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П Р О Т О К О Л 

№33 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
21.09.2017 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, 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. 
 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован: Има постъпила 
нова докладна записка от д-р Цезар Пенчев- общински съветник от ПП 
ГЕРБ относно безвъзмездно поставяне на преместваеми обекти. 

 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: Този спирков 
навес, който иска да дари е бракуван от Община Враца. По опис се приема 
дарението и общински съвет няма право да се произнася.Как да приемаме 
нещо което е бракувано от друга община, след като е бракувано значи ни е 
годно. Трябва да има конструктивно становище и схема за разположение 
на обекта.Има наредба за даренията ,която трябва да се спази. 
 

  Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован: Да се допусне за 
разглеждане докладна записка от д-р Цезар Пенчев- общински съветник от 
ПП ГЕРБ относно безвъзмездно поставяне на преместваеми обекти. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Не се приема направеното предложение. 
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Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован: От дневния ред да 
отпадне Предложението от Комисията по номинацийте, избрана с Решение 
№222 на Общински съвет Борован, тъй като има много неясни неща във 
връзка с него и да се преразгледа на следващото заседание. 
 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 209 

 

 Предложението да се разгледа на следващото заседание на 
Общински съвет. 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 2 

 

 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 210 

 

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

 

 1.Информация за готовността на училищата в община Борован 
за учебната 2017-2018г. 
 

 2.Информация за подготовката за деня на общината – 

25.10.2017г. 
 

             

3.Докладни  
 

 



 3 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 
Борован към 31.12.2016г. 
 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Одобряване средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за ІІ и ІІІ тримесечие на 2017г. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отмяна на Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован, приета с Решение №213 от Протокол 
№26 от проведено на 22.03.2013г. заседание на Общински съвет –Борован 
и приемане на нова Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Постъпило Предложение с вх.№94-1502/13.09.2017 г. на 
Община Борован от Д-р Пенка Железарска за сключвана не договор за 
наем на помещение, част от сградата на Общинска поликлиника – Борован, 
по реда  и при преференциалните условия на Закона за лечебните 
заведения.   

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Постъпило Предложение с вх.№94-1503/13.09.2017 г. на 
Община Борован от Д-р Даниел Дилков за сключвана не договор за наем 
на помещение, част от сградата на Общинска поликлиника – Борован, по 
реда  и при преференциалните условия на Закона за лечебните заведения 

 

 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 1 
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 1.Информация за готовността на училищата в община Борован 
за учебната 2017-2018г. 
 

 д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Как трябва да бъде 
обзаведен ученическия лекарски кабинет, трябва да има теглилка с 
ръстомер. Лекарския кабинет в училището в Малорад не е оборудван с 
необходимите неща. 
  

 Славчо Драганински – общински съветник: Колко е дела на не 

обхванатите деца подлежащи на училищно възпитание в Община Борован. 
 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: 80 бр. се не 
обхванатите деца в общината, има механизми с който се роботи ,но в 
случаите няма как да бъдат приложени. Много от децата се намират извън 
границите на България. 
 

 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 211 

 

 Приема Информацията  за готовността на училищата в община 
Борован за учебната 2017-2018г. 
  

           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

  2.Информация за подготовката за деня на общината – 

25.10.2017г. 
 

  

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 212 

 

 Приема Информацията  за подготовката за деня на общината – 

25.10.2017г. 
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           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

     

3.Докладни  
 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 
Борован към 31.12.2016г. 
 

  След направените  разисквания  и с поименно  гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 213 

 

 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: 

 

 

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. 
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           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Одобряване средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за ІІ и ІІІ тримесечие на 2017г. 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 214 

 

 На основание чл.1, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, ОбС – Борован: 
 Одобрява разходите за командирвки на Кмета на Община Борован за 
ІІ и ІІІ тримисечие на 2017г. Година в размер на 160,00 лв съгласно 
Приложение №1 

 

           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Отмяна на Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован, приета с Решение №213 от Протокол 
№26 от проведено на 22.03.2013г. заседание на Общински съвет –Борован 
и приемане на нова Наредба №11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован. 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 215 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 28 от ЗНА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗУО и 
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във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), 
Общински съвет – Борован: 

1. Отменя Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията 
на Община Борован, приета с Решение № 213 от Протокол № 26 от 
проведено на 22.03.2013 г. заседание на Общински съвет – Борован. 

2. Приема нова Наредба № 11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Борован 

 

           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно:Постъпило Предложение с вх.№94-1502/13.09.2017 г. на 
Община Борован от Д-р Пенка Железарска за сключвана не договор за 
наем на помещение, част от сградата на Общинска поликлиника – Борован, 
по реда  и при преференциалните условия на Закона за лечебните 
заведения.   

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 216 

 

           На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с чл. 14, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 102, ал. 6 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ 
и във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА 
ЗАКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и при мотиви изложени в докладната записка 
,ОбС- Борован: 
 

1.Дава съгласие да се отдадат под наем на Д-р Пенка Иванова Железарска 
– лекар, работещ в лечебно заведение: ЕТ „Д-Р ПЕНКА ЖЕЛЕЗАРСКА“ 

към ЗДРАВЕН РАЙОН БОРОВАН, при условията на Закона за лечебните 
заведения помещения, част от недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ триетажна железобетонна сграда – 
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поликлиника съгласно Акт за публична общинска собственост № 662 от 
18.11.1999 г.,  индивидуализирани и конкретизирани както следва: 

 Лекарски кабинет с площ от 18.4 м², находящ се на втория етаж в 
сградата на Общинска поликлиника – Борован съгласно Схема II 

етаж „Поликлиника“ 

 Лекарски кабинет с площ от 8.2 м², находящ се на втория етаж в 
сградата на Общинска поликлиника – Борован съгласно Схема II 

етаж „Поликлиника“ 

 Склад с обща площ от 2.0 м², находящ се на втория етаж в сградата 
на Общинска поликлиника – Борован съгласно Схема II етаж 
„Поликлиника“ с обща площ от 28,6 м² /двадесет и осем цяло и шест 
квадратни метра/ за срок от 10 /десет/ години и месечна наемна цена 
8,58 /осем лева и петдесет и осем стотинки/ лв. без ДДС, определена 
съгласно Решение № 17 по Протокол № 3/27.12.2011 г. на Общински 
съвет – Борован; 

 

2.Възлага на Кмета на Община Борован да подпише договор съгласно т. 
1 за уреждане правата и задълженията за ползване на помещенията, част от 
имота – публична общинска собственост. 

3. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 г., като включва в Раздел II, като т. 5 от нея 
отдаването под наем на посочените в докладната записка помещения. 
 

           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:Постъпило Предложение с вх.№94-1503/13.09.2017 г. на 
Община Борован от Д-р Даниел Дилков за сключвана не договор за наем 
на помещение, част от сградата на Общинска поликлиника – Борован, по 
реда  и при преференциалните условия на Закона за лечебните заведения 

 

 

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

№ 217 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с чл. 14, ал. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 102, ал. 6 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ 
и във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2000 Г. ЗА 
ЗАКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и при мотиви изложени в докладната записка,ОбС 
– Борован: 
1. Дава съгласие да се отдадат под наем на Д-р Даниел Христов Дилков 
– лекар, работещ в лечебно заведение: ЕТ „Д-Р ДАНИЕЛ ДИЛКОВ“ към 
ЗДРАВЕН РАЙОН БОРОВАН, при условията на Закона за лечебните 
заведения помещения, част от недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ триетажна железобетонна сграда – 

поликлиника съгласно Акт за публична общинска собственост № 662 от 
18.11.1999 г.,  индивидуализирани и конкретизирани както следва: 

 Лекарски кабинет с площ от 19.3 м², находящ се на втория етаж в 
сградата на Общинска поликлиника – Борован съгласно Схема II 
етаж „Поликлиника“ 

 Лекарски кабинет с площ от 9.9 м², находящ се на втория етаж в 
сградата на Общинска поликлиника – Борован съгласно Схема II 
етаж „Поликлиника“ 

 Лекарски кабинет с обща площ от 14.5 м², находящ се на втория етаж 
в сградата на Общинска поликлиника – Борован съгласно Схема II 
етаж „Поликлиника“с обща площ от 43,7 м² /четиридесет и три цяло 
и седем квадратни метра/ за срок от 10 /десет/ години и месечна 
наемна цена 13,11 /тринадесет лева и единадесет стотинки/ лв, без 
ДДС, определена съгласно Решение № 17 по Протокол № 
3/27.12.2011 г. на Общински съвет – Борован. 
 

2.Възлага на Кмета на Община Борован да подпише договор съгласно т. 
1 за уреждане правата и задълженията за ползване на помещенията, част от 
имота – публична общинска собственост. 

3. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 г., като включва в Раздел II, като т. 6 от нея 
отдаването под наем на посочените в докладната записка помещения. 

 

 

           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   
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Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – няма 

 

Общинския съветник д-р Даниел Дилков не участва в гласуването поради 
конфликт на интереси. 

 

 

 4.Организационни  
 

 - Влязло в законова сила Решение №191 от 31.05.2016г. по адм. Дело 
№1195 по описа за 016г. на Административен съд – Враца, с което се 
отменя Решение №59 от Протокол №8 от проведено заседание на 
Общински съвет – Борован на 24.03.2017г. и се връща преписката на 
Общински съвет – Борован за ново произнасяне.  
 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 218 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.6 от ЗОС, 
във връзка с Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за нородните читалища и в изпълнение на влязло в законова сила 
Решение №191 от 31.05.2016г. по адм.дело №195 по описа за 2016г. На 
Административен съд – Враца Общински съвет –Борован: 
 Потвърждава свое Решение №49 от Протокол №7 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 25.02.2016г. 
 

 МОТИВИ: С докладната записка от Петър Цветковски – общински 
съветник към Общински съвет – Борован е внесено предложение за 
предоставяне на сградата на Народно читалище „ Цани Иванов 1907” за 
безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години. Единствената 
цитирана правна норма е разпоредбата на Параграф 4 от Закона за 
народните читалища. Съгласно последната „ На народните читалища по 
реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската 
собственост безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и 
другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на този 
закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди. Правото на 
ползване се погасява  с прекратяването на читалището.Видно от същата са 
уредени специални условия за отстъпване правото на безвъзмездно 
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ползване на предоставени преди влизането в сила на ЗНЧ сгради или други 
недвижими имоти на надлежно образувани народни читалища за 
читалищни нужди. Законът не прави разграничение между вида на 
общинската собственост върху посочените сгради имоти – публична или 
частна. Следователно е допустимо учредяване на ограниченото вещно 
право върху имоти и сгради, който са частна общинска собственост, така и 
публична общинска собственост при съблюдаване разпоредбите на Закона 
за  общинската собственост. В конкретния случай сградата на Народно 
читалище „ Цани Иванов 1907” е публична общинска собственост, за която 
надлежно е съставен Акт № 10122 за публична общинска собственост от 
08.06.2012г.Редът, по който следва да се учреди правото на безвъзмездно 
ползване, е регламентиран в разпоредбите на чл.7, ал.2 във връзка с чл.34, 
ал.6 от ЗОС във връзка със Закона за народните читалища.Особено в 
конкретния случай е следното обстоятелство: за да може валидно и 
законосъобразно  да се учреди безвъзмездно право на ползване в 
хипотезата на Параграф 4 от ПЗР за ЗНЧ следва да са на лице визираната в 
същата предпоставки.на първо място отстъпване право на ползване  е 
допустимо да се извърши само по отношение на надлежно регистрирано 
народно читалище. В конкретния случай липсват данни от докладната  
записка, от които може да се направи заключение за наличието на 
надлежно регистрирано такова. След справка в публичния регистър на 
народните читалища и читалищни сдружения, воден към министъра на 
културата, се установи, че Народно читалище „ Цани Иванов 1907” е 
надлежно вписано и фигурира в качеството си на действащо читалище. 
Следователно първата законова предпоставка е налице. Законодателят е 

предвидил, че за да се отстъпи безвъзмездно правото на ползване върху 
конкретни сгради, респективно имоти, същата следва до датата на влизане 
в сила  на ЗНЧ (Обн. Дв. Бр.89 от 2 Октомври 1996г.) да се предоставени за 
ползване на народните читалища за читалищни нужди от държавата и 
общинските органи. От внесената докладна записка липсват данни в тази 
насока. Предвид изложеното от обективна страна не е налице една от 
законовите предпоставки за учредяване на ограниченото вещно право 
на безвъзмездно ползване. 
 В същото време ако се приеме , че са налице необходимите 
предпоставки за учредяването на безвъзмездното ползване върху сградата, 
то последното би се осъществило по реда и при условията на специалния 
закон (ЗНЧ), чиито разпоредби дерогират прилагането на общите 
разпоредби на Закона за общинската собственост, доколкото с тях се 
урежда посочената материя по различни начини. Следователно ако бяха на 
лице предпоставките на Параграф 4, ал.1 от ЗНЧ , то правото на ползване 
следваше да се учреди за неопределено време (безсрочно) и същото би се 
погасило с прекратяване на читалището. 
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           Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-2   „въздържали се” – 3 

 

Общинския съветник Пламен Петров не участва в гласуването поради 
конфликт на интереси. 
 

 

Следващото заседание на Общински съвет – Борован да бъде на 
20.10.2017г. 
 

 

 5.Питания 

 

 Пламен Петров – Общински съветник: на какъв етап е залата 
предназначена за Общински съвет? 

 

 инж.Десислава Тодорова – Кмета на община Борован: предостави на 
общинските съветници справка за изразходваните средства от Общински 
съвет – Борован. 

 Залата е ремонтирана очаква се да се доставят необходимото 
обзавеждане  за ползването им. 
    

 

 

  

След изчерпване на дневния ред в 16:20 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

       

 

 

 

  

 

 


