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П Р О Т О К О Л 

№31 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
21.07.2017 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-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. 
 

 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 191 

 

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

 

 

 1.Доклад относно организацията на работата на ПУ- Борован 
при РУ – Бяла Слатина за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. 
 

 2.Информация за приключване на учебната година 2016/17г в 
основните училища и детски градини на община Борован 

 

 3.Информация за изразходваните бюджетни средства във връзка 
с асфалтиране на улиците в община Борован. 
 

  

             

4.Докладни  
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- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 
Борован към 31.12.2017г. 
 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Актуализиране на Инвестиционна програма 2017г. на 
Община Борован 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Предложение за промяна в числеността и 
организационната структура на общинска администрация Борован. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Избирането на временно изпълняващ длъжността кмет 
на кметство Нивянин за срок до полагане на клетвата от новоизбрания 
кмет. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Кандидатстване на Община Борован по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битовите отпадъци, по приоритетна  ос 2 „Отпадъци” на Оперативна 
програма „Околна среда” 2014-2020г. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Кандидатстване на Община Борован по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битовите отпадъци, по приоритетна  ос 2 „Отпадъци” на Оперативна 
програма „Околна среда” 2014-2020г. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Разрешение с решение на Общински съвет на основание 
чл.124а,ал.1 и 2, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) за изработване на проект за ПУП (специализирана схема) за обект 
„Нова оптична тръбна мрежа по плана на с.Борован, община Борован, с 
оказан обхват и одобряване задание по чл.125 от ЗУТ 
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- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Предоставяне на информация за техническото състояние 
на язовирните стени и съоръжения към тях на язовирите „Млада овчарка” 

и „Корея” – публична общинска собственост на Община Борован, 
намиращи се в предаварийно състояние, обявени за потенциално опасни. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Изменения по Програма за управление на отпадъците на 
община Борован за периода 2016-2020г. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Актуализация на Общински план за интегриране на 
ромите 2017-2020г. на Община Борован. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 30.07.2017г. 

 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 3 

 

 

 

 1.Доклад относно организацията на работата на ПУ- Борован 
при РУ – Бяла Слатина за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. 
 

 Петър Цветковски –общински съветник: След като няма 
представител от полицията да си отложи за следващото заседание доклада. 
 

 Румен Геормезовски-общински съветник: Да се разгледа на 
следващото заседание доклада. 
 

 Инж.Десислава Тодорова-кмет на Община Борован: началника на ПУ 
–Борован е в платен годишен отпуск и няма как да присъства на 
заседанието.  
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  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 

 

    Доклада относно организацията на работата на ПУ- Борован при РУ 
– Бяла Слатина за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. да се разгледа на 
следващото заседание. 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

2.Информация за приключване на учебната година 2016/17г в 
основните училища и детски градини на община Борован 

 

Славчо Драганински-общински съветник: на заседание на комисия 
имаше питане от общинския съветник Петър Цветковски, защо се връща 
дете от детската градина в Нивянин, след като няма деца. 

 

 

Инж.Десислава Тодорова-кмет на Община Борован: Филиала на ДГ в 
Нивянин е пълен. Никой не е отказвал да приеме дете след подаването на 
всички документи, който са необходими за прием в детските градини.Към 
днешна дата няма входирана молба за това дете. 

 

   

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 193 

 

 

Приема Информацията  за приключване на учебната година 2016/17г 
в основните училища и детски градини на община Борован 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 3.Информация за изразходваните бюджетни средства във връзка 
с асфалтиране на улиците в община Борован. 
 

 

 След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 194 

 

 

 Приема Информацията  за изразходваните бюджетни средства във 
връзка с асфалтиране на улиците в община Борован. 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

             

4.Докладни  
 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 
Борован към 31.12.2017г. 

 

 

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

№ 195 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 ал. 5 от ЗПФ и чл. 74 
от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет, приета от  ОбС – Борован,ОбС –Борован: 

 

 

Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 
Борован към 31.12.2016 г., както следва: 

 

1.По приходите в размер на 4 297 447 лв. / Наличност по бюджетни 
сметки към 31.12.2016 г. в размер на 1 143 958  лв. /, съгласно 
Приложение № 1. 

 

2. По разходите – 4 297 447 лв., разпределени по параграфи от ЕБК 
2016, функции и дейности, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 
3. 

 

3. Изпълнение на инвестиционната програма за 2016 година  в 
размер на 1 958 446 лв., съгласно Приложение № 4. 

4. Отчет за средствата по сметки от Европейския съюз съгласно 
Приложение № 7. 

5. Размер на просрочените вземания и задължения съгласно 
Приложения № 5/1 и 5/2. 

6. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 

година, съгласно Приложение № 6. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Актуализиране на Инвестиционна програма 2017г. на 
Община Борован 

 

Петър Станев – общински съветник:Как си реши точно на кой улици 
ще се прави ремонт? 
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Инж.Десислава Тодорова-кмет на Община Борован: минала е 
комисия и те така са решили, взето е и мнението на кмет на с.Малорад. 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 196 

 
 

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 2017 г., както 
следва: 
                Пренасочват се средствата от обект: ''Аварийно-възстановителни 
разходи на съоръженията – мост при с. Малорад и предотвратяване 
последствията  от наводнения'' за създаването на  нови обекти както 
следва: 

1.       Основен ремонт на покрива на общинска сграда в П.И 763, УПИ 
IБ сграда Образование – 10 700 лв. (Покривът на сградата, в режим на 

етажна собственост, е част от т.нар. oбщи части на сградата. 

Необходимо е да се съфинансира от останалите собственици,съгласно 
ЗАКОН ЗА  СОБСТВЕНОСТА). 
2        Основен ремонт на покрива на общинска сграда в ПИ 763,УПИ 1 
(Сграда ТСУ) –8 500 лв. (Покривът на сградата, в режим на етажна 
собственост, е част от т.нар.  общи  части на сградата. Необходимо е да 
се съфинансира от останалите собственици,съгласно ЗАКОН ЗА   
СОБСТВЕНОСТА). 
3.        Направа на нови тротоари около  парк с. Борован -25 000лв. 

      4.      Основен ремонт на покрива на Кметството в с. Сираково и 
оправяне на последствията от  течовете на покрива – 20 000лв. 
      5.      Ремонт на улична мрежа в с. Малорад – 20 000лв. 
                    -ул. Г. Генов 

                    -ул. Н. Парапунов 

             -ул. „Цар Симеон I-ви” 

 

И дофинансиране на  следните обекти: 
1.   Ремонт на помещенията определени за нуждите на общинския съвет  
- 10 550лв 
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      2.   Повдигане на пода на сутерена на Поликлиниката с цел избягване 
на високи подпочвени  води  -5 250 лв. 
     Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Предложение за промяна в числеността и 
организационната структура на общинска администрация Борован. 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 197 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2  от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка,ОбС-Борован: 

 
1. Приема следните изменения в одобрената структура на Общинска 

администрация Борован: 

- увеличава числеността на персонала на Общинска 
администрация Борован от 42,5 на 43,5 бройки, с 1 щатна бройка 
и разкрива длъжност „ юрисконсулт”, по служебно 
правоотношение в дирекция «Бюджет, финансово-счетоводни 
дейности, административно и информационно обслужване и 
главен счетоводител», както следва: 

функция дейност било става 

Ф1 122 – общинска 
администрация 

10 11 

 

2. Утвърждава допълнителната численост за общинската 
администрация, съгласно Приложение № 1. 
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3. Възлага на Кмета на Община Борован да отрази съответните 
корекции в длъжностното разписание на общинската 
администрация. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Избирането на временно изпълняващ длъжността кмет 
на кметство Нивянин за срок до полагане на клетвата от новоизбрания 
кмет. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: В кой закон пише,че кмета 
предлага кой да бъде ВРИД кмет, може и общинските съветници да 
предлагат. 

 

Инж.Десислава Тодорова-кмет на Община Борован: В ЗМСМА пише 
кой може да предлага, освен кмета на общината може да отправят 
предложения и общинските съветници.До този момент няма постъпили 
предложения от общински съветници за ВРИД кмет. 

 

Петър Цветковски – общински съветник:Имам предложение за ВРИД 
кмет на с.Нивянин да бъде Пенка Димитрова Иванова. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-1 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 10 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

 

 

 



 10 

РЕШЕНИЕ 

№ 198 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 
2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 
11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) и във връзка с 
приложени препис-извлечение от акт за смърт на Община Борован и 
Решение № 193/10.07.2017 г. по Протокол № 37/10.07.2017 г. на ОИК 
Борован и при мотиви изложени в докладната записка, ОбС-Борован: 

 
За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Нивянин до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет след проведени частични избори 
избира Калинчо Иванов Костовски – ст. експерт ОМП към общинска 
администрация Борован. 
 

Общински съвет - Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 Решението да влезе в сила от 24.07.2017г. 
 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 6 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 
1, т.13 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуален кодекс (АПК), като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: след прекратяване 
правомощията на кмета на кметство Нивянин на територията на 
кметството няма орган на изпълнителната власт, който да упражнява 
предвидените по закон правомощия в полза на намиращото се там 
население. Вследствие на това от една страна се затруднява работата на 
служителите от администрацията, а от друга – за определени действия като 
организиране работата на лица по временната заетост и извършването на 
нотариални заверки на документи по ЗННД няма субект, към който да се 
обърнат гражданите. Създават се неудобства за населението в насока че за 
извършването на едни или други действия следва да се предприема 
пътуване до община Борован, като по този начин в известна степен се 
накърняват защитени по закон права.  Следователно с оглед съблюдаване 
на обществените интереси и тяхната последваща защита е необходимо 
допускането на решението до предварително изпълнение. 
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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 Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Кандидатстване на Община Борован по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битовите отпадъци, по приоритетна  ос 2 „Отпадъци” на Оперативна 
програма „Околна среда” 2014-2020г. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: В т.2 към решението да 
се запише –след решение на ОбС. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

Консултант: Седемте общини стават съсобственици за срок от 5 
години. 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 199 

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 
2 от ЗУО и във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален 
кодекс (АПК) и при мотиви изложени в докладната записка,ОБС-Борован: 

1. Приема, че изградената със средства по процедурата 
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде 
общинска собственост като всяка конкретна инсталация, обект на 
проектното предложение, следва да е съсобственост на всички 
общини, чиито отпадъци ще се третират в нея. Собствеността върху 
съпътстващата инфраструктура се урежда съгласно клаузите на 

подписаното между общините споразумение. 
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2. Приема, че изградената със средства по процедурата 
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, няма да се 
прехвърля на трети лица най-малко в продължение на 5 години от 
окончателното плащане на средствата за проект „Изграждане на 
инсталация за предварително третиране и инсталации за 
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на 
отпадъците в Регион Оряхово“, финансирано по процедура за 
набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 
2014-2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.След 
решение на Общински съвет. 

3. Община Борован се ангажира да експлоатира активите, изградени по 
проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в 
областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ). 

4. Общински съвет Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 
от ЗМСМА във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУО и във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), като същото се 
допуска до предварително изпълнение поради следните причини: срокът за 
отстраняване на констатирани пропуски и нарушения от Кандидата по 
процедурата е изключително кратък – до 31.07.2017 г. В рамките на същия 
следва да се предложи за гласуване на Общински съвет - Борован проект 
на решение, с което се уреждат въпросите относно собствеността на 
инсталациите. След като се гласува предложението и при положение, че 
същото бъде прието, съгласно АПК решението на Общински съвет като 
административен акт подлежи на обжалване по реда и в сроковете 
посочени в закона. След изтичане на срокa за обжалване на акта, същият 
влиза в законна сила. Следователно с оглед изпълнение на указанията на 
Управляващия орган в срок с цел преминаване към следващия етап от 
процедурата, допускането на решението до предварително изпълнение е 
единствената възможност, при която няма да се допусне засягане на 
обществените интереси от евентуалното отстраняване на Кандидата от 
процедурата. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Кандидатстване на Община Борован по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-

2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битовите отпадъци, по приоритетна  ос 2 „Отпадъци” на Оперативна 
програма „Околна среда” 2014-2020г. 

 

Консултант:община Кнежа и община Бяла Слатина ще поемат 
недопустимите разходи, те ще дадат заем на община Оряхово. 

 

Инж.Десислава Тодорова-кмет на Община Борован: Все още не ни е 
предоставен анализ разходи и ползи за да видим какъв е размера и 
конкретната цифра. 

Само да размера на отчисленията е гласувано от ОбС има ли 
похарчени средства от общината по проекта- 13 000 са ни за морфологичен 
анализ. 

Казвате ,че ДДС ще поемат общините Бяла Слатина и Кнежа има ли 
го това на официален протокол от 19.07.2017г., не ми е предоставен 
протокола. 

По какъв начин ще даде заем двете общини и ще има ли договорни 
взаимоотношения между двете общини и Оряхово. 

 

Иван Илиев –общински съветник: искаме всички тези неща писмено 
да ни се предоставят и тогава ще решим как да гласуваме 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: Да се отложи докладната 
за следващото заседание и да ни се предоставят всички тези документи. 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 200 

 

 Отлага докладната за следващото заседание. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

  

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Разрешение с решение на Общински съвет на основание 
чл.124а,ал.1 и 2, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) за изработване на проект за ПУП (специализирана схема) за обект 
„Нова оптична тръбна мрежа по плана на с.Борован, община Борован, с 
оказан обхват и одобряване задание по чл.125 от ЗУТ 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: В решението да се 
запише, че ако има нарушение на инфраструктурата на общината на 
посочените улици, да бъде възстановена в първоначалния си вид от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД” 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 201 

 

   На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по 
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал. 2, както и чл. 124а, ал. 5 
от Закона за устройство на територията – ЗУТ (искането е направено от 
заинтересовано юридическо лице, имащо право да строи по силата на 
специален закон – Закон за електронните съобщения) и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка,ОбС-Борован: 

 

   1. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект 
за подробен устройствен план на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 
   2. Разрешава по искане и за сметка на заинтересованото юридическо 
лице, подало заявление вх.№ 94-909/29.06.17г. („ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД с БУЛСТАТ 130460283 и адрес: София, район „Младост”, 

ж.к„Младост” 4, „Бизнес парк” София, сграда 6) изработването на проект 
за подробен устройствен план (специализирана схема) за обект „Нова 
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оптична тръбна мрежа по плана на с. Борован, община Борован, област 
Враца” с начална точка съществуваща шахта и крайна точка мобилна 
станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, намираща се на покрива на 
читалище „Цани Иванов“ с обхват: 

1. от кръстовището на ул.„Иван Вазов“ и ул.„Ангел Йошков“ 

2. от ул.„Ангел Йошков“ до кръстовището на ул.„Сергей Румянцев“ и 
ул.„Ангел Йошков“ 

3. от ул.„Сергей Румянцев“ до кръстовището на ул.„Ангел Андреев“ и 
ул.„Васил Друмев“ 

4. от  кръстовището на ул.„Ангел Андреев“ и ул.„Васил Друмев“ до 
ул.„Климент Охридски“ ос. точка № 254 (до у.п.и. V-548) 

При  нарушение на инфраструктурата на общината на посочените 
улици, да бъде възстановена в първоначалния си вид от „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ ЕАД” 

   Проектът да се изготви в три екземпляра (оригинал на недеформируема 
прозрачна основа и две копия) от компетентен проектант, съгласно  чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и на основание на чл.6 и чл. 29, ал.1 от ЗКАИИП и да 
отговаря на изискванията на Наредба № 8/2001г. (изменена и допълнена 
2004г.) за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и 
Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. 
   3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се 
постави на определените за това места в сградата на общината, района или 
кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - 

предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и 
в един местен вестник (чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 
   4. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ. 
   5. Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Предоставяне на информация за техническото състояние 
на язовирните стени и съоръжения към тях на язовирите „Млада овчарка” 

и „Корея” – публична общинска собственост на Община Борован, 
намиращи се в предаварийно състояние, обявени за потенциално опасни. 
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Калин Костовски – до края на годината извеждането на язовирите ще 
бъде безплатно, а от януари вече ще се заплаща. 

При направените експертизи и взетите проби се установи ,че стените 
на язовирите не подлежат на ремонт. 

 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 202 

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 138, чл. 139 и 
чл.140, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на 
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 
съоръженията към тях, Общински съвет Борован:  

  

       1. Възлага на кмета на община Борован да премине към процедура 
по извеждане от експлоатация на яз. „Млада овчарка” и яз. „Корея” 

 

        2.  Възлага на кмета на община Борован на основание 140, ал.1 от 
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях 

да подаде Заявление по образец утвърден от председателя на ДАМТН за 
извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирните стени на по-горе 
описаните в т.1 язовири. 

                 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 4 

 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Изменения по Програма за управление на отпадъците на 
община Борован за периода 2016-2020г. 
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 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 203 

 

 На основание чл.21(2) от ЗМСМА, във връзка с.чл.21(1) т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.52(8) от ЗУО, във връзка с чл.52(1) от ЗУО ОбС-

Борован: 
 1. В раздел „ІІІ Съществуващо състояние и практики по управление 
на отпадъците”, точка „1. Битови отпадъци” от Програма за управление на 
отпадъците 2016-2020г., „таблица 3 засягаща морфологичния състав на 
ТБО, съгласно Методиката от Националния план за управление на 
отпадъците 2014-2020г. да бъде заменена от таблица 3 включваща 
морфологичния състав на образуваните отпадъци на територията на 
община Борован. 
 2.В точка „1 Битови отпадъци” да бъде добавена прогноза за 
отпадъците по фракция (тона) за периода 2017-2020г. 
 3.Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Актуализация на Общински план за интегриране на 
ромите 2017-2020г. на Община Борован. 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 204 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация , във връзка  чл.21, ал.2 от ЗМСМАОбС-

Борован: 
 1.Приема актуализация на Общински план за интегриране на ромите 
2017-2020г. На Община Борован. 
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 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”-8 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 3 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 31.07.2017г. 

 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 205 

 

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

 
1.Упълномощава инж. Десислава Тодорова – кмет на община 

Борован, да представлява Община Борован, като член на Асоциацията, в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана 
от «ВиК» ООД – Враца на 31.07.2017 г. от 14.00 часа, в сградата на 
Областна администрация – Враца, бул. «Демокрация» № 1, Заседателна 
зала – ет. 6. 

2.Указва, следния начин на гласуване по всяка точка от дневния ред 
на събранието, както следва: 

По т. Приема решение за  препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Враца за 2018 г. 
«ЗА» 

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

 

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

 Председателя на ОбС- Иван Костовски прочете уведомление от 
инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно ползване на 
платен годишен отпуск за времето от 14.08.2017г. до 05.09.2017г. 
 

 

 6.Питания 

 

 Д-р Даниел Дилков – общински съветник: канализацията пред 
поликлиниката да  се отпуши и да се сложат решетки.  
 

 Петър Станев – общински съветник: За производства на закуски в 
Борован има разрешение  само Блага Риджалска, а в същото време в 
Борован и на още едно място се произвеждат закуски.  

 

 Румен Геормезовски – общински съветник: Чешмата „Сладуркьовец” 

водата не се оттича, да се почисти. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: ще пратя хора 
да проверят  и оправят чешмата. 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Да се окоси парка който е до 
главния път за Враца срещу автокъщата. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: ще се окоси 
парака. 
 

 Пламен Петров –общински съветник: да се помисли за закупуване на 
климатик в Детската градина в Борован, защото децата лятото са сборни 
групи и вътре в стойте е много горещо. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: ще проверим 
дали наредбата за ДГ позволява да има климатик в детска градина в стаята 
при децата. 
   

 

 Яна Бецинска – Секретар на Община Борован: Имам въпрос към 
общинския съветник Петър Цветковски. 
 

 Иван Костовски – Председател на Общински съвет: Питанията се 
отправят към кмета на общината и към председател на ОбС. 
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 Яна Бецинска – Секретар на Община Борован: на 14 ноември 
2007г.,след като постъпихте в длъжност като кмет, беше ли ви предаден 
архив от Петьо Гацински? 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: Не ми беше предаден, 
архива беше запален и изнесен от Петьо Гацински и Иванчев. 
 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Това, което 
говорите е несериозно, как ще бъде запален и изнесен архива, това са 
несериозни неща, трябва да има протокол за това. 
 

 

  

 

След изчерпване на дневния ред в 16:30 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

       
 


