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П Р О Т О К О Л 

№16 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
27.09.2016 год. 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, 
Директори на дирекции и жители  на  община Борован. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателя на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски, като обяви кворум в залата в съответствие с 
чл.60, ал.1, 2 и 3 от Правилника  за организация и дейността на ОбС – 

Борован. 
Председателят даде думата за разисквания и предложения по проекта на 
дневния ред за провеждане на заседанието. 
 

 По дневния ред: 
 

 Да бъде включена към дневния ред Докладна записка от 
инж.Десислава Тодорова – Кмета на община Борован относно 
Актуализация на Инвестиционна програма 2016г. на община Борован. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 98 

 

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

  

1.Информация за готовността на училищата и детските градини  
в община Борован за учебната 2016/2017г. 
 

 2.Програма за честване деня на община Борован. 
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 3.Докладни 

                                                                    

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Изпълнението на Бюджета на община Борован 

към 30.06.2016г.  
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Изменение и допълнение на Наредба №7 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Борован. 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Изменение на наредба №5 за реда и условията 
за извършване на търговска дейност на територията на община Борован. 
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 

Община Борован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
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-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет 
ОбщинаБорован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет 
ОбщинаБорован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

-Докладна записка  от Ангел Цветков Престойски– Управител на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца Относно: Кандидатстване 
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. мярка 07 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” с проект „Реконструкция и 
подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с.Малорад, община 
Борован” 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмета на община 
Борован относно Актуализация на Инвестиционна програма 2016г. на 
община Борован. 
 

 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

                                                                   

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 
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1.Информация за готовността на училищата и детските градини  
в община Борован за учебната 2016/2017г. 

 

      

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 99 

 

Приема Информацията  за готовността на училищата и детските 
градини  в община Борован за учебната 2016/2017г. 

 

 

   Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

                                             

 2.Програма за честване деня на община Борован. 
      

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 100 

 

 Приема Програмата за честване деня на община Борован. 
 

 

   Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Изпълнението на Бюджета на община Борован 

към 30.06.2016г.  
 

Петър Цветковски – общински съветник: Колко бюджет е изразходил 
Общински съвет за полугодието? 
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Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: за другото 
заседание ще имате справка. 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 101 

 

 На основание чл.21,ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.137 ал.2 от ЗПФ 

Общински съвет –Борован: 
 

 Приема Информацията за текущото изпълнение на бюджета и 
сметките за Средства от ЕС на Община Борован към 30.06.2016г., 
съгласно: 
 

 1.Отчет за касовото изпълнени ена бюджета на община Борован към 
30.06.2016г. 
 - Приложение №1/1 Изпълнение на приходите по бюджета на 
община Борован към 30.06.016г. 
 -Приложение №1/2 Изпълнение на разходите по бюджета на община 
Борован към 30.06.2016г. 
 -Приложение №1/3 Справка за пресрочените задължения на Община 
Борован към 30.06.2016г. 
 -Приложение №1/4 Отчет на изпълнение на капиталовите разходи на 
община Борован към 30.06.2016г. 
 

 2.Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС на 
Община Борован към 30.06.2016г. 
 

 -Приложение №2/1.Изпълнени на приходите и разходите  по 
сметките за средства от ЕС, на Община Борован. 

 -Приложение №2/2.Справка за очакваните плащания на Община 
Борован към 30.06.2016г., финансирани чрез сметките за средства от ЕС. 
 

 3.Баланс на община Борован към 30.06.2016г.  
 

 4.Контрол на Община Борован към 30.06.2016г. на МФ. 
 

 5.Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на 
Община Борован към 30.06.2016г. 
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   Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Изменение и допълнение на Наредба №7 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Борован. 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 102 

            I. На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Борован: 

Приема допълнения в Наредба № 7 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Борован, както следва: 

В Наредба 7 се създава: 

Раздел VII“Данък върху таксиметров превоз на пътници“  

със следните членове: 

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се 
облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от 
тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се 
облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, 
съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с 
изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон. 

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, 
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от 
кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. 

 

Чл. 61. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз 
на пътници се определя в срока и границите, определени в ЗМДТ. За 2017 
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година годишния размер на данъка върху таксиметров превоз е 300 лв 

/Триста лв./.  
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се 

дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който 
е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка 
върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 
1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната 
година. 

Чл. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица 
подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за 
територията на която е издадено разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, 
свързани с определянето на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за 
всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето 
на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец 
данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-

дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър 
в съответната община. 

 

Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници 
постъпва в приход на съответната община, за територията на която е 
издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък 
за текущата година се определя по следната формула: 
ДДТГ = ГДТПП x  БМ , където 

12 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз 
на пътници по чл. 61ал.1; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 
издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, 
от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, 
определена по следната формула: 
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НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където 

12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху 
таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз 
на пътници за текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници. 

 

Чл. 65. Данъкът по чл. 61 ал.1 се внася преди получаване на 
издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните 
превози. 

 

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 1 се 
извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс." 

 В Преходни и заключителни разпоредби на Наредба 7 се създава: 
§.8 "Таксиметров превоз на пътници" е понятие по смисъла на 

Закона за автомобилните превози." и  
 §9“За 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху 
таксиметровите превози по  раздел VI до 30 септември 2016 г.“ 

 На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, 
задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието 
на Наредбата. 

  

   Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Изменение на наредба №5 за реда и условията 
за извършване на търговска дейност на територията на община Борован. 

 

 

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

№ 103 

            1. На основание чл.21 ал.1 т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Борован да 
ОТМЕНИ поради незаконносъобразност : 

Чл.5 ал.1 т.3 и Чл.5 ал.2 т.3   и  Чл.24 ал.2 т.2  от Наредба № 5 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
община Борован 

            2. Във връзка с направените изменения Общински съвет – Борован  
приема нови : 

Приложение № 1 и Приложение № 3 

 На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, 
задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието 
на Наредбата. 

  

   Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 104 

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

 



 10 

1.  Задължава Кмета на Общината да спазва законодателството в 
областта на държавните помощи при сключване на договор за 
предоставяне на финансова помощ при кандидатстване с 
проектно предложение „Реконструкция на общинска 
четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в 
община Борован –Път VRC 1015 (Нивянин - Борован - Малорад) 
от км.13+600 до км. 17+990 и от км. 17+990 - с. Борован, ул. 
«Иван Вазов» - ОТ 380 до път II -13 и продължение на VRC 1015, 
път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с. 
Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. 
«Георги Димитров» / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 
259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от 
границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; 
ул. „Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от 
ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ 

от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. 
„Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ 
(ул. «Лазар Петров» – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от 
ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван 
Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/) “. 

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

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
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След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 105 

 

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

 
 

1. Задължава Кмета на Общината да спазва законодателството в 
областта на държавните помощи при сключване на договор за 
предоставяне на финансова помощ при кандидатстване с проектно 
предложение „Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“– с. 
Борован, ул. „П. Славейков” - от о.т. 170 до о.т. 18, ул. „П. Евтимий” (от 
о.т. 211 до о.т. 19)   и с. Малорад, ул. „Вела Пеева” (от ос 127 до ос 123); 

ул. „Вела Пеева“ (от ос 123 до ос 208); с. Добролево - ул. „Вестителя” 

(от о.т. 210 до о.т. 182), ул. „Здравец” (от о.т. 196 до о.т. 194), ул. Веслец 
(от о.т. 213 до о.т. 180), ул. „Дружба” (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – 

о.т.12). 

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

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 

Община Борован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
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След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 106 

 

На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка 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: „Реконструкция на общинска четвъртокласна 
пътна мрежа в община Борован – пътища в община Борован –Път VRC 
1015 (Нивянин -Борован - Малорад) от км.13+600 до км. 17+990 и от км. 
17+990 - с. Борован, ул. «Иван Вазов» - ОТ 380 до път II -13 и 
продължение на VRC 1015, път Добролево – Сираково (път VRC 1016, 
дължина 1400м) “, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница 
Малорад – Рогозен (ул. «Георги Димитров» / от ос 72 до ос 259/; извън 
регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън 
регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 
до ос 63/; ул. „Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–
/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от 
ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим 
Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. «Лазар 
Петров» – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; 
ул. „Иван Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 
до ос 69/) “. 

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

г.  
3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Борован да 
предприеме всички необходими действия, във връзка с 
кандидатстването на община Борован по горе посочения проект  по 
ПРСР 2014-2020 пред  ДФ «Земеделие», да подготви всички изискуеми 
за целта документи, както и да подаде заявление за кандидастване по 
„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ във връзка с 
проекта.  
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет 
ОбщинаБорован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 107 

 

На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка 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: „Реконструкция на улична мрежа в община 
„Борован“– с. Борован, ул. „П. Славейков” - от о.т. 170 до о.т. 18, ул. „П. 
Евтимий” (от о.т. 211 до о.т. 19)   и с. Малорад, ул. „Вела Пеева” (от ос 
127 до ос 123); ул. „Вела Пеева“ (от ос 123 до ос 208); с. Добролево - ул. 
„Вестителя” (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. „Здравец” (от о.т. 196 до о.т. 
194), ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. „Дружба” (от о.т. 180 – 

о.т.186 – о.т.147 – о.т.12). 
2. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Борован за периода 2014-2020 

г.  
3. Общинският съвет упълномощава кмета на община Борован да 
предприеме всички необходими действия, във връзка с 
кандидатстването на община Борован по горе посочения проект  по 
ПРСР 2014-2020 пред  ДФ «Земеделие», да подготви всички изискуеми 
за целта документи, както и да подаде заявление за кандидастване по 
„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ във връзка с 
проекта.  
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет 
ОбщинаБорован Относно: Кандидатстване на община Борован 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 – 

2020 г.  
 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 108 

 

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

 
1.Задължава Кмета на Общината да спазва законодателството в 
областта на държавните помощи при сключване на договор за 
предоставяне на финансова помощ при кандидатстване с проектно 
предложение „Реконсткрукция на част от водоснабдителните системи 
на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован“. 

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

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”- няма „въздържали се” –1 
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-Докладна записка  от Ангел Цветков Престойски– Управител на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца Относно: Кандидатстване 
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. мярка 07 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” с проект „Реконструкция и 
подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с.Малорад, община 
Борован” 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 109 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, и чл.20, 
ал.1,т.6 от Наредба №12/25.07.2016г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на   
селските райони” от ПРСР за периода 2014-2020г. ОбС-Борован: 
 

1.Съгласува проект „Реконструкция и подмяна на участъци от 
водопроводната мрежа на с. Малорад, община Борован” на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца 

2.Общински съвет –Борован удостоверява, че дейностите по проект 
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на 
с.Малорад, община Борован”  на „Водоснабдяване и канализация” ООД 
– Враца съответстват на Стратегическа цел 2: Подобряване на 
инфраструктурата и опазване на околната среда, Приоритет 2.1: 
Подобряване на инфраструктурата, Мярка 2.1.2: Подобряване на 
водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води – 

Рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Малорад от Общински план за 
развитие на Община Борован за периода 2014-2020г. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”- няма „въздържали се” –1 
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- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмета на община 
Борован относно Актуализация на Инвестиционна програма 2016г. на 
община Борован. 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 110 

 
 

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: 

 

 
1. Одобрява извършването на вътрешнокомпенсирани промени в 

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

a) Строителен надзор на обект „Неотложно аварийно-възстановителни 

работи на съоръженията – мост при с. Малорад, община Борован, за 

предотвратяване на последиците от притока на река Бързица”, в 
размер на 14 000 лв. 

b) Ремонт на помещенията определени за нуждите на Общински съвет 
– Борован (в сградата на поликлиниката) – 15 000 лв.  

c) Повдигане на  пода на сутерен на Поликлиниката, с цел избягване на 
високи подпочвени води – 7 000 лв. 

d) Възстановяване на компрометирана настилка от гранитогрес на 
централен площад, сцена в парка и цветарници – 15 000 лв. 

e) Закупуване на компютърни станции за нуждите на МДТ – Борован и 
администрациите по кметства в община Борован – 6 000 лв. 

f) Поставяне на PVC дограма и вътрешен и външен ремонт на сградата 

на кметство, с. Малорад – 65 153 лв. 

g) Основен ремонт на покрива на общинска сграда в П.И 763, УПИ IБ 
сграда Образование – 9 000 лв. (Покривът на сграда в режим на 

етажна собственост е част от т.нар. общи части на сградата. Ще се 
съфинансира от останалите собственици, съгласно ЗАКОН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ). 



 17 

h) Основен ремонт на покрива на общинска сграда в ПИ 763,УПИ 1 
(Сграда ТСУ) – 7 500 лв. (Покривът на сграда в режим на етажна 

собственост е част от т.нар. общи части на сградата. Ще се 
съфинансира от останалите собственици, съгласно ЗАКОН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ). 

 

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

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”- няма „въздържали се” –няма 

 

 Общинските съветници Пламен Петров и Петър Станев не участваха 
в гласуването поради конфликт на интереси. 

 

 

 4.Организационни   
 

 Председателя на Общински съвет Борован –Иван Костовски запозна 
общинските съветници с писмо от Областния управител на Област Враца  
относно създаване на Постоянна комисия  по образование към областния 
управител. 

 

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 111 

 

 Избира за представител в Постоянната комисия по образование към 
областния управител  Петя Бориславова Петрова –общински съветник.  

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”- няма „въздържали се” –няма 
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-Предложение от комисията по  НОМИНАЦИИТЕ, избрана с 
решение № 222 на общински съвет – Борован относно присъждане 
званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН” 

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 112 

 

Съгласно чл.30, ал.1 от Наредбата за символиката на Борован и 
Протокол №7/14.09.2016 г.  на Комисията по номинациите Общински 
съвет –Борован: 

 Удостоява  Георги Петров Гецковски  – със званието „ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН“ за 2016 година . 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 Следващото заседание на ОбС- Борован да бъде на 27.10.2016г. от 
14:00 часа. 
 

 

 5.Питания 

 

 Петър Цветковски –общински съветник: Имам информация от 
кметовете на Добролево и Нивянин, че от техния бюджет са и  преведени 
много малко средства, които са крайно недостатъчни и бих желал за 
другото заседание на ОбС да ми се даде справка и също така да ни се даде 
справка за бюджета на общински съвет, колко са изразходваните средства 
до сега? 

 Между двете училища  празното място да се вземат някакви мерки. 
 Пътят за гробищния парк да се оправи. 
 

 Д-р Даниел Дилков –общински съветник: В малката група в детската 
градина имам информация, че са сложени децата да спят в чаршафи от 
лятото има случай на дете  с алергия. 
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 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник:До къде стигнахме с фирмата, 
която направи пътя Нивянин- Борован- Малорад, кога ще извърши 
корекцията по трасето, което пропадна? 

 Фирмата, която спечели да прави моста в Малорад  се е отказала 
разбрах, правена е нова процедура и има нови изпълнители. Кога ще 
започне този ремонт? 

 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Лично на г-н 
Гайдарски са му преведени около 600 лв. Служителката, която беше 
освободена той я караше да изтегли всички пари в банката и да му ги даде, 
а в този период той беше във болничен, което е недопустимо. Предстои 
назначаване в най- кратки срокове на друго лице, тъй като другата 
служителка излезе в болничен за майчинство.За кметство Добролево също 
не отговаря на истината.За следващото заседание ще получите справка за 
средствата за общински съвет. 
 Терена между двете училища не е общинска собственост.Уведомили 
сме собственика с писма и той идва лично при мен с предложение община 
Борован да го закупи, но ние нямаме финансов ресурс. 
 Гробищния парк е почистен.Относно улицата към гробищния  парк 
ще търсим варианти да я оправим, но там има вода която се стича и, която 
изронва самия асфалт. 
 В капиталовата програма е предвидено възстановяване на 
централния площад и парка и мястото при фонтана. 
 Преди да изляза в платен годишен отпуск беше изпратено официално 
писмо до фирмата направила ремонт на пътя Нивянин –Борован- Малорад 
и трябваше да дойдат началото на август за да отстранят проблемите.След 
отпуската се поинтересувах, те бяха минали и описали, но до сега още не 
са отстранили проблемите. 
 Във връзка със моста в с.Малорад имаше подписан договор от 
предишния зам.Кмет, имаше проведена обществена поръчка и е сключен 
договора, но нямаше осигурено финансиране. Беше ни отпусната 50% от 
сумата за проекта. Изпратихме писмо до фирмата изпълнител със 
съответния законов срок да представят необходимите документи и да 
дойдат да открием строителна линия, но  това не се случи. Изчакахме във 
времето и изпратихме писмо с което прекратихме този договор. Веднага 
беше възложено на общинска администрация съгласно ЗОП, качи се 
процедурата имаше срок за подаване на оферти и имаше подадени оферти 
и към 19 септември ние трябваше да имаме избран изпълнител, но за 
съжаление на 15 септември в община Борован и съответно в Комисия за 
защита на конкуренцията гр.София, фирма жали решението на 
възложителя на община Борован и това спира временно процедурата.След 
като Комисията обяви производство трябва в рамките  на 7 дни да се 
произнесе основателна ли е жалбата на фирмата, която жали решението. 
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Тази фирма не е участвала в процедурата.До края на годината се надявам, 
че ще имаме мост в с.Малорад. 
 

 Румен Геормезовски- общински съветник: Пътя Девене –Борован  
пътните знаци не се виждат.  
 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Пътя Девене – 

Борован е на областно пътно управление  не е общинска собственост, не е 
в нашите правомощия. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник :Двата моста в падината от 
страни на ул.”Тодор Каблешкев” да се вземат мерки защото ще паднат. 
 Да се извикат специалисти за паметника на площада, защото се е 
спукал, да се поправи. 
 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Подадени са 
още 2014г. 15 моста, но за съжаление от Междуведомствената комисия не 
е одобрено. Предлагам 2017г. в капиталовата програма да се предвидят. 
  

                                                          

 

След изчерпване на дневния ред в 17:10 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

 

 


