
П Р О Т О К О Л 

№55 

 

От извънредно заседание на Общински съвет Борован, проведено на 13.11.2014г.от 
17:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 12 общински съветници присъстваха 10. 
Отсъстваха общинските съветници Иван Костовски и Петьо Гацински. 
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. 
 

По дневния ред: 
 

 

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

Цено Цоловски – общински съветник – да се допълни към докладната ул.”Въло 
Цоловски” преди моста около 50 метра да бъде направен тротоара и подпорната стена, 
като това бъда включено в тази сума от 105 000 лв. Не може да се направи нов асфалт а 
тротоара половината да го няма. 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

Приема се направеното предложение. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – строителния и авторския надзор по т.26 и 
27 от докладната и строителния надзор за информационния център в Малорад? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – това е за авторския надзор. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – докладната на Спасов е за хонорара на 
проектанта . 
Веромир Спасов – зам.кмет на община Борован – за другата докладна е за хонорара, а 
тази е за надзор и авторски надзор. 
 

Силвия Катанска – строителния надзор не е по „Публична инвестиционна програма”. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –тези 13 650.00 лв.не са от 
капиталовите разходи, те са от икономиите от не заети бройки, едното няма нищо общо 
с другото. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – за да не се хвърлят сега 50 000 лв. от тях да 
се отделят 10 000 лв. за насипване на стената на язовира, крана на язовира да работи и 
да се поддържа кота нула както е по предписание.Догодина да се направи проект за 
язовира и ако е необходимо да се прави, ако не е да се бракува.От тези 50 000 лв. да 
отидат 10 000 лв. за язовирната стена, 30 000 лв. за четвъртокласна пътна мрежа 
Добролево – Сираково и Сираково – Алтимир и 10 000 лв. за ремонт на покрива на 
кметство Нивянин. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован –за там имаме проект на 



Междуведомствената комисия за кметство Малорад и кметство Нивянин. 
 

Илияна Петрова – общински съветник –за мен и двата язовира в Малорад се 
потенциално опасни, какво става с „Езерска падина”.Ще гласувам за ремонта на 
язовирната стена на „Гарвански геран”, но моля общината да вземе мерки и да се 
подобри и укрепи и стената на „Езерска падина” по какъвто начин позволява.Изказвам 
своето опасение и за двата язовира. 
 

Силвия Катанска - във връзка със стената на язовира г-жа Калинка Петкова ми разясни 
,че стената на язовир „Гарвански геран” е буквално издълбана и е останала една тънка 
черта от нея и когато дойде голямата вода няма да издържи.Технологията, която е 
заложена в КСС- то г-жа Петкова ми обясни , че се слага едно покритие което е 
пропускливо, след това се насипва с трошен камък и най- накрая гамбионите ,който се 
дърпат хоризонтално и вертикално така, че да образуват една здрава стена от към 
водата и да не позволяват издълбаването на стената.Това е най- сигурния начин да се 
запази стената във състоянието в която е била за да са спокойно хората в Малорад. 
 

Петър Гарвански – кмет на с.Малорад –трябва да се направи и самия преливник, в тези 
средства включено ли е и това и ще стигнат ли средствата да се направи? 

 

Веромир Спасов – зам.кмет на община Борован – не, само за укрепване на стената са 
средствата. 
 

Петър Станев – председател на ОбС – има предложение от Георги Гетовски да се 
направи временно насип за укрепване на стената до пролетта. 
 

Гласували:„за”-2 съветници, “против”-5 „възд.се – 3 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – да се направи канала в Нивянин да се 
оттича водата както трябва да е. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№399 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси 
,ОбС – Борован: 
Одобрява следните вътрешни компенсирани промени между показатели на капиталови 
разходи, както и между отделните обекти, финансирани със средства от целева 
субсидия, определени със Закона за държавния бюджет за 2014 г.,както следва: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован благодари на общинските 
съветници ,че гласуваха докладната. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – аз не съм държала на КСС, но лично като 
общински съветник и подписвайки се за 150 000.00 лв. държа да имам един прогнозен 
разчет къде отиват тези пари, защото това са средства на общината.И аз вдигайки ръка 
не мога да дам ,както гласувахме на г-н Гарвански на извънредно заседание де му се 
дадат 10 000 лв. за станалите наводнения от които лев не е получил, така искам и в 
момента де видя някакъв разчет минимален. 
 

 

Петър Станев – председател на ОбС –ще помоля Кмета и зам.Кмета на общината, като 
започне ремонта да има присъствие на нашите съветници. 
 

Веромир Спасов – зам.кмет на община Борован –всичко ще стартира още от другата 
седмица. 
 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
дофинансиране на НЧ „Просвета 1919” с.Малорад 

 

Илияна Петрова – общински съветник –от къде ще дойдат срадствата? 

 

Силвия Катанска – има не заети 16 щатни бройки от там ще дойдат средствата. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№400 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.67 ал.11 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне , приемане , изпълнение и отчитане на общински 
бюджет, ОбС – Борован: 
Одобрява актуализиране на Бюджет 2014 ,както следва: 
 

 

 

 

Дейност по ЕБК 

 

Параграф по ЕБК Било по план 2014г. Отчет към 30.10.2014г. Става актуализиран план 
за 2014 г. Разлика 

3-122 Общинска администрация- дофинансиране 

 

01-00 85 821 лв. 46 716 лв. 72 171лв. -13 650лв 

3-738 

Дофинансиране на Читалище „Просвета 1919” с.Малорад 



 

45-00 0 0 лв 13 650 лв. +13 650 лв. 
 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

 

2.Организационни 

 

Петър Цветковски – общински съветник – не може да има пристигнало писмо от ОИК за 
избор на нов общински съветник и да го няма писмото при нас. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – техническия сътрудник на ОбС е в 
болничен за това не и е дадено писмото. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – на едно от предишните заседания казах ,че 
писмата се отварят и се четат, след като е адресирано от ОИК да Председателя на ОбС 
от къде знаете съдържанието на писмото? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –писмата се отварят и се резолират 
от Кмета на общината.Всичко трябва да мине през деловодната система. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – Председателя на ОбС има входяща поща и 
няма право никой да отваря неговите писма, ако пише до общински съвет да ,но ако е 
лично до него не. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –миналия път г-жа Тодорова ни запозна с 
отговора на комисията по конфликт на интереси и би трябвали да има такъв отговор и 
до нашата комисия.Председателя на комисията има ли отговора или писмото е до 
общината? 

 

Илияна Петрова – общински съветник – г-жа Тодорова ми се обади по телефона, че е 
получено такова писмо и че ще го даде на техническия сътрудник, не съм го чела и до 
мен лично няма такова писмо. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –има до ОбС и на следващото 
заседание ще Ви информирам. 
 

3.Питания 

 

Племен Петров – общински съветник – сметището до училището имаше багер който 
работеше малко там и започна да се чисти, сега продължава да се изхвърля, ще падне 
сняг и с кола вече няма да може да се минава. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –започна да се почиства но хората 
продължават да изхвърлят там. 
 

Петър Станев – председател на ОбС – да се сложи от заетостта човек, който да пази 
през деня. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – защо се получи този цирк вчера сутринта, в 
който трябваше да се петнят имената на съветниците. 
 



Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – а кой извика медиите да бъдат на 
пропадналия мост в Малорад? 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –не съм викал телевизия нито знаех за това. 
Имало е някаква журналистка,която е искала да разговаря с ОбС, когато излязох нея я 
нямаше. Вие бяхте много подготвена за това интервю. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –в 14:00 часа трябваше да бъда в 
Сметната палата да ми връчат финансовия отчет, на който имаме и заверка.Отивайки 
към сградата на общината видях двама журналисти и те ми казаха за моста и за д-р 
Пенчев и Цено Цоловски , че ще бъдат на другата сутрин в 07:15 в Малорад на този 
мост. 
 

Петър Гарвански – Кмет на с.Малорад – аз съм завел журналистката при Вас двамата 
защото искаше да се срещне с някой от ОбС. 
 

Жител на с.Малорад – Вие сте три години Кмет на Общината , всички които са тук да си 
подадат оставката и след един месец да се проведат нови избори и да си изберем нов 
кмет и нови общински съветници, които да работят за хората. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –по ЗМСМА ако ние си подадем оставката няма 
да има нови избори , а зам.кмета ще стане кмет. 
 

 

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

 

 

 

 

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


