПУП(план за 
регулация и застрояване) за поземлени имоти №254.008  № 254.008 и 
№254.005 -  производствени терени в местността „Рога „ , землище 
с.Борован, област Враца и одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ. 
 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№440 

 

    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.№Т-2393/10.02.2015г. - Красимир Иванов Деков, 
изработването на проект за подробен устройствен план (план за регулация 
и застрояване) като част от комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за поземлени имоти № 254.010, № 254.008 и № 254.005 – 

производствени терени в местността „Рога”, землище на с. Борован, област 
Враца.  
    2. На основание чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125, 
ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта с приложение – скица с 
предложение за изменение на границите и допустимото застрояване в М 
1:1000. 

    3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се 
постави на определените за това места в сградата на Общината, 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”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно решение за изработване на проект за подробен 
устройствен план (парцеларен план за елемент на техническа 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Кабелно трасе 20кV за нуждите на п.и №521002 по КВС на местността 
„Рога” в землище на с.Борован, област Враца и одобряване на заданието по 
чл.125 от ЗУТ. 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№441 

 

    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.№ 30-12/19.02.2015 г. –  Румяна Цанкова Кръстева в 
качеството на управител на „Бълван“ ООД, изработването на проект за 
подробен устройствен план (парцеларен план за елемент на техническа 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект 
„Кабелно трасе 20кV за нуждите на п.и. №521002 по КВС на местността 
„Рога” в землището на с.Борован, област Враца“ при изпълнение на 
условията на становище изх.№1201718479/30.01.2015г. 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, 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”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

  

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно изисквания за управление на горските територии – 

общинска собственост. 
 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№442 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.181, ал.1,т.3 е ал.2 от 
Закона за горите, ОбС Борован : 
 1.Дава съгласието си формата за управление на горите общинска 
собственост да бъде физическо лице вписано в публичния регистър за 
упражняване на лесовъдска практика. 

 2.Общински съвет –Борован дава съгласието си Кмета на Община 
Борован да предприеме всички, необходими законови действия, във връзка 
с изпълнение на горната точка от решението и да сключи договор със 
физическо лице отговарящо на горните изисквания. 
 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно предоставяне на водогреен котел „Тракия- 190 kw.” За 
безвъзмездно ползване и стопанисване от Читалище „Цани Иванов 1907” 

с.Борован. 
 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№443 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Закона за 
общинската собственост, ОбС Борован: 
 1.Отменя свое Решение №408/27.11.2014г. по протокол 
№56/27.11.2014г. в точка І.2 от него. 
 Общински съвет – Борован дава съгласие Кмета на Общината да 
предостави за безвъзмездно ползване и стопанисване водогреен котел 
„Тракия – 190 кw” на Читалище „Цани Иванов 1907” с.Борован с цел 

отопление на салона. 
 3.Разходете по демонтаж, пренос и монтаж да са за сметка на 
Ползвателя. 

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмет на Община 
Борован относно промяна на предназначението и начина на трайно 
ползване на имот №000664 с НТП „пасище мера” по реда на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските  земи, като изразява 
предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен 
имот, публична общинска собственост, по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.45и от 
ППЗСПЗЗ  

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№444 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и с цел определяне 
предназначението на земеделските земи съобразно начина им на ползване, 
на основание чл.25 от ЗСПЗЗ и чл.45и от ППЗСПЗЗ, ОбС –Борован: 

 1.На основание чл.25, ал.1 е ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет изразява 
предварително съгласие за промяна предназначението на имот№000664 с 
НТП „пасище, мера” находящ се в землището на с.Борован в м.”Шаварна” 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост с начин 
на трайно ползване „нива” 

 1.1 Общински съвет определя срок на валидност на предварително 
съгласие – 2 /две /години. 
 2.На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и във 
връзка с чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, 
Общински съвет обявява имота с начин на трайно ползване, „пасище 
мера”, публична общинска собственост, находящ се в землището на 
с.Борован , м.”Шаварна” с площ 209,379 дка. и №000664 за имот частна 
общинска собственост, с проектен начин на трайно ползване „нива” – 

съгласно Скица проект № К00306 от 28.11.2014г. по чл.45и, ал.2 от 
ППЗСПЗЗ, издадена от Общинска служба по земеделие. 

 

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

 

 10.Организационни  
 

 -Предложение от Иван Костовски – общински съветник . 
 

 Общинския съветник Иван Костовски оттегли своето предложение. 
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 11.Молби 

 

 -Молба от Красимир Любенов Цветанов относно отпускане на 
еднократна финансова помощ. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –направена е 
справка лицето е със прекъсване на здравните осигуровки ,общата сума на 
които е 650 лв. 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№445 

 

 Отпуска на лицето Красимир Любенов Цветанов еднократна помощ 
за лечение на синът му Младен Красимиров Любенов в размер на 1000 лв. 
 

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

 

-Молба от инициативен комитет с.Малорад 

 

Цено Цоловски – общински съветник – кмета на общината да 
осигури средстваза направата и поставянето на тази плоча 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –няма 
проблеми от страна на общината да се осигурят тези средства за 
изграждането на тази плоча. 

 

-Молба от инж.Георги Ценов – областен координатор на ПФ – НФСБ 
и ВМРО – гр.Враца. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – прочете 
направения отговор до инж.Георги Ценов. 

 

Председателя на ОбС прочете  Заявление от Георги Горанов 
Георгиев относно отказване от длъжността общински съветник към 
Общински съвет –Борован. 
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12. Питания   
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – раздадени ли са пасищата в 
с.Добролево, и ако са кой ги стопанисва? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – мисля ,че не са  на 
другото заседание ще имате сигурен отговор.  

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – прочете 
отговор във връзка с писмено запитване на инж.Георги Гетовски относно 
удостоверение за наследници на лице от с.Сираково. 

 

Петър Гарвански – кмет на с.Малорад – положението на язовир 
„Езерска падина„ е критично, водите се покачват, трябва да се вземат 
мерки.За помпената станция в селото също, трябва да се отводни защото 
това заплашва селото ни да остане без вода за пиене. 

 

Илияна Петрова –общински съветник – водата залее ли помпената 
селото ще остане без вода. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – ще бъдат 
сложени два  сифона на язовирите.Ще направим среща с Престойски, за да 
се реши проблема. 

 

  

 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:20 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 
 

 

 

 

 

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


