
 1 

П Р О Т О К О Л 

№64 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
20.05.2015г.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,  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 

№469 

 

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

1.Докладни  
 

 

 -Докладна от Петър Цветковски – общински съветник и Председател 
на комисия „Бюджет и финанси„ към ОбС относно предоставяне на 
сградата на НЧ „Цани Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10 
/десет години. /- Във връзка със Заповед №ПО 07-13/07.05.2015 на 
Областен управител на Област Враца относно върнато за ново 
обсъждане Решение №462 от Протокол №62. 

 

 

 

 2.Организационни  
 

 

 3.Питания 

 

 

 Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 
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 -Докладна от Петър Цветковски – общински съветник и Председател 
на комисия „Бюджет и финанси„ към ОбС относно предоставяне на 
сградата на НЧ „Цани Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10 
/десет години. / - Във връзка със Заповед №ПО 07-13/07.05.2015 на 
Областен управител на Област Враца относно върнато за ново 
обсъждане Решение №462 от Протокол №62. 

 

 Петър Станев – Председател на ОбС – общинските съветници трябва 
да се мотивират защо се гласували против  предоставяне на сградата на НЧ 
„Цани Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет години.  
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник Председател на групата 
на ПП „ГЕРБ”  – така сме преценили и за това така сме гласували. 

 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№470 

 

 Не приема решението за предоставяне на сградата на НЧ „Цани 
Иванов 1907” за безвъзмездно ползване за срок от 10/десет /години. 
 

 Гласували:„за”-6, “против”-2  „възд.се – 5 

 

 2.Организационни  
 

 -Заповед №ПО-07-14/07.05.2015г. на Областен управител н Област 
Враца относно върнато за ново обсъждане Решение №464 от Протокол 
№62 от проведено заседание на ОбС на 22.04.2015г. 
 

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

№471 

 

 

 Отменя свое Решение №464 от Протокол №62 от проведено 
заседание на ОбС на 22.04.2015г и взима ново Решение със следния 
текст: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 от ЗОС и  чл. 
83, ал.1 вр. чл. 85, ал.1 от НРПСУРОИ № 4 на Общински съвет – Борован , 
ОбС –Борован: 
 

1.Няма сключен договор за наем на Масивна комбинирана сграда 
(Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. 
Малорад, общ. Борован, обл. Враца  със застроена площ 112 (Сто и 
дванадесет) квадратни метра. 
  

2. Общинския съвет дава съгласието си да бъде продадена Масивна 
комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, 
по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца  със застроена площ 112 
(Сто и дванадесет) квадратни метра. 
2.1. Приема направената експертна оценка за пазарна стойност на имота 
направена от независим лицензиран оценител в размер на 16 500.00 
/шестнадесет хиляди и петстотин лева./ 
2.2. Възлага на Кмета на Общината на основание  чл. 41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост и във връзка  с чл.41, ал.1 от Наредба № 4 от 
РПСУРОИ на Общински съвет да организира търг за продажба на 
самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, 
ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. 
Враца  със застроена площ 112 (Сто и дванадесет) кв. м.  
3. Предлага актуализация на годишната програма за 2015г. за управление и 
разпореждане с имоти – общинската собственост  на Община Борован, 
като включва в РАЗДЕЛ I, като точка „4“ от нея продажбата на по-горе 
описания в докладната имот. 
 

 

 Гласували:„за”-7, “против”-няма  „възд.се – 6 

 

 

 Заседание на ОбС на 19.06.2015г. и на 24.07.2015г. 
 

 -Подписка от жители на с.Малорад 
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 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№472 

 

 Възлага на Кмет на Община Борован да изготви комисия и на 
следващото заседание да бъде уведомен Общински съвет за предприетите 
мерки. 
 

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

  

 3.Питания 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – на трето заседание питам 
за разходната част на Здравеопазване. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован – предостави 

Справка на д-р Пенчев   за изразходените средства за Здравеопазване . 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –не съм доволен от 
справката – 9000 лв. за материали, помолих да ме си предоставят 
документи за поисканите от директорите материали.  
 

 Илияна Петрова –общински съветник – за здравеопазване 2000лв. 
командировки ,това са много средства. 
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник- защо решението за 
пасищата взето чрез подпис от общинските съветници  е с 12 гласували?  
 

 Иван Костовски – общински съветник – може ли комисията за 
пасищата да извади всички животновъди ,кой колко декара е спечелил от 
предишната година и дали съответстват на броя животни, има недоволни 
животновъди . 
 

 Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – започваме 
приемането на Заявления за ОПР. 
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – чакам отговор за 
белите петна . 
   

Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован – предостави 
исканата Справка за белите петна за 2012 , 2013 ,2014 и 2015г. 
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Пламен Петров – общински съветник – какво става със сметището до 
училището и с гробарската улица? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован –5 човека са 
по програма за сметището до училищата и до гарите също, до  14 юни съм 
дала срок да се почистят. 

 

Иван Костовски- общински съветник- крайно време е да има юрист 
на заседанията на ОбС. 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован –има юрист 
адвокатска къща „Чернев”. 

 

Илияна Петрова – общински съветник – да не се приемат докладни 
не подписани от юрист, всичките ни решения се връщат от Областта- 

заради юридическа неграмотност от наша страна. 
 

Илиян Буковски – Кмет на кметство Добролево – искам отчет за 
Бюджета на кметство Добролево за 2014г. 

 

Димитър Митев – Председател на читалище –наема от банката къде е  
и какво става с решението за нова комисия ? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован –Наема за 
кабелната е преведен за два месеца на читалището. Наем за банката няма 
платен ,предприети са законови средства във връзка с това. 

Не е в правомощията на ОбС да взима решение за нова комисия, 
всички документи за това са изпратени в Областта и Сметна Палата. 

 

Петьо Гацински – общински съветник - коя банка сега обслужва 
Общината? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован –
„Инвестбанк” Враца.  
 

След изчерпване на дневния ред в 18:20 часа Председателя на ОбС 
закри заседанието. 

 

 

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


