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П Р О Т О К О Л 

№47 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
27.09.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     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. 
 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 306 

 

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

 

 

1.Програма за честване  деня на община Борован и 141- 

годишнина от освобождението на селището от турско робство. 
 

2.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. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Актуализиране на Инвестиционна програма 2018г. на 
Община Борован. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Реконструкция и ремонт на язовирна стена и прилежащите съоръжения на 
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язовир „Езерска падина“ с.Малорад и „Реконструкция и ремонт на 
язовирната стена и прилежащите съоръжения на язовир „Гарвански геран“ 

с.Малорад, община Борован по „ Оперативна програма Околна среда 2014-

2020“ – Процедура №BG16М1ОР002-4.004 „Мерки за въвеждане на 
решения за превенция и управление на риска от наводнения“ приоритетна 
ос 4 на ОПОС. 
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Допълване на Решение №305 по Протокол №46 от 
проведено на дата 23.08.2018 г. редовно заседание на Общински съвет –
Борован, с което решение е изменено  Решение №297 по Протокол №45 от 
20.07.2018г. на Общински съвет –Борован, касаещо безвъзмездно 
прехвърляне на правото на собственост върху язовири – публична 
общинска собственост , находящи се на територията на Община Борован, 
на държавата съгласно предоставената със Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите възможност. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на 
възстановената собственост на землищата в Община Борован, одобрени 
със Заповед №51/2.12.2009г. на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ Враца/ за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение  на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
– Държавен вестник – брой 62/10.08.2010г. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земеделска земя, 
находяща се в землището на с.Добролево, с.Малорад и с.Сираково. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на педагогическия 
персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които 
имат право на заплащане на транспортните разходи през 2018г. 
 

  

 3.Организационни  
 

 -Предложение от Комисията по Номинациите, избрана с решение 
№250 от 25.01.2018г. на Общински съвет -Борован 
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  4.Питания 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

1.Програма за честване  деня на община Борован и 141- 

годишнина от освобождението на селището от турско робство. 
 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 307 

 

Приема Програмата  за честване  деня на община Борован и 141- 

годишнина от освобождението на селището от турско робство. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

2.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 : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 308 

 

 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: 
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 Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 
Борован към 31.12.2017г., както следва: 
 

 1.По приходите в размер на 5 382 274 лв./наличност по бюджетни 
сметки към 31.12.2018г. в размер на 1 026 546 лв., /съгласно Приложение 
№1. 
  

 2.По разходите – 5 382 274 лв.р разпределени по параграфи от ЕБК 
2017г., функции и дейности, съгласно Приложение №2 и Приложение №3. 
 

 3.Изпълнение на инвестиционната програма за 2017г. в размер на 
1 317 914 лв., съгласно Приложение №4. 
 

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

 5.Размер на пресрочените вземания и задължения съгласно 
Приложение №5/1 и 5/2. 
 

 6.Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 
година, съгласно Приложение №17/ Съгласно ФО – 1/ 2018 на МФ.  

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Актуализиране на Инвестиционна програма 2018г. на 
Община Борован. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: Да се следи за 
качеството на ремонта на улиците. 

 

 

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

№ 309 

 

 На основание чл.124 ал.3 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 2018г., както 
следва: 

Пренасочват се средства от обект: 
1. „Закупуване на вишка“ 

 

За създаването на нов обект както следва: 
 

1.“Рехабилитация на ул.“Георги Димитров“ ОТ 316 до ОТ 101“ в 
с.Малорад – 20 000 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: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Реконструкция и ремонт на язовирна стена и прилежащите съоръжения на 
язовир „Езерска падина“ с.Малорад и „Реконструкция и ремонт на 
язовирната стена и прилежащите съоръжения на язовир „Гарвански геран“ 

с.Малорад, община Борован по „ Оперативна програма Околна среда 2014-

2020“ – Процедура №BG16М1ОР002-4.004 „Мерки за въвеждане на 
решения за превенция и управление на риска от наводнения“ приоритетна 
ос 4 на ОПОС. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Отдава ни се 
възможност за кандидатстване по „Оперативна програма Околна среда“. 

Язовирите имат Акт за общинска собственост и все още не са станали 
Държавна собственост. 
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 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 310 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК), и в сътоветствие с изискванията на Условията за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Процедура Процедура № BG16M1OP002-4.004 „ Мерки за въвеждане на 
решения за превенция и управление на риска от наводнения“ приоритетна 
ос 4 на ОПОС 2014-2020 г. ОбС-Борован 

1.   Дава съгласие Община Борован да кандидатства с проекти 
„Реконструкция и ремонт на язовирната стена и прилежащите 
съоръжения на язовир „Езереска падина“ с. Малорад и 
„Реконструкция и ремонт на язовирната  стена и прилежащи 
съоръжения на язовир “Гарвански геран“ с.Малорад, община 
Борован. по „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 “ - 

Процедура № BG16M1OP002-4.004 „ Мерки за въвеждане на 
решения за превенция и управление на риска от наводнения“ 

приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 г.  
2. Дейностите в горепосочения проект за реконструкция и ремонт на 

язовирите са заложени в Общински план за развитие на Община 
Борован -  Раздел IX  Визия, Цели и Приоритети за развитите на 
Община Борован за периода 2014-2020, Стратегическа цел 2: 

Подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда,  
Мярка 2.1.2 – Подобряване на водоснабдяването, канализацията и 
пречистването на отпадните води.   

3. Общински съвет – Борован дава съгласие част от първоначалните 
разходите за реализирането на дейностите по проектите да бъдат 
поети от бюджета на общината до възстановяването им от ОПОС 
2014-2020г.  

4. Общински съвет дава одобрение за издаване от кмета на община 
Борован,  разрешителни  за ползването на водени  обекти за 
яз.“Езереска падина“ и „Гарвански геран“  по реда на чл.52,ал.1,т.3, 
б. „б“от ЗВ  при извършване на реконструкция на язовирите.  
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5. Упълномощава Кмета на Община Борован да предприеме всички 
необходими действия при кандидатстването и реализирането на 
проекта. 

Мотиви: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: срокът за подаване 
на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по посочената процедура е до 01.10.2018 г. С 
реализирането на проектното предложение ще се изпълнят заложените 
дейности в Общинския план за развитие на Община Борован за периода 
2014 – 2020 г., което е в интерес на населението, намиращо се на 
територията на Община Борован. Пропускането на тази възможност води 
до необходимостта от реализиране на дейностите със собствени средства.  
Настоящето решение се явява необходимо приложение към цялостната 
документация по кандидатстване по процедурата и допускането му до 
предварително изпълнение е единствената възможност за спазване на 
сроковете за кандидатстване. Предвид изложеното решението се взема и 
привежда в изпълнение в условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, за да могат  да 
се защитят особено важни обществени интереси и ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 5 

 

 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Допълване на Решение №305 по Протокол №46 от 
проведено на дата 23.08.2018 г. редовно заседание на Общински съвет –
Борован, с което решение е изменено  Решение №297 по Протокол №45 от 
20.07.2018г. на Общински съвет –Борован, касаещо безвъзмездно 
прехвърляне на правото на собственост върху язовири – публична 
общинска собственост , находящи се на територията на Община Борован, 
на държавата съгласно предоставената със Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите възможност. 
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 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 311 

 

                На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 33 от Заключителните разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ОБН. - ДВ, БР. 
55 ОТ 2018 Г.) и във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съгласно който се допуска 
предварително изпълнение на административен акт, с цел да се защитят 
особено важни обществени интереси и ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда и 
при мотиви, изложени в докладната записка, ОбС– Борован: 

Допълва Решение № 305 по Протокол № 46 от проведено на дата 
23.08.2018 г. редовно заседание на Общински съвет – Борован, в частта 
„Общински съвет – Борован прехвърля безвъзмездно на държавата правото 
на собственост върху собствените си язовири, индивидуализирани както 
следва: 

 Язовир „Млада овчарка“, находящ се в землището на с. Нивянин – 

поземлен имот №000021, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 685/25.11.1999 г. 

 Язовир "Корея" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№000409, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
677/25.11.1999 г. 

 Язовир "Церов дол" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№000400, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
675/25.11.1999 г. 

 Язовир "Стубеля" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№00403, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
680/25.11.1999 г. 

 Язовир "Жарковец" в землището на с. Добролево – поземлен имот 
№000096, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
596/17.09.1998 г. 

 Язовир „Гарвански геран“ в землището на с. Малорад – поземлен 
имот № 000058, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
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683/25.11.1999 г. 
 Язовир „Езерска падина“ в землището на с. Малорад – поземлен 

имот № 000162, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1015/15.05.2009 г.” 

като добавя и следния язовир: „Язовир „Домуславец” в землището на с. 
Нивянин – поземлен имот № 000022, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 594/17.09.1998 г.”. 

Решение № 305 по Протокол № 46 от проведено на дата 23.08.2018 г. 
редовно заседание на Общински съвет – Борован в тази си част придобива 
следния вид:  

Общински съвет – Борован прехвърля безвъзмездно на държавата 
правото на собственост върху собствените си язовири, 
индивидуализирани както следва: 
 

 Язовир „Млада овчарка“, находящ се в землището на с. Нивянин – 

поземлен имот №000021, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 685/25.11.1999 г. 

 Язовир "Корея" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№000409, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
677/25.11.1999 г. 

 Язовир "Церов дол" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№000400, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
675/25.11.1999 г. 

 Язовир "Стубеля" в землището на с. Борован – поземлен имот 
№00403, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
680/25.11.1999 г. 

 Язовир "Жарковец" в землището на с. Добролево – поземлен имот 
№000096, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
596/17.09.1998 г. 

 Язовир „Гарвански геран“ в землището на с. Малорад – поземлен 
имот № 000058, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
683/25.11.1999 г. 

 Язовир „Езерска падина“ в землището на с. Малорад – поземлен 
имот № 000162, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1015/15.05.2009 г. 

 Язовир „Домуславец” в землището на с. Нивянин – поземлен 
имот № 000022, актуван с Акт за публична общинска собственост 
№ 594/17.09.1998 г. 
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В останалата част Решение № 305 по Протокол № 46 от проведено на дата 
23.08.2018 г. редовно заседание на Общински съвет – Борован остава 
непроменено. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 
33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за водите (ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г.) и във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като същото се 
допуска до предварително изпълнение поради следните причини: срокът за 
внасяне в Министерство на икономиката на мотивирано предложение за 
промяна на собствеността на язовирите, собственост на общините, е до три 
месеца от влизане в сила на изменението на Закона за водите (ОБН. - ДВ, 
БР. 55 ОТ 2018 Г.) Законът за изменение и допълнение на Закона за водите 
е обнародван на 3 юли 2018 г. В същия не е заложена изрична разпоредба, 
която да урежда от кой момент изменението влиза в законна сила. 
Следователно се прилага правилото, че законът влиза в сила три дни след 
обнародването му или в конкретния случай – 07.07.2018 г. Срокът за 
внасяне на мотивирано предложение е до 07.10.2018 г. включително. След 
изтичане на посочения срок от време ще се преклудира възможността за 
прехвърляне правото на собственост върху държавата на язовири – 

общинска собственост. Вземането на това решение е предпоставка за 
надлежно прехвърляне на тези язовири, по отношение на които Община 
Борован в качеството си на собственик няма възможност да стопанисва и 
поддържа в дължимото техническо и експлоатационно състояние. В 
същото време язовирите като водностопански системи и съоръжения 
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „в” от Закона за водите играят значителна 
роля в обществения живот на населението на съответната територия. В 
тази връзка конкретни задължения с оглед опазване живота и здравето на 
последното са заложени в Закона за защита при бедствия. Неизпълнението 
на задълженията по Закона за водите води респективно и до неизпълнение 
на задълженията по Закона за защита при бедствия. Община Борован няма 
възможност да поддържа предложените от нея язовири в дължимото по 
закон състояние. Предоставянето им на държавата е единствената 
възможност за гарантиране живота и здравето на намиращото се там 
население. Настоящето решение се явява необходимо приложение към 
мотивираното предложение и допускането му до предварително 
изпълнение е единствената възможност за спазване на срока за неговото 
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подаване. Предвид изложеното решението се взема и привежда в 
изпълнение в условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, за да могат  да се защитят 
особено важни обществени интереси и ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на 
възстановената собственост на землищата в Община Борован, одобрени 
със Заповед №51/2.12.2009г. на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ Враца/ за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение  на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
– Държавен вестник – брой 62/10.08.2010г. 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 312 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 
при мотиви, изложени в докладната записка, във връзка с изпълнение на 
задължението си по §27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи – Държавен вестник - брой 62/10.08.2010 
г.,ОбС-Борован: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Пенка 
Тодорова Атанасова поземлени имоти, находящи се в землището на село 

Сираково, ЕКАТТЕ 66617, община Борован както следва: 
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 Поземлен имот № 026100, с площ от 2.008 дка, местност „Край 
селото“, четвърта категория, НТП – Зеленчукова култура 

 Поземлен имот № 017042, с площ от 4.378 дка, местност 
„Левашки шумак“, четвърта категория, НТП – Нива,  

 Поземлен имот № 011042, с площ от 3.309 дка, местност „Дядо 
моновото“, втора категория, НТП – Нива,  

 Поземлен имот № 010047, с площ от 7.606 дка, местност 
„Свинското“, четвърта категория, НТП – Нива,  

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

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земеделска земя, 
находяща се в землището на с.Добролево, с.Малорад и с.Сираково. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: земята в Добролево има 
друг собственик. От нея само 170 дка. е общинска. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: Няма друг 
собственик на земята и тези декари в Добролево са на Община Борован и 
имат Акт за общинска собственост. 

 

Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: Предлагам първоначалната 
тръжна наемна цена при трите процедури да бъде от 50 лв. на декар за една 
стопанска  година. 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Приема се направеното предложение. 
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 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 313 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 1, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от ЗОС и във връзка с чл. 82, т. 3 вр. чл. 85, ал. 1 от 
НРПСУРОИ № 4 на Общински съвет – Борован,ОбС–Борован: 

 

1. Възлага на Кмета на Общината провеждане на 3 /три/ процедури 
за отдаване под наем чрез публичен търг на гореописаната 
земеделска земя, обособена в приложения № № 1, 2 и 3, както 
следва: 
 

 

- Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски 
земи, включени в Приложение № 1 за землище с. Добролево с обща 
площ 457.621 дка 

 

 

 

 

 Землище с. Добролево 

Приложени
е №1 

 

      

№ по ред № на имот Площ, дка № на АОС забележка 

1.  20027 34,149   810/30.03.2000   

2.  21008 10,597 1034/11.08.2010   

3.  21019 15,386   808/30.03.2000   

4.  28001 12,084   802/30.03.2000   

5.  32017 16,806   801/30.03.2000   

6.  32032 19,917   798/30.03.2000   

7.  33034 6,026   793/30.03.2000   

8.  34013 25,518   792/30.03.2000   

9.  36001 17,599   791/30.03.2000   

10.  38005 3,297   789/30.03.2000   

11.  38007 6,601   788/30.03.2000   

12.  40061 16,301   941/08.06.2006   

13.  51044 4,213   878/06.02.2002   

14.  52043 3,782   879/06.02.2002   
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15.  53004 4,568   784/30.03.2000   

16.  56005 19,878   782/30.03.2000   

17.  56017 31,390   942/08.05.2006   

18.  61041 22,660   785/30.03.2000   

19.  61067 19,820   779/30.03.2000   

20.  65002 15,472   777/30.03.2000   

21.  72022 127,151   776/30.03.2000   

22.  74009 2,383   775/30.03.2000   

23.  11020 1,586 1103/13.08.2012   

24.  30046 2,887 1086/03.08.2012   

25.  32014 2,431 1087/03.08.2012   

26.  38002 2,338 1088/03.08.2012   

27.  38006 0,906 1089/03.08.2012   

28.  47009 0,364 1077/06.08.2012   

29.  50021 2,921 1078/06.08.2012   

30.  52035 1,432 1079/06.08.2012   

31.  57001 2,518 1076/06.08.2012   

32.  59053 1,640 1118/13.08.2012   

33.  11028 3,000   876/06.02.2002   

  ОБЩО: 457,621     

          

 

                 

 

- Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски 
земи, включени в Приложение № 2 за землище с.Малорад с обща 
площ 803.700 дка 

 

 Приложение                                  
 №2 

      

      

 

 

Землище с. Малорад  

     

№ 
по 
ред 

№ на 
имот Площ, дка № на АОС забележка 

1. 700 363,952 697/30.11.1999   

2. 701 227,189 698/30.11.1999   

3. 702 212,559 699/30.11.1999   

4.  

ОБЩО  
803.700   
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- Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски 
земи, включени в Приложение № 3 за землище с.Сираково с обща 
площ 28.235 дка 

 

                                                                                                  Приложение 

                                                                                                  №3 

                                    Землище с. Сираково 

 

 

 

№ по  
Ред 

№ на имот Площ -дка № на АОС Забележка 

1. 012054 9.852 1058/13.06.2012г.  

2. 010002 18.383 1066/13.06.2012г.  

  ОБЩО 
28.235 

  

 

 

при следните условия: 
 

 

            1.1.Първоначалната  тръжна наемна цена при трите процедури да 
бъде от 50.00 лева на декар за една стопанска година.        

 

1.2.Срокът за отдаване под наем при трите процедури да бъде за 5 
/пет/ стопански години. 
 

            1.3.Спечелилият процедурата в съответното землище за отдаване 
под наем на земеделската земя, общинска собственост, да извърши 
авансово плащане в размер на едногодишната наемна цена, преди 
сключване на договора за наем, а за останалите стопански години до 31.07 
на съответната стопанска година. 
 

            2. Общински съвет - Борован възлага на Кмета на Общината, след 
провеждането на процедурите за съответните землища да сключи договор 
съгласно горното решение. 
 

3. Предлага актуализация на годишната програма за 2018г. за 
управление и разпореждане с имоти – общинската собственост  на Община 
Борован, като включва в РАЗДЕЛ II, като точка „5“ от нея отдаване под 
наем на по-горе описаните земеделски имоти. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на педагогическия 
персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които 
имат право на заплащане на транспортните разходи през 2018г. 

 

 След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 314 

 

    На основание Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018г.,обн.в Д.В. бр.99/12.12.2017г., ПМС 
№  332/22.12.2017г.за изпълнение на държавния бюджет, чл.84,ал.6 
от Закона за публичните финанси ,както и във връзка с Наредба № 1 
от 16.01.2017г.за условията и реда за възстановяване на 
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите 
специалисти в институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование/обн. в ДВ, бр.10 от 27.01.2017г., издадена 
от Министъра на образованието ,ОбС-Борован: 

 

 Одобрява допълнителен списък на пътуващите педагогически и 
други специалисти, имащи право на транспортни разходи към м.09. 
2018г. 

 

 ОУ „Отец Паисий“ Борован 

1. Елеонора Петрова Петрова, с маршрут: Враца- Борован- 

Враца  

2. Евелина Петрова Ценьова, с маршрут: Враца – Борован – 

Враца. 
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3. Ана Асенова Драгойчева, с маршрут: Враца – Борован – 

Враца. 

4. Ася Илиева Каменова, с маршрут: Бяла Слатина – Борован – 

Бяла Слатина. 

 

           ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Малорад 

1. Биляна Илиева Илиева, с маршрут: Враца – Малорад – 

Враца. 

 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Добролево 

1. Искра Василева Райчева, с маршрут: Баница – Добролево – 

Баница 

                        

                          ДГ „Юрий Гагарин „ Малорад 

1. Василена  Борисова Борисова, с маршрут: Враца – Малорад – 

Враца. 

 

ЦПЛР Борован 

1. Наташа Димитрова Божурска, с маршрут: Търнава – 

Борован- Търнава. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

  

 3.Организационни  
 

 -Предложение от Комисията по Номинациите, избрана с решение 
№250 от 25.01.2018г. на Общински съвет –Борован 
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 След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 315 

 

 

Съгласно чл.30, ал.8 от Наредбата за символиката на Борован и 
Протокол №2 от 20.09.2018 г.  на Комисията по номинациите Общински 
съвет –Борован: 

 Удостоява г-жа Надежда Кръстева Белинска  – със званието 
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН“ за 2018 година . 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 26.10.2018г. от 14:00 часа. 
 

 

 

  4.Питания 

 

 Иван Костовски- Председател на ОбС Борован: Какво се случва със 
55 дка. общинска земя и работи ли се? 

 Какво се случва с продажбата на скотовъдния дом? 

 

   

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: във връзка с 55 
дка. общинска земя, имаме сключен договор с Димитър Митев, с който 
имаме съдебни дела. По подробно ще отговоря на следващото заседание на 
ОбС. 

Със Заповед е спрян търга за продажбата на скотовъдния дом, 
защото при заснемането се установи, че там има и циментова площадка, 
която няма Акт за общинска собственост. Когато се изчистят тези пречки 
ще се проведе и търг за продажба. 
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Владимир Буковски – имаше човек за закупуване на сградата. На 
заснемането се установи , че има циментова площадка, която няма Акт за 
общинска собственост. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       
 

 


