
П Р О Т О К О Л 

№12 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
27.05.2016г.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 
Община Борован – инж.Десислава Тодорова, зам.Кметове  на Община 
Борован инж.Слави Димитров и г-жа Илияна Донкова,  кметове на 
кметства  и Директори на дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№74 

 

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

     1.Отчет за изпълнението на актовете ,приети от Общински 
съвет- Борован за периода 27.11.2015г. – 30.04.2016г. 

 

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

 

3.Информация за стопанисването, разпореждането  и 
управлението с общинска собственост в Община Борован. 
 

 

 4.Докладни 

                                                                    

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован относно : Определяне представител на Община Борован в 
общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев”АД Враца и 
определяне начина на гласуване на проекто – решенията. 

 



-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане изменение на Наредба №7 от 2009г. 
на Общински съвет Борован за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Борован. 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Извършена инвентаризация на дълготрайни 
материални активи – разплодни животни, намиращи се в животновъден 
обект „Скотовъден дом” , собственост на Община Борован. 

 

-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Допусната техническа грешка в Решение №60 
от 31.03.2016г. на Общински съвет –Борован във връзка  с кандидатстване 
на община Борован по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските 
райони  2014- 2020 г. 
 

-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Допусната техническа грешка в Решение №62 
от 31.03.2016г. на Общински съвет –Борован във връзка  с кандидатстване 
на община Борован по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските 
райони  2014- 2020 г. 

 

-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Промяна в Наредба 4 на Общински съвет – 

Борован за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 
 

 

 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

                                                     

 

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

 



     1.Отчет за изпълнението на актовете ,приети от Общински 
съвет- Борован за периода 27.11.2015г. – 30.04.2016г. 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№75 

 

На основание чл.44 , ал.1, т.7 от ЗМСМА ОбС –Борован : 
Приема Отчет за изпълнението на актовете, приети от Общински 

съвет- Борован за периода 27.11.2015г. – 30.04.2016г. 
 

 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „възд.се – 2 

 

 

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

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – по методика изисква ли се 
помощник възпитателите да имат висше образование? 

 

Илияна Донкова – зам.Кмет на Община Борован- по методика не се 
изисква за тази длъжност висше образование. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№76 

 

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

 

 

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

 

 

3.Информация за стопанисването, разпореждането  и 
управлението с общинска собственост в Община Борован. 
 



 Пламен Петров – общински съветник – Барчето което се намира в 
читалището какво става с него, ще се отдава ли под наем ? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован-  за сега нямаме 
потенциални желаещи да наемат барчето 130 кв.м 390 лв. наем.  
 

 Д-р Цезар Пенчев – да се отдаде част от него защото е голям наема. 
 

 Владимир Буковски – преди два месеца имаше желаещ да го види, но 
каза че цената е много голяма, но няма как да се отдаде част от него.Има 
нужда от ремонт. 
 

 Румен Геормезовски – общински съветник – язовир Стубеля да се 
извади от концесия тъй като няма стена. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован-  Стубеля няма 
концесионен анализ тъй като след наводнението няма стена. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – Барчето не е 130 кв., то е 
60 кв.Това трябва да се стопанисва. 
 За Стубеля  трябва да се направи стената ,защото там минават 
арендаторите , а те си плащат за полски пътища.  
 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован-  Имахме 
ревизия от АДФИ по сигнал на Председателя на читалището.Барчето е 
отдадено за 120 лв.,като е нарушена Наредбата на ОбС още при предишния 
кмет . Наредбата е категорична 3.00 лв. на кв.м  квадратурата е 130 кв.м, не 
може да се падне под 3.00 лв. 
 При мен нито един земеделец не е идвал да се оплаква ,че няма от 
къде да мине ,след като я няма стената.Финансов ресурс касае направата на 
стената. 
 

 Владимир Буковски – 60 кв.м е само дансинга ,130 кв.м е цялото 
Барче. 
 

  След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

№77 

 

Приема Информацията  за стопанисването, разпореждането  и 
управлението с общинска собственост в Община Борован. 
 

 

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

 

 

 4.Докладни 

                                                                    

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован относно : Определяне представител на Община Борован в 
общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев”АД Враца и 
определяне начина на гласуване на проекто – решенията. 

 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№78 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,Общински съвет – 

Борован:  
І. Определя инж.Десислава Димитрова Тодорова за представител на 

община Борован в общото събрание на акционерите на МБАЛ“Христо 
Ботев“ АД Враца, което ще се проведе на 30.05.2016 г. от 13,30 часа, а при 
липса на кворум ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 

17.06.2016 година, което да се счита за упълномощаване по смисъла на 
чл.226 от Търговския закон. 

ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по 
предложенията от дневния ред, както следва: 

По т.1 от дневния ред:“Доклад на съвета на директорите да 
дейността на дружеството през 2015 година“ – „ЗА“ 

По т.2 от дневния ред:“Одобряване на годишния финасов отчет на 
дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор“ – „ЗА“ 

По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете 
на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“ – „ПРОТИВ“ 



По т.4 от дневния ред:“Избор на регистриран одитор за 2016 г.“ – 

„ЗА“ 

По т.5 от дневния ред:“Промяна в състава на Съвета на директорите“ 

– „ЗА“ 

По т.6 от дневния ред:“Определяне мандата на новоизбрания Съвет 
на директорите“ – „ЗА“ 

По т.7 от дневния ред:“Определяне на възнагражденията на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението“ – „ЗА“ 

По т.8 от дневния ред: „Промяна в капитала на дружеството“ – „ЗА“ 

По т.9 от дневния ред:“Промяна в Устава на дружеството“ – „ЗА“ 

 

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане изменение на Наредба №7 от 2009г. 
на Общински съвет Борован за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Борован. 

 

Петър Станев – общински съветник – данъка на мотопедите е в 
размер на 20 лв. а на мотоциклетите до 125 кубика 15 лв. Получава се че 
данъка на мотопедите е по- скъп от този на мотоциклетите. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – исках справка за това 
какво е приел стария общински съвет  и това което предлагате сега. 

Не е истина това ,че колкото са по – малки данъците толкова повече 
има събираемост. 

 

  

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован- Справката 
която искахте е направена. Влекачите ,които са регистрирани в Община 
Борован са 3 бр ,товарните автомобили са 4. По вашите данъчни ставки 
приети при предходния кмет за годината трябва да се  събере общината 
7060 лв., тези средства не са събрани към днешна дата са събрани само 76 
лв. събираемост няма. Идеята е била , като имаме по- малки данъци с цел 
да имаме събираемост, за да могат хората от общината да си регистрират 
тук автомобилите. Разликата е 4285 лв. Това ще влезе в сила от 
01.01.2017г. 
 

  

 



 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№79 

 

НА  основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.1, ал.2 и 3 
от ЗМДТ, ОбС -Борован приема така предложените промени в Наредба 7 
на Общински съвет Борован, касаеща размера на данъците в раздел ІV на 
същата, считано от 01.01.2017 година а именно: 
 

Данък върху превозните средства 

 

В Чл.41  ,(3) да се направят следните промени, касаещи размера на данъка, 
а именно: 
 

Данъкът за мотопеди е в размер 20,00 лв., а за мотоциклети , както следва: 
1. до 125 куб. см включително – 15,00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително – 52,00 лв. да се замени на 30,00 
лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително – 80,00 лв. да се замени на 50,00 
лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително – 110,00 лв. да се замени на 75,00 
лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително – 170,00 лв. да се замени на 100,00 
лв. 
6. над 750 куб. см – 230,00 лв. да се замени на 130,00 лв. 
 

В ал.7, предлагам следните промени в размера на данъците, както следва: 
 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни 
средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в 
свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 
 



Данъчни ставки за ВЛЕКАЧ - СЕДЛОВИ 

Вид на МПС 
Брой оси 
на МПС 

Допустима макс. 
маса 

Размер на данъка (в лв.) 

равна или 
повече от 

по-

малка 
от 

за пневматично 
окачване 

 

за други 
системи 

окачване 

    2016 г.  от  2017 г. 
2016 г. от 2017 

г. 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 1 18 
24,00                   

8.00 

84,00               

28.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 18 20 
84,00                  

28.00 

192,00             

64.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 20 22 
192,00                

64.00 

441,00            

147.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 22 25 
570,00              

190.00 

1026,00          

342.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 25 26 
1026,00            

342.00 

1800,00          

600.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 26 28 
1026,00            

342.00 

1800,00          

600.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 28 29 
993,00              

331.00 

1197,00          

399.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 29 31 
1197,00            

399.00 

1965,00          

655.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 31 33 
1965,00            

655.00 

2727,00          

909.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 33 38 
2727,00            

909.00 

4143,00        

1381.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

2 38 - 
3021,00          

1007.00 

4107,00        

1369.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

3 36 38 
1920,00            

640.00 

2664,00          

888.00 

Превозно 
средство -       
влекач 

3 38 40 
2664,00            

888.00 

3684,00        

1228.00 

Превозно 
средство - влекач 

3 40 - 
3684               

1228.00 

5451,00        

1817.00 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ал.13  следните промени в размера на данъците: 
 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 
окачването, както следва: 
 

Данъчни ставки за ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 

Вид на МПС 
Брой оси 
на МПС 

Допустима макс. 
маса 

Размер на данъка (в лв.) 

равна или 
повече от 

по-

малка 
от 

за пневматично 
окачване 

за други системи 
окачване 

    
2016 г.       от 2017 

г.   
2016 г.       от 

2017 г. 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

2 12 13 
90,00                    

30.00 

183,00                

61.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

 

2 13 14 
183,00                  

61.00 

504,00              

168.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

 

2 14 15 
504,00                

168.00 

711,00              

237.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

2 15 - 
711,00                

237.00 

1608,00            

536.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

3 15 17 
183,00                  

61.00 

318,00              

106.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

3 17 19 
318,00                

106.00 

651,00              

217.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

3 19 21 
651,00                

217.00 

846,00              

282.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

3 21 23 
846,00                

282.00 

1302,00            

434.00 

Превозно 
средство – 

3 23 - 
1302,00              

434.00 

2025,00            

675.00 



Данъчни ставки за ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 

Вид на МПС 
Брой оси 
на МПС 

Допустима макс. 
маса 

Размер на данъка (в лв.) 

равна или 
повече от 

по-

малка 
от 

за пневматично 
окачване 

за други системи 
окачване 

ТА над 12 
тона 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

4 23 25 
846,00                

282.00 

858,00              

286.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

4 25 27 
858,00                

286.00 

1338,00            

446.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

4 27 29 
1338,00              

446.00 

2124,00            

708.00 

Превозно 
средство – 

ТА над 12 
тона 

4 29 - 
2124,00   

708.00 

3150,00          

1050.00 

 

 

 

 

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

 

  
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Извършена инвентаризация на дълготрайни 
материални активи – разплодни животни, намиращи се в животновъден 
обект „Скотовъден дом” , собственост на Община Борован. 

 

Славчо Драганински – общински съветник –Тези ДМА да бъдат 
бракувани,след това да бъдат продадени. В бъдеще време да сградата да се 
даде под наем и като последно да се продаде този имот. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – ОбС трябва да приеме 
оценка за теглото на животните и за каква сума ще направим 
продажбата.Ние сме за бракуването , но за продажбата трябва да се изчака. 

 

 

 



Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован- Разплодните 
животни са заприходени като ДМА и имат балансова стойност бик- 880 и 
нерез за разплод -270 лв. Ние нямаме никаква икономическа изгода, нито 
имаме приход.В деня на продажбата се измерва и теглото.Необходимо е 
ОбС да вземе решение, за бракуване и продажба на ДМА, има заповед и 
протокол на комисията в присъствието на ветеринарен лекар и са спазени 
изисквания по закона на счетоводството.  

 

Иван Костовски – Председател на ОбС- ветеринарния лекар не може 
да определи цената на животните.Това не е изкупна цена от държавата, 
това е въпрос на частни начала.Всичко е на договаряне. 

 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№80 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 11.1. от СС16 ОбС –
Борован: 
 1.Дава съгласие Кмета на Община Борован да бракува и отпише чрез 
продажбе от финансовия регистър на активите – разплодните животни  
„бик и нерез”  собственост на Община Боровоан. 
 2.Прихода от продажбата да постъпи по банковата сметка на 
Общината с вид плащане  „приходи от продажба на ДМА”  

 

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

 

 

-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Допусната техническа грешка в Решение №60 
от 31.03.2016г. на Общински съвет –Борован във връзка  с кандидатстване 
на община Борован по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските 
райони  2014- 2020 г. 

 

 

 

 



 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№81 

 

 В съответствие с политиката за развитие на Община Борован И на 
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , ОбС – Борован: 

 

 1.Дава съгласие Община Борован да кандидатства за финансиране по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия”  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. с проект: 
 

 „Основен ремонт на улична мрежа в община Борован – 

с.Борован, ул.П.Славейков (от о.т. 170 до о.т. 18 дължина 700 м) и с 
Малорад , ул.Гаврил Генов (дължина 500 м)” 

 

 2.Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общински план за развитие на община Борован за периода 2014- 2020г. 
 

 3.Упълномощава кмета на община Борован да предприеме всички 
необходими действия, във връзка с кандидатстването на община Борован 
по проекта по ПРСР 2014-2020г. пред ДФ „Земеделие, да подготви всички 
изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за 
кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2014- 

2020г.във връзка с проекта. 
 

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

 

  

-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Допусната техническа грешка в Решение №62 
от 31.03.2016г. на Общински съвет –Борован във връзка  с кандидатстване 
на община Борован по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските 
райони  2014- 2020 г. 



 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№82 

 

 

 В съответствие с политиката за развитие на Община Борован И на 
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , ОбС – Борован: 

 

 1.Дава съгласие Община Борован да кандидатства за финансиране по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия”  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. с проект: 
 

 „Основен ремонт на улична мрежа в община Борован – 

с.Борован, ул.П. Евтимий (от о.т.211 до о.т.19, дължина 850 м.) и 
с.Добролево , ул.Вестителя (от о.т.210 до о.т.182, дължина 520м), 
ул.Здравец (от о.т.196 до о.т.194, дължина 100 м), ул.Веслец (от о.т.213 
до о.т.180, дължина 450 м), ул.Дружба (от о.т.180- о.т. 186 – о.т.147 – о.т. 
12, дължина 800 м), ул.Благой Манов (от о.т.213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 
– о.т. 49 , дължина 2400 м)” 

 

 2.Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общински план за развитие на община Борован за периода 2014- 2020г. 
 

 3.Упълномощава кмета на община Борован да предприеме всички 
необходими действия, във връзка с кандидатстването на община Борован 
по проекта по ПРСР 2014-2020г. пред ДФ „Земеделие, да подготви всички 
изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за 
кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2014- 

2020г.във връзка с проекта. 
 

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

 

  

 

 



-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Промяна в Наредба 4 на Общински съвет – 

Борован за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№83 

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 и 2 от 
Закона за общинската собственост , Общински съвет –Борован ПРИЕМА 
така предложените промени в Наредба 4, а именно:                                                               
 

 

Чл.2, ал.2 – се отменя, тъй като е налице препращане към текст на Закона 
за малките и средни предприятия, който е отменен. 
 

В чл.3, ал.2 се прави следното изменение: Промяна в предназначението на 
обектите на общинската собственост от публична в частна, се извършва с 
решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия 
брой на съветниците. 
Изменението се налага, тъй като е налице противоречие с чл.6 от ЗОС, а 
именно: в наредбата е посочено, че: „Промяна в предназначението на 
обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно, се 
извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство повече от 
половината от общия брой на общинските съветници“, докато в закона е 
предвидено различно мнозинство в двете хипотези, като за първата е 
предвидено мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а за 
втората – повече от половината от общия им  брой. 
 

В чл.40 се създават нови ал.5 и 6, а именно: 
Ал.5 – изпълнението на предходните алинеи става след решение на 
общинския съвет с мнозинство три четвърти от общия брой на 
съветниците 

Ал.6 - Въз основа на решението, кметът на общината сключва договор 

 

В чл.51, ал.1 се прави следното изменение: Правото на строеж се учредява 
без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с 



мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, 
определен в наредбата  
В чл.51, ал.1, т.1 – се отменя, тъй като въпросния текст в т.1 е отменен в 
закона към настоящия момент. 
 

Чл.64 се отменя, тъй като противоречи на разпоредбите на ЗОС и ЗСПЗЗ 

 

В чл. 78 се добавя … „след решение на общински съвет“ 

 

 

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

 

 

 5.Организационни   
 

 Заседание на ОбС на 23.06.2016г. 
 

 6.Питания 

 

 Д-р Даниел Дилков – общински съветник – на какво основание в 
основното училище в Борован е монтирана машина за чипсове и сладкиши, 
което е забранено за деца в училищна възраст, след като беше 
изкоментирано това ,автомата е изключен, но си стой в училището?  
 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – видях едно решение на 
Административен съд, което атакува  разпределението на бройките на 
читалищата, това отива ли по- нагоре или има друго решение? 

 Предвидено ли е почистване на канавките на между селищните 
пътища в общината и кой ще отговаря за това нещо? 

 Някой ще поправи ли табелата на входа до Борован от към 
мелницата? 

 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован- Лично , като 
кмет на общината не съм уведомена, ще направиме проверка и за 
следващото заседание ще дадем надлежен отговор. 
 Във връзка със решението от Административен съд, отдолу пише ,че 
се дава срок за обжалване пред ВАС ,съвместно с  адвокатите на общината 
сме направили необходимите постъпки и ще обжалваме.Председателя на 
НЧ е имал възможност, ако не е бил съгласен с разпределението на 
бройките да не подпише договора. 



 Със моя заповед съм задължила кметовете на кметства със хората по 
заетостта  да почистят общинските пътища и канавки и канали.Между 
селата ще си разделим участъците.Ще поправим табелата. 
 

 

 

 След изчерпване на дневния ред в 16:10 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

  

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован 

              /Ив.Костовски/ 

 


