
П Р О Т О К О Л 

№54 

 

От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 31.10.2014г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмет на Община –Борован 
инж.Десислава Тодорова зам.Кмета на Община Борован – Веромир Спасов, Кметове на 
кметства и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№392 

 

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

1.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 

одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за І І І 
тримесечие на 2014 г. 
 

-Докладна от Красимира Цекова относно допускане на изключения от минималния брой 
на учениците в паралелки за учебната 204г- 2015г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
изменения на заповедите на действащите центрове за настаняване от семеен тип за 
деца. 
 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2014 на Община Борован. 
 

 

2.Организационни 

 

3.Питания 

 

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

 

1.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за І І І 
тримесечие на 2014 г. 
 



 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№393 

 

На основание чл.211 ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките 
в страната ОбС – Борован : 
Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован за І І І тримесечие за 
2014г. в размер на 60.00 лв.съгласно Приложение №1. 
 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма. 
 

 

-Докладна от Красимира Цекова относно допускане на изключения от минималния брой 
на учениците в паралелки за учебната 204г- 2015г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№394 

 

Отменя докладната за следващото заседание поради отсъствие на вносителя. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-3 „възд.се – няма. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
изменения на заповедите на действащите центрове за настаняване от семеен тип за 
деца. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – Било „Център за настаняване от 
семеен тип” за деца без увреждания, да бъде „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания” 

 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№395 

 

Отлага докладната записка за следващото заседание, като бъде оформено 
предложението за решение както трябва да е. 
 

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-2 „възд.се – 1 

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2014 на Община Борован. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – да се направи извънредно заседание, като се 



даде становище от специалисти за язовир „Гарвански геран” с.Малорад. 
 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –за пореден път се отхвърля 
докладната със какви ли не мотиви.На комисията отговорих на всички въпроси 
зададени от ОбС.Средствата за строителен и авторски надзор не са включени в 
публичната инвестиционна програма за 2014г.В следствие наводненията и бедствията 
моста в с.Малорад беше разрушен и пътя е отклонен по тези 4 улици и няма време за 
отлагане защото два месеца отнема обществената поръчка като процедура.Това са 
капитални разходи,които ние ако не успеем да ги усвоим до декември сме длъжни да ги 
възстановим на републиканския бюджет.Да се вземе решение да се направят улиците, 
да се укрепи стената на язовира, няма технологично време за изработването на 
проект.Чл.90 ал.4 от ЗОП ни разрешава при спешни обстоятелства в следствие 
наводненията.Това е констатирано от всички институции, че стената е в окаяно 
състояние, че язовира е потенциално опасен и трябва да се вземе решение. 
 

Инж.Георги Гетовски – това е констатирано през 2012г. от тогава защо не е предвидено 
да се направи това? 

 

Петър Станев – председател на ОбС - докладната да бъде разгледана на следващо 
заседание на ОбС, което да бъде направено в най- кратки срокове до представяне на 
необходимите информации , становища и КСС направено както трябва. ОбС не приема 
представеното КСС в този вариант. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№396 

 

Отлага докладната записка за извънредно заседание на ОбС. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-3 „възд.се – 1 

 

 

2.Организационни 

 

-Заповед №ПО-0725/09.10.2014г. относно върнато за ново обсъждане на Решение №385 
от Протокол №52 от проведено заседание на ОбС на 26.09.2014г. 
 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –как са отдаване преди 
зъболекарските кабинети? 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – При разговор с юристката на областта тя каза 
че, за да се приложи закона за лечебните заведения трябва да приложим документ, че 
това е поликлиника, но не е сигурно, че такъв документ съществува в 
общината.Поликлиниката се води все още държавна собственост, не се води общинска 
според нея.Каза, че това за поликлиниката може да мине, но за здравната служба е 
сложно, защото там е сигурна ,че няма такъв документ. 
 

Петър Станев – председател на ОбС - да се вземе решение да се възложи на кмета на 
общината да проведе търг за отдаването под наем на зъболекарските кабинетите 



съгласно Наредба №4 на ОбС Борован за реда за придобиване, стопанисване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№397 

 

Отменя Решение №385 от Протокол №52 от проведено заседание на Общински съвет - 
Борован на 26.09.2014г. 
На основание чл.14 ал.7 от ЗОС възлага на Кмета на Община Борован да проведе търг 
за отдаване под наем на помещение. (№-1), находящо се в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ 
от 16.50 кв.м. в сграда Поликлиника – с. Борован, собственост на Община Борован, 
съгласно АПОС № 662/18.11.1999г. 
 

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

 

-Заповед №ПО-0726/09.10.2014г. относно върнато за ново обсъждане на Решение №386 
от Протокол №52 от проведено заседание на ОбС на 26.09.2014г. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№398 

 

1.Отменя Решение №386 от Протокол №52 от проведено заседание на Общински съвет - 
Борован на 26.09.2014г. 
2.На основание чл.14 ал.7 от ЗОС възлага на Кмета на Община Борован да проведе търг 
за отдаване на помещение (№3) в кв.1в, пл.№771, УПИ І, с площ от 15.30 кв.м., находящо 
се на първия етаж в сграда Поликлиника – с.Борован 

3. На основание чл.14 ал.7 от ЗОС възлага на Кмета на Община Борован да проведе търг 
за отдаване на помещение намиращо се в кв.121, УПИ ХІІІ, с площ от 16.00 кв.м., 
находящо се на първия етаж в сграда кметство – с.Малорад. 
 

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1 „възд.се – 2 

 

Заседание на ОбС на 27.11.2014г. от 17:00 часа. 
 

Пламен Петров – общински съветник – прочете поздравителен адрес от Председателя 
на читалище „Цани Иванов” по случай деня на Народните Будители. 
 

-Молба от Ахмед Салем относно учредено отстъпено право на строеж. 
 

4.Питания 

 

Петър Цветковски – общински съветник – Уведомленията и решенията от Районен съд 
,Административен съд адресирани до мен защо вашите служители ги преснимат и ги 
оставят при вас. 



 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –Малинка Марковска е назначена 
към Общинска администрация за връчване на призовки и съобщения.Във връзка с 
делата които цитирате г-жа Катанска и г-жа Вельовска присъстват по време на 
провеждането на тези дела и те могат да ми кажат какво е станало. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – и моите призовки и съобщения също бяха 
отваряни и преснимани по заповед на Кмета. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – пощата адресирана до общината 
минава през кмета и после се резолира. 
Във връзка с една жалба която ОбС многократно разглежда на заседание относно 
конфликт на интереси, има решение на комисията ,че на основание чл.27 ал.4 т.3 от 
ЗПКУИ приложено е изпратено Решение РС 12314066 от 21.08.2014г. на комисията по 
сигнал с рег №С214123 /2014г, с което е установено, че по отношение на инж.Десислава 
Тодорова – кмет на Община Борован не е на лице конфликт на интереси. 
 

Преди малко ви раздадох план за работата на читалището , който не е подписан, и 
питам защо няма в него „Регионален фолклорен фестивал” ”Борован свери и пее” и 
„Боровански врабчета”? 

 

Петьо Гацински – общински съветник – на предишно редовно заседание исках писмено 
да ми се отговори какъв е размера на сумата която ми се дължи и кога ще ми бъдат 
изплатени.Да ми се отговори писменно. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – на предишно заседание ви беше 
отговорено. 
 

Петър Цветковски – общински съветник- сметището до училището да се почисти. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –дайте трактор или багер на 
Стефан Начев и ще се почисти. 
 

Иван Костовски – общински съветник – да се сложи един човек да охранява да не се 
изхвърлят там отпадъци. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – нямаме по заетостта хора, няма и 
програми последната на приключи през месец октомври. 
 

Петър Цветковски – общински съветник-към общината има социални асистенти, тези 
хора трябва да минат обучение , назначени са такива които на се минали това 
обучение.Да ми се отговори писмено на въпроса. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – лице което не е минало обучение 
не е назначено. 
 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:40 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 



 

Председател: 
На ОбС Борован………………. 
/П.Станев/ 
 


