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П Р О Т О К О Л 

№14 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 23.06.2016г.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.Кмет  на Община 
Борован  г-жа Илияна Донкова, Секретар на Община Борован –г-жа Яна 
Бецинска,  кметове на кметства  и Директори на дирекции и гости от 
общината. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 85 

 

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

 

1. Информация за работата на ОДК  Борован 

 

 2. Докладни 

                                                                    

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова - кмет 
на община Борован, относно: Приемане на Наредба за именуване и 
преименуване на общински обекти на територията на община Борован. 

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Откриване на процедура по финансово 
оздравяване на община Борован. 

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Продажба на земеделски имот с площ 
209.740 дка, представялаващ имот №000664 в землището на с. Борован по 
пазарна цена определена от лицензиран оценител. 
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- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Актуализиране на Инвестиционната 

програма за 2016 г. на община Борован. 
 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Кандидатстване на Община Борован с 
проектно предложение към Агенция за социално подпомагане по 
процедура за директно прeдоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-03.02  „Осигуряване на топъл обяд- 2016”. 

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Кандидатстване на Община Борован с 
проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за модернизация на 
съществуваща  материално–техническа база на „Домашен социален 
патронаж” с. Борован. 
 

 3.Организационни   
 

 4.Питания 

 

Гласували: „ЗА”-13 съветници, “ПРОТИВ”- няма  „ВЪЗДЬРЖАЛ СЕ” – 

няма. 

 

 

1.Информация за работата на ОДК  Борован 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№86 

 

Приема Информацията  за работата на ОДК  Борован 

 

 

Гласували: „ЗА”-13 съветници, “ПРОТИВ”- няма  „ВЪЗДЬРЖАЛ СЕ” – 

няма. 
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 2.Докладни 

                                                                    

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Приемане на Наредба за именуване и 
преименуване на общински обекти на територията на община Борован. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – да отпадне т.2 от чл.10 

 

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

 

 Не се приема направеното предложене. 
 

 Инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован – никой не е 
казал, че ще се преименуват улици. Имаме предложение от група граждани 
от с. Малорад, но не е казано, че това ще стане. 

  

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№87 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Закона  за 
нормативните актове ОбС Борован: 
 Приема Наредба за именуване и преименуване на общински обекти 
на територията на община Борован 

 

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

 

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Откриване на процедура по финансово 
оздравяване на община Борован. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – за какво ще бъдат 
изразходени средствата, които ще бъдат отпуснати ? 

 

Инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован –за покриване 
на стари задължения по ЕСКО договори към Енемона и ФЕЕИ. 
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Изпратени са писма освен за безлихвен заем и за финансова помощ. 
Всеки един разход ще бъде следен от Министерството на финансите. 

 

Яна Бецинска - Секретар на община Борован - Планът ще бъде 
одобрен от Общински съвет и от Министерство на финансите, и с решение 
на ОбС ще бъде гласувано разпределението на средствата.  

 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№88 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.130д, ал.3 
от ЗПФ, ОбС – Борован дава съгласие: 
 1.За откриване на процедура за финансово оздравяване на община 
Борован. 
 2.Възлага на Кмета на община Борован да изготви план за 
оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната 
общност. 
 3.Определя срок за изготвяне на плана до 20.07.2016г., като 
публичното обсъждане се извърши в срок не по-кратък от 14 дни от 
изготвяне на плана.Обсъждането да се извърши в с. Борован с местната 
общност от всички населени места на територията на общината, като за 
целта се състави протокол. 
 

 

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

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Продажба на земеделски имот с площ 
209.740 дка, представялаващ имот №000664 в землището на с. Борован по 
пазарна цена направена от лицензиран оценител. 

 

 

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

№89 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  както и на основание чл. 
41, ал.2 от ЗОС и във връзка  с чл. 83, ал. 1 от НРПСУРОИ № 4 на 
Общински съвет – Борован: 
 

1. Дава съгласието си да бъде продадена земеделска земя – частна 
общинска собственост, а именно: 
              - Нива с площ от 209.740 дка (двеста и девет декара седемстотин и 
четиридесет квадратни метра), представляващ имот № 000664 (нула, нула, 
нула, шест, шест, четири), Масив 000 (нула, нула, нула), Парцел 664 (шест, 
шест, четири). Категория на земята при неполивни условия - Трета, 

намиращи се в землището на с. Борован, ЕКАТТЕ 05548 по пазарна цена 
изготвена от лицензиран оценител. 

2. Приема експертната оценка, относно пазарната стойност на 
подробно описаният в т.1 имот на стойност от 146 800.00 лв. (сто 
четиридесет и шест хиляди  и осемстотин лева) ,извършена от независим 
лицензиран оценител. 

3. Възлага на Кмета на Общината на основание  чл. 41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и във връзка  с  чл. 83, ал. 1 от Наредба № 4 от 
РПСУРОИ на Общински съвет-Борован да организира публичен търг за 
продажба на земеделският имот, частна общинска собственост, подробно 
описан в т.1 при първоначална цена, съгласно направената независима 
оценка на имота . 
 

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

 

 

-Докладна записка от  инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Актуализиране на Инвестиционна програма 
2016г. на Община Борован. 

 

Пламен Петров –Какво става с ремонта на покрива за двете сгради? 

 

Инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован: по закона за 
етажната собственост покривите на двете сгради са съвместна собственост, 
тъй като първите етажи са собственост на други лица, а втория етаж на 
общината. Когато се прави ремонт на покрива да се прави от всички 
собственици съвместно, а това е въпрос на преговори. 
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 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№90 

  

            На основание чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 
ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,ОбС –Борован: 

Одобрява  извършването на  вътрешнокомпенсирани промени в 

показатели на капиталовите разходи на Община Борован  за 2016 г., както 
следва: 
 

 

Пореден 
номер на 

обекта 

Обект Било Става 

Размер на 
актуализаци

ята 

Източник на 
финансиране 

 

 

3. 

Закупуване 
на 1брой 
готварска 
печка и 1брой 
пекарна за 
ЦДГ Борован. 

7 700лв. 0лв. - 7 700лв. Целева субсидия 
Републикански 
бюджет2016 

5. Закупуване 
на автобус с 
над 45 места. 

50 000 лв. 0 лв. - 50 000 лв. Целева субсидия 
Републикански 
бюджет2016 г.  

15. Основен 
ремонт на 
покрива на 
общинска 
сграда в ПИ 
763,УПИ 1 
кв.1Б/сграда 
Образование/. 

18 000лв. 0лв. -18000лв. Целева субсидия 
Републикански 
бюджет2016 

16. Основен 
ремонт на 
покрива на 
общинска 
сграда в ПИ 
763,УПИ 1 

Всичко: 

 

15 000лв. 
 

0лв. 
 

- 15000лв. 
Целева 
субсидия 
Републи
кански 
бюджет2
016 
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2. Възлага на кмета на община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

 

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

 

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Кандидатстване на Община Борован с 
проектно предложение към Агенция за социално подпомагане по 
процедура за директно прeдоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-03.02  „Осигуряване на топъл обяд- 2016”. 

 

Славчо  Драганински – общински съветник – при определяне на 
ползвателите на услугата да присъства обществения съвет и общински 
съветници. 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№91 

 

        На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка ОбС –Борован : 

 
1. Дава съгласие за участие на Община Борован с проектно предложение 
към Агенция за социално подпомагане по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 

„Осигуряване на топъл обяд-2016”. 

2. Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

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

 

 

- Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова -  кмет 
на община Борован, относно: Кандидатстване на Община Борован с 
проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за модернизация на 
съществуваща  материално–техническа база на „Домашен социален 
патронаж” с. Борован. 
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Иван Костовски – Председател на ОбС – тези средства как ще бъдат 
разпределени? 

 

Инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован представи План 
–сметка за необходимото оборудване за нуждите на Домашен социален 
патронаж. 

 
 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№92 

 

             На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка ОбС- Борован: 

 
1. Дава съгласие за участие на Община Борован с проектно 

предложение към Фонд «Социална закрила» към МТСП, с предмет 
модернизация на съществуваща материално-техническа база на «Домашен 
социален патронаж» с. Борован. 

2. Одобрява извършването на разходи от бюджета на община 
Борован за съфинансиране на проекта за модернизация на съществуваща 
материално-техническа база на «Домашен социален патронаж» с. Борован, 
с финансов донор Фонд „Социална закрила“ към МТСП, в размер на 10 % 
от стойността на проекта или до 2 160,00 лв. 

3. На основание Методиката за разпределение на средствата по Фонд 
„Социална закрила”, при сключване на договор за финансиране да не се 
променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с 
недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности, както и да 
се запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото 
оборудване за срок от 3 години от срока на приключване на договора. 

4. Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

 

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

 

 

 3.Организационни   
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 Следващото заседание на ОбС да бъде на 21.07.2016г. 

 

 

 4.Питания 

 

  

Инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован отговори на 
питанията на общинските съветници направени на 27.05.2016 г. и на 
заседанията на комисии. 

На 08.06.2016 г. започна почистването и окосяването на общинските 
пътища. 

Изкривената табела е по проект и е в гаранция, до края на месеца ще 
бъде ремонтирана. 

На 07.06.2016 г.се извърши проверка на машината в основното 
училище и при нея се установи, че същата не е била включена и не е имало 
продукти в нея. 

Автогарата е частна собственост и собственика и трябва да се 
погрижи за нейното събаряне след като е опасна сградата. Иначе нещата 
стават по сложни. След проверка от комисия, кмета на общината може да 
издаде заповед за премахването им, за това ще има много разходи, които 
трябва да си търсим от собственика по съдебен ред след това. 

За почистването на гробищните паркове от днес има назначени нови 
гробари 4 човека. 

 Има Заповед №225 от 10.06.2016 г.  за забрана на брането на липов 
цвят без разрешение. Когато има сигнал за това винаги е уведомявана 
полицията. 

Петър Цветковски – общински съветник: Има много окастрени  липи 
в Могилата, да се даде разрешително поне да се махнат. 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Не могат да се изсичат  липи, 
нищо че са общинска собственост и се намират в общинска земя. Трябва да 
се контролират пунктовете за изкупуване на липов цвят . 
 

 След изчерпване на дневния ред в 15:40 часа, Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

        Председател 

        На Общински съвет - Борован 

              /Ив. Костовски/ 


