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П Р О Т О К О Л 

№71 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
18.09.2015г.от 17:00ч. в кабинета на Кмета на Община Борован. 
     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на 
Община Борован – инж.Десислава Тодорова, зам.Кмета на община Борован 
кметове на кметства  и Директори на дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Петър Станев. 
 

 По дневния ред: 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован – внесе за 
разглеждане промяна на докладна записка от инж.Десислава Тодорова – 

Кмет на община Борован относно назначаване на временно изпълняващи 
длъжността кмет на община и кметове на кметства, във връзка с 
предстоящите местни избори на 25.10.2015г. 
 

 

Петър Цветковски – общински съветник – да отпаднат от дневния 
ред -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно дофинансиране на читалище „Васил Левски -1908” 

с.Нивянин и -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на 
община Борован относно откриване регистриране на „Клуб на пенсионера” 

в с.Нивянин.  
 

 

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

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№493 

 

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

1.Информация за подготовката на училищата за новата учебна 
година, проблеми и нерешени въпроси. 
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 2.Информация за резултатите от лятната кампания в селското 
стопанство, подготовката за есенната кампания и разпределение на 
земята между кооперациите, арендатори и частно стопани. 
 

 3.Докладни 

 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно назначаване на временно изпълняващи длъжността кмет 
на община и кметове на кметства, във връзка с предстоящите местни 
избори на 25.10.2015г. 
 

 

-Докладна записка от Нели Найчова – Директор на ОУ „Отец 
Паисий” с.Борован относно допускане на изключения от минималния брой 
ученици в паралелки за учебната 2015/2016г по чл.11,ал.1, т.2(т.3) от 
Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата  в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена. 

 

 

-Докладна записка от Мая Донкова – Директор на ОУ „Св.св.Кирил и 
Методий” с.Малорад относно допускане на изключения от минималния 
брой ученици в паралелки за учебната 2015/2016г по чл.11,ал.1, т.2(т.3) от 
Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата  в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена. 

 

-Докладна записка от Жасмина Евтимова – Директор на ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий” с.Добролево относно допускане на изключения 
от минималния брой ученици в паралелки за учебната 2015/2016г по 
чл.11,ал.1, т.2(т.3) от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата  в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно промяна на Наредба №1 за обществения ред и опазването 
на общинските имоти на територията на Община Борован, приета с 
Решение №171/28.01.2009г  

. 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно определяне представител на Община Борован в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от 
ВиК ООД – Враца   
 

 4.Организационни  
 

 5.Питания 

  

  

 

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

 

  

1.Информация за подготовката на училищата за новата учебна 
година, проблеми и нерешени въпроси. 
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№494 

 

  

Приема Информацията  за подготовката на училищата за новата 
учебна година, проблеми и нерешени въпроси. 

 

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

 

  

 2.Информация за резултатите от лятната кампания в селското 
стопанство. 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№495 

 

 Приема Информацията  за резултатите от лятната кампания в 
селското стопанство. 
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 Гласували:„за”-10 съветници, “против”-2  „възд.се – 1 

 

 

3.Докладни 

           

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно назначаване на временно изпълняващи длъжността кмет 
на община и кметове на кметства, във връзка с предстоящите местни 
избори на 25.10.2015г. 

 

 

Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – да ни се предостави 
Заповед №253 от 18.09.2015г.Как да гласуваме това след като не сме 
запознати. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – няма как да 
дам сега заповедта, ще разберете кой е човека на 23.09.2015г. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – дайте да видим 
Заповедта, кажете името на този човек, след като не сме запознати няма да 
гласуваме тази точка. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован -  чл.39 ал.4 от 
ЗМСМА и чл.42 ал.6 от ЗМСМА лицето е Даниел Миронов Миронов. 

 

Петър Станев – Председател на ОбС- да се гласува само за ВРИД 
кметове на кметства Добролево , Сираково и Нивянин. 

 

 

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

 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следните  : 
 

РЕШЕНИЕ 

№496 

  

 На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с решение №1632-

МИ от 31.08.2015г. на ЦИК – София, Общински съвет – Борован: 
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 1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Добролево до полагане на клетвата на новоизбрания  кмет да бъде 
изпълнявана от Николай Ганчев Николов – гл.специалист в кметство 
Добролево. 
 

  

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

 

РЕШЕНИЕ 

№497 

  

 На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с решение №1632-

МИ от 31.08.2015г. на ЦИК – София, Общински съвет – Борован: 
 

 1.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Нивянин  до полагане на клетвата на новоизбрания  кмет да бъде 
изпълнявана от Станислав Жеков Попов – гл.специалист в кметство 
Нивянин. 
 

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

 

РЕШЕНИЕ 

№498 

  

 На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с решение №1632-

МИ от 31.08.2015г. на ЦИК – София, Общински съвет – Борован: 
 

 1.Във връзка с провеждане на избор за кмет на кметство Сираково на 
25.10.2015г., за изпълняващ длъжността кметски наместник до полагане на 
клетвата на избрания кмет, длъжността да бъде изпълнявана от Цвети 
Добринова Антонова – Гл.специалист „ГРАПО” в общинска 
администрация Борован, като същата има правомощията на кметски 
наместник, определени в Решение №82 от 10.05.2012г. Протокол №9 на 
Общински съвет Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от Нели Найчова – Директор на ОУ „Отец 
Паисий” с.Борован относно допускане на изключения от минималния брой 
ученици в паралелки за учебната 2015/2016г по чл.11,ал.1, т.2(т.3) от 
Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата  в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена. 
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 След направените  разисквания  ОбС взе следното  : 

 

РЕШЕНИЕ 

№499 

 

 1.Разрешава съществуването на маломерна паралелка в Основно 
училище “Отец Паисий” с.Борован  за 2015/2016 учебна година както 
следва: 
 

 VІ І І клас  - 15 ученика 

 

 2.Съгласно  чл.11, ал.3 от Наредба№7от 29 декември 2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на деца в 
паралелките и в групите на училищата и детските градини и обслужващите 
звена, съществуването на маломерната  паралелка да бъде разрешено без 
дофинансиране от Община Борован. 

 

 

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

 

 

-Докладна записка от Мая Донкова – Директор на ОУ „Св.св.Кирил и 
Методий” с.Малорад относно допускане на изключения от минималния 
брой ученици в паралелки за учебната 2015/2016г по чл.11,ал.1, т.2(т.3) от 
Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата  в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена. 

 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното  : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№500 

 

1.Разрешава съществуването на маломерна паралелка в Основно 
училище “Св.Св. Кирил и Методий” с. Малорад за 2015/2016 учебна 
година както следва: 
 

 VІ І І клас  - 15 ученика 
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 2.Съгласно  чл.11, ал.7 от Наредба№7от 29 декември 2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на деца в 
паралелките и в групите на училищата и детските градини и обслужващите 
звена, съществуването на маломерната  паралелка да бъде разрешено без 
дофинансиране от Община Борован. 
 

 

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

 

 

-Докладна записка от Жасмина Евтимова – Директор на ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий” с.Добролево относно допускане на изключения 
от минималния брой ученици в паралелки за учебната 2015/2016г по 
чл.11,ал.1, т.2(т.3) от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата  в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена. 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното  : 
 

РЕШЕНИЕ 

№501 

 

1.Разрешава съществуването на маломерни  паралелки в Основно 
училище “Св.Св. Кирил и Методий” с. Добролево за 2015/2016 учебна 
година както следва: 
 

 І клас –    11 ученика 

 

 І І клас  -  14 ученика 

 

 І І І клас – 12 ученика 

 

 ІV клас  -   10 ученика 

 

 V І клас -  15 ученика 

 

 2.Съгласно  чл.11, ал.7 от Наредба№7от 29 декември 2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на деца в 
паралелките и в групите на училищата и детските градини и обслужващите 
звена, съществуването на маломерната  паралелка да бъде разрешено без 
дофинансиране от Община Борован. 
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 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „възд.се – 1 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно промяна на Наредба №1 за обществения ред и опазването 
на общинските имоти на територията на Община Борован, приета с 
Решение №171/28.01.2009г  

 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното  : 

 

РЕШЕНИЕ 

№502 

 
Поради така изложените обстоятелства и на основание чл.21; ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.З и ал. 4 от Закон за закрила на детето, и чл.22, 
ал.5 вр. чл.39 ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация и вр. чл.47, ал.1 от Закон за административните 
нарушения и наказания,ОбС- Борован: 

 
Приема изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения 

ред и опазването на общинските територии на Община Борован (приета с 
Решение № 17';/28.01.2008 год. по Протокол № 13 на Общински съвет - 
Борован), както следва: 

1. В чл.За се правят следните изменения: 
Алинея 5 се изменя така: 

„(5) Въвежда се вечерен час за лица до 18 - годишна възраст както 
следва: 

а) през есенно - зимния период: 
- деца до 14-годишна възраст - 20.00 часа; 
- деца от 14- до 18~годишна възраст -22.00 часа; 
б) през есенно - зимния период:—  от 01.11 до 31.03 месец 
- деца до 14-годишна възраст -20.00 часа; ' 
- деца от 14- до 18-годишна възраст - 22.00 часа;” 

1.2. Създават се ал.6 и 7: 
"(6) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени 
места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, 
съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст, но 
не е навършило 18-годишна възраст. 

(7) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат 
грижи за дете. не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят 
пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места 
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след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст но не е 
навършило 18-годишна възраст" 

2. Чл.23 се изменя така: 
„чл.23. Въз основа на съставените актове за установяване на 

административни нарушения кметът на общината или негов заместник, 
определен със заповед, издават на нарушителите нaказателни 
постановления.” 

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно определяне представител на Община Борован в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване  и канализация на обособена територия, обслужвана от 
ВиК ООД – Враца   

 

Петър Станев – председател на ОбС – в решението да се запише да се 
представя от  кмет на община Борован, без да се посочва името. 

 

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

  

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното  : 

 

РЕШЕНИЕ 

№503 

 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 ат ЗМСМА и във връзка с чл.198 е ал.5 
от Закона за водите и чл.5 ал.6 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация ОбС – 

Борован: 

 1.Определя за свой представител в извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 
територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, Кмета на Община Борован 

 2.Упълномощава представителя на Община Борован да гласува по 
точките от дневния ред и предложените решения, както следва: 
 2.1Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016г. 
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 С проект на решение:Приема препоръчителния размер на вноската 
на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация 
на обособен територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016г. 
 Начин на гласуване „за” 

  

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

 

 

 4.Организационни  
  

 -Писмо  №0400-139(15) /16.09.2015г. от Областен управител на 
област Враца относно избиране на представител от община Борован за 
участие в комисия за изработване на Областна здравна карта. 
 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – представител от 
Община Борован да бъде д- р Цезар Пенчев – общински съветник . 
 

 

  След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното  : 

 

РЕШЕНИЕ 

№504 

 

 На основание чл.20, вр.чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.29, ал.3 и ал.4 
от ЗЛЗ ОбС- Борован: 
 1.Определя д-р Цезар Петров Пенчев за представител на Община 
Борован в комисията за изработване на Областна здравна карта на област 
Враца. 
 2.Задължава представителя своевременно да информира Общински 
съвет и кмета на община Борован за хода на обсъжданията и решенията, 
взети от комисията. 
 

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

 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – във Враца избраха 
ВРИД председател на Общински съвет до изборите, и ние трябва да 
изберем, тъй като председателя на ОбС  ще участва в изборите. 
 

   

  След направените  разисквания   ОбС взе следното  : 
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РЕШЕНИЕ 

№505 

 

 Избира за ВРИД Председател на ОбС за времето от 23.09.2015г. до 
новите избори Илияна Славкова Петрова – общински съветник към 
Общински съвет Борован. 

 

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

 

 

 5.Питания 

 

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник –на миналото заседание 
зададох въпроси и исках да ми се даде писмен отговор придружен със 
необходимите документи, но до сега още не ми е предоставен такъв 
отговор.Беше ми обещано ,че ще има такъв до заседанието на 18.09.2015г. 
 

 Инж.Десислава Тодорова  - кмет на община Борован- това искане 
съдържа лични данни  и не могат да се дават без съгласието на съответните 
собственици на тези данни. Подайте си заявление по закона за достъп на 
информация. 
 

 Иван Костовски – общински съветник – Общината подпомага ли 
студенти и ако да , колко са? 

 

 Инж.Десислава Тодорова  - кмет на община Борован- не подпомага 
студенти. 
 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник – от месеци на ред имам 
питане за оставащите  средствата от функция  здравеопазване ,къде отиват 
те след ,като няма преразход в тази държавна дейност и могат да отидат в 
друга държавна дейност.Исках да ми се напише конкретно за функция 
здравеопазване.Беше ми казано ,че ще имам писмен отговор на това 
заседание ,но отново не ми е отговорено. 
 

 Инж.Десислава Тодорова  - кмет на община Борован- Страница 5 от 
доклада. От тези оставащи средства 60 000 лв. са изразходвани във връзка 
със станалите наводнения приз август 2014г. 
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 Искам да уведомя общинските съветници , че излизам в платен 
годишен отпуск  за предизборна кампания от 23.09.2015г. до избора на 
кмет.  
 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:30 часа                                      
Председателя на ОбС закри заседанието . 

 

 

 

 

 

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

  

 

  

  

 


