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П Р О Т О К О Л 

№66 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
26.06.2015г.от 18:00ч. 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. 
 

 По дневния ред: 
 

 Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – Предложението от групата 
на общинските съветници от ПП ГЕРБ относно обсъждане на дейността на 
председателя на ОбС и предсрочно прекратяване на пълномощията му  да 
мина като първа точка от дневния ред. 
 

 Николай Марковски – общински съветник – предложението да се 
разгледа в точка организационни. 
 

 За  първото предложение   
 

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

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№473 

 

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

  

1.Предложение от група общински съветници от  ПП ГЕРБ 
с.Борован за  дейността на Председателя на ОбС- Борован Петър 
Станев – за предсрочно прекратяване на правомощията му. 

 

 2.Информация за дейността на ЦНСТ и готовността за 
разкриване на нови социални услуги. 
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 3.Информация за хода на жътвената кампания в Община 
Борован. 
 

4.Докладни  
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община 
Борован относно приемане на Наредба за условията и реда за 
принудително изпълнение на заповеди  за поправяне , заздравяване или 
премахване на строежи от органите на Община Борован. 
 

 -Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно одобряване проект за Подробен устройствен план ( ПУП)- 
парцеларен плана за елемент на техническа инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за трасе на eлектропроводно 
отклонение 20 кV от стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод 
„Чавдар” до нов трафопост за захранване на п.и.521002 по КВС с 
предназначение „за производствена и складова дейност” и зона „Предимно 
производствена” в местността „Рога” с.Борован, община Борован (част от 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива) 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015г. на Община 
Борован. 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно издаване на запис на заповед от община Борован в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция,обезпечаваща плащане на ДДС след 
извършено авансово плащане по договор№06/321/01159 от 27.11.2012г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на пот VRS1015 

Нивянин – Борован – Малорад” сключен между община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно издаване на запис на заповед от община Борован в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция,обезпечаваща плащане на ДДС след 
извършено авансово плащане по договор№06/321/01185 от 27.11.2012г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект „развитие на спорта в община Борован – изграждане на 
мултифункционални спортни площадки в с.Борован, с.Малорад и с 
Добролево, община Борован ” сключен между община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 
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 5.Организационни  
 

 6.Питания 

 

 

 

1.Предложение от група общински съветници от  ПП ГЕРБ 
с.Борован за  дейността на Председателя на ОбС- Борован Петър 
Станев – за предсрочно прекратяване на правомощията му. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – водещ на заседанието 
да бъде Петьо Гацински. 

Петьо Гацински – общински съветник  си даде отвод от направеното 
предложение. 

 Водещ на заседанието на бъде Христо Коциловски . 

Той също си даде отвод от направеното предложение. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – Предложението да бъде 
разгледано на следващото заседание ,като Председателя на Общински 
съвет представи  пред общинските съветници Отчет за дейността си  като 
председател на Общински съвет –Борован за първото шестмесечие на 
2015г. 

  

 

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

 2.Информация за дейността на ЦНСТ и готовността за 
разкриване на нови социални услуги. 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№474 

 

 Приема Информацията  за дейността на ЦНСТ и готовността за 
разкриване на нови социални услуги. 
 

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 
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 3.Информация за хода на жътвената кампания в Община 
Борован. 
 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№475 

 

 Приема Информацията за хода на жътвената кампания в Община 
Борован. 
 

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

 

 

4.Докладни  
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община 
Борован относно приемане на Наредба за условията и реда за 
принудително изпълнение на заповеди  за поправяне , заздравяване или 
премахване на строежи от органите на Община Борован. 
 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№476 

 

               На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във 
връзка с чл. 196, ал. 5 и чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на 
територията, и при мотиви, изложени в докладната записка ОбС – Борован: 

Приема Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение 
на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от 
органите на Община Борован. Наредбата влиза в сила от деня на 
публикуването й. 
 

 

 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 2 
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 -Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно одобряване проект за Подробен устройствен план ( ПУП)- 
парцеларен плана за елемент на техническа инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за трасе на eлектропроводно 
отклонение 20 кV от стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод 
„Чавдар” до нов трафопост за захранване на п.и.521002 по КВС с 
предназначение „за производствена и складова дейност” и зона „Предимно 
производствена” в местността „Рога” с.Борован, община Борован (част от 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива) 
 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№477 

 

          1. На  основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с правомощията си 
по чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Общински съвет – 

Борован одобрява проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – 

парцеларен план за елемент на техническа инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за трасе на електропроводно 
отклонение от въздушен електропровод „Чавдар“ до нов трафопост за 
захранване на п.и.521002 по КВС с предназначение „за производствена и 
складова дейност“ и зона „Предимно производствена“ в местността „Рога” 

в землището на Борован, община Борован, област Враца” (част от 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива). Трасето на 
електрозахранващия кабел е означено на приложените чертежи, 
неразделна част от проекта. 
         2. Решението да се изпрати в 7-дневен срок от приемането му за 
публикуване в „Държавен вестник”. 

         3. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-

дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез Община Борован 

пред Административен съд – Враца 

 

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

 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015г. на Община 
Борован. 
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Инж.Георги Гетовски – общински съветник – има ли извършени 
строителни дейности  и харчени ли са пари за това? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – не са влагани  и не 
са харчени средства.  

 

Иван Костовски – общински съветник – от всички групи да се избере 
по един представител  и да се провери правено ли е нещо по параклиса. 

 

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

 

Комисия да бъде във следния състава: Иван Костовски, Пламен 
Петров и Николай Марковски .  

Председател на Комисията да бъде Иван Костовски. 
 

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

 

 Инж.Георги Гетовски- общински съветник – комисията да има право 
на достъп до документи за това дали е плащано или не за ремонтните 
работи. 
 

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

 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно издаване на запис на заповед от община Борован в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция,обезпечаваща плащане на ДДС след 
извършено авансово плащане по договор№06/321/01159 от 27.11.2012г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на път VRS1015 

Нивянин – Борован – Малорад” сключен между община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№478 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
основание договор за отпускане на финансова помощ №06/321/1159 от 
27.11.2012г. по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката 
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в селските райони” ,  за Проект „Реконструкция и рехабилитация на път 
VRS 1015 Нивянин-Борован -Малорад ”, сключен между Община Борован 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Изпълнителния директор,  Общинският съвет- Борован 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината инж.Десислава Димитрова 
Тодорова,   да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  
агенция  в  размер  на 439 493.67   лв. (четиристотин тридесет и девет 
хиляди четиристотин деветдесет и три  лева и 67 стотинки) за обезпечаване 
на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово 
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01159 от 
27.11.2012г. по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за Проект: „Реконструкция и рехабилитация на път VRS 
1015 Нивянин-Борован -Малорад ”, сключен между Община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община .Борован да подготви необходимите 
документи  за получаване на сумата за  плащане на данък върху добавената 
стойност след извършено авансово плащане  по договор  № 06/321/1159 от 
27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция 

 

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

 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно издаване на запис на заповед от община Борован в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция,обезпечаваща плащане на ДДС след 
извършено авансово плащане по договор№06/321/01185 от 27.11.2012г. по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект „развитие на спорта в община Борован – изграждане на 
мултифункционални спортни площадки в с.Борован, с.Малорад и с 
Добролево, община Борован ” сключен между община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

 

 



 8 

РЕШЕНИЕ 

№479 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
основание договор за отпускане на финансова помощ №06/321/01185 от 
27.11.2012г. по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” ,  за Проект „Развитие на спорта в община Борован – 

Изграждане на многофункционални  спортни площадки в с.Борован, 
с.Малорад, с.Добролево, община Борован ”, сключен между Община 
Борован и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Изпълнителния директор,  Общинският съвет-Борован: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината инж.Десислава Димитрова 
Тодорова,   да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  
агенция  в  размер  на 98 432,11  лв. (деветдесет и осем  хиляди 
четиристотин тридесет и две лева и 11 стотинки) за обезпечаване на 110 
% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01185 от 27.11.2012г. 
по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект: „Развитие на спорта в община Борован – Изграждане 
на многофункционални  спортни площадки в с.Борован, с.Малорад, 
с.Добролево, община Борован ”, сключен между Община Борован и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община .Борован да подготви необходимите 
документи  за получаване на сумата за  плащане на данък върху добавената 
стойност след извършено авансово плащане  по договор  № 06/321/01185 
от 27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 

 

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

 

 

 5.Организационни  
 

 Председателя на ОбС Борован уведоми общинските съветници за 
извършена промяна в ръководството на групата от четирима общински 
съветници  на ПП – СДС, ДПС , ДСБ. Председател на групата става Петя 
Петровска – общински съветник. 
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 6.Питания 

 

 Пламен Петров –общински съветник – как ще решим за плащането 
на тока в читалището и за неговото пускане? 

 Имаше фестивал във Малорад, защо читалище Борован не беше 
поканено? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован – тока на 
читалището не може да се заплати от общината защото партидата е на 
читалището.  
 Бях внесла информация за читалищните дейности в срок , но по 
предложение на Цветковски не се гласува.Димитрина Найденова е 
организатор на фестивала в Малорад , а не Кмета за да кани. 
 

 Иван Костовски – общински съветник – в сградата правена някога за 
автогара се изхвърлят умрели животни, там влизат и се събират ученици от 
близкото училище и се случват всякакви неща.Каква собственост е 
сградата ,да се вземат някакви мерки. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован – не е общинска 
собственост сградата. 
 

 Яна Бецинска – секретар на Община  Борован – сградата е обявена от 
банка на търг. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – Кмета е длъжен да си 
преведе субсидиите на читалището. 
 Хората от Домашен социален патронаж и обществената трапезария 
разнисат на хората вестници в които пише ,какво е свършено във този 
мандат по информация са 2000 броя. 
 Гробищните паркове не са почистени ,окосени са само главните 
алеи.Писмено да ми се отговори на следващото заседание. 
  

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован –вестниците са 
от информационен бюлетин и са 1000 броя от дарения.Почистени са алеите 
във гробищния парк. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – изрезките от асфалта с част 
от тях се попълват дупките по някой улици , по други не може да се 
мине,има хора които си насипват пред тях и вътре в тях .Регламентирано 
ли е да се заплаща за това защото ми е известно ,че има хора  които искат 
някаква сума и докарват от изрезките на който иска? 
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Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован –за това е 
извикан строителния техник и е говорено с него,за заплащане никой не е 
определял.Лицето което контролира процеса е Калин Костовски. 

 

Петър Гарвански – кмет на с.Малорад – каза се ,че ще се запълват 
дупките в с.Малорад, аз съм казвал на Калин Костовски кои улици са за 
запълване.Техника беше викнал и хора с камиони от Малорад за да 
помогнат в извозването, но в последствие бяха спрени. 

 

Петър Цветковски – пред млекопункта на Цани от Малорад 
попълнени ли са дупките? 

 

Димитър Митев – Председател на  читалища Борован- Читалищното 
настоятелство какво право на ползване има върху читалище „Цани 
Иванов”, да ни се определи някакъв начин на ползване. 
 Изказа се във връзка с писмата от Кмета на Общината и 
Председателя на ОбС. 
 

  

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

 

 

 

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

 

  

  
 


