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П Р О Т О К О Л 

№10 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
21.04.2016г.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.Кметове  на Община 
Борован инж.Слави Димитров и г-жа Илияна Донкова,  кметове на 
кметства  и Директори на дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№63 

 

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

1.Информация за административното обслужване в община 
Борован. 

 

2.Информация за работата на Кметствата в Община Борован. 
 

3. Програма за майските културни тържества в Община 
Борован. 

 

 

 4.Докладни 

                                                                    

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован относно : Вземане на решение за промяна в състава  на 
Обществен съвет за контрол в социалното подпомагане  

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на  Общинска стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Борован за периода 2016-2020г.и Годишен 
план за развитие на социалните услуги в Община Борован за 2017г. 
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-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Одобряване на средства за командировки на 
Кмета на Община Борован за І тримесечие на 2016 година. 
 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Димитрова Тодорова  –  Кмет 
на Община Борован, област Враца ОТНОСНО: Кандидатстване на 
Община Борован,   бенефициент  в разработването и изпълнението, в случай 
на одобрение, на проектно предложение  „ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ относно схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 
или получили международна закрила” по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

-Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: кандидатстване на община Борован по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия от Програма за развитие на селските райони  2014- 

2020 г. 
 

 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

 

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

 

 

1.Информация за административното обслужване в община 
Борован. 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№64 

 

Приема Информацията  за административното обслужване в община 
Борован. 

 

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

 

 

2.Информация за работата на Кметствата в Община Борован. 
 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№65 

 

Приема Информациите  за работата на Кметствата в Община 
Борован. 

 

 

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

 

 

3. Програма за майските културни тържества в Община 
Борован. 

 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№66 

 

Приема Програмата  за майските културни тържества в Община 
Борован. 

 

 

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

                                                                    

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован относно : Вземане на решение за промяна в състава  на 
Обществен съвет за контрол в социалното подпомагане  

 

 

 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№67 

 

         На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗСП и чл.52  

от ППЗСП, за членова на Обществения съвет за контрол в социалното 

подпомагане , Общински съвет – Борован определя: 

          Илияна Донкова Дончовска – Зам.кмет «ХД» - Председател на съвета 

 

         Членове: 
1. Яна Тошева Бецинска – Секретар на Община Борован 

2. Цветелина Валентинова Петрова – Гл.специалист «Хуманитарни 
дейности» 

3. Лъчезар Боянов Бичовски – Управител ЦНСТ 

4. Румен Георгиев Боянкински – Управител ДСП 

5. Венета Димитрова Велева – Социален работник към отдел 
«Закрила на детето» 

6. Даниела Христова Нитоловска- Ст.ектперт отдел «ПУ» филиал 
с.борован 

7. Румен Христов Геормезовски – Общински съветник 

8. Д-р Даниел Христов Дилков – Общински съветник  
 

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на  Общинска стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Борован за периода 2016-2020г.и Годишен 
план за развитие на социалните услуги в Община Борован за 2017г. 
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 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№68 

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 
и ал.3 от Закон  за социалното опдпомагане ОбС Борован: 
 

 Приема   Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Борован за периода 2016-2020г. 
   

        Приема   Годишен план за развитие на  социалните услуги в Община 
Борован за 2017г. 
 

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: Одобряване на средства за командировки на 
Кмета на Община Борован за І тримесечие на 2016 година. 
 

 

 След направените  разисквания  и с поемнно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№69 

 

            На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 8 ал. 4 от 
Наредбата за командировките в странатаОбС- Борован: 
 

Одобява разходите за командировки на Кмета на Община Борован за 

І тримесечие на 2016 година в размер на 160.00  лв. съгласно Приложение 

№ 1. 

 

 Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма   „възд.се – няма 
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-Докладна записка от инж.Десислава Димитрова Тодорова  –  Кмет 
на Община Борован, област Враца ОТНОСНО: Кандидатстване на 
Община Борован,   бенефициент  в разработването и изпълнението, в случай 
на одобрение, на проектно предложение  „ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ относно схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 
или получили международна закрила” по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

 

 

 След направените  разисквания  и с поемнно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№70 

 

На основание 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл. 21, ал. 
2 във връзка с чл. 59 и следващите от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК ОбС – 

Борован: 
 

            1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Борован, в 
разработването и изпълнението, в случай на одобрение, на проектно 
предложение „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ 
ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ относно схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 
в партньорство с учища: ОУ „Отец Паисий“с.Борован, ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“с.Малорад, „Св.Св. Кирил и Методий“с.Добролево, ПГТ„Коста 
Петров“ с.Борован и партньорство с ЦМЕДТ АМАЛИПЕ гр.Велико 
Търново. 
 

            2. Дава съгласие, в случай на одобрение,  проектът да бъде в 
партньорство със училища: ОУ „Отец Паисий“с.Борован, ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“с.Малорад, „Св.Св. Кирил и Методий“с.Добролево, 
ПГТ„Коста Петров“ с.Борован и партньорство с ЦМЕДТ АМАЛИПЕ 
гр.Велико Търново. 
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3. Възлага на Кмета на Община Борован да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото 
решение във връзка с проектно предложение „ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ относно схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 
или получили международна закрила” по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес. 

 

5. ОбС удостоверява, че включените дейности в проекта отговарят на 
приоритетите на  Общинския план за развитие на община Борован за 
периода 2014-2020г. 
         

 

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

 

 

 

-Предложение  от инж. Десислава Димитрова Тодорова Кмет на 
Община Борован Относно: кандидатстване на община Борован по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия от Програма за развитие на селските райони  2014- 

2020 г. 
 

Славчо Драганински- общински съветник – проекта от общината ли 
ще се заплаща? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет  на община Борован – това е 
кандидатстване по проект изцяло финансиран със средства от Европейски 
съюз.Общината няма да изразходва собствени средства. 

В Добролево ще бъде цялостно подменена водопроводната мрежа, в 
Малорад определени участъци от 10 до 15 км. И до 5 км. остават за 
Нивянин и Сираково. 

Проекта е в размер на 3 000 000 евро.За съжаление Борован не 
попада ,защото има изискване за броя на жителите. 
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 След направените  разисквания  и с поемнно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№71 

  

 В съответствие с политиката за развитие на   община Борован и 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Борован: 
 

 1.Дава съгласие Община Борован да кандидатства за финансиране  
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването  или 
разширяването на всички видове малка по мащаби  инфраструктура , 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. с проект: 
 

„Реконструкция на част от водоснабдителните  системи на 
с.Добролево, с.Сираково, с.Нивянин и с.Малорад – община Борован” 

 

 2.Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на 
Общинския  план за развитие на община Борован за периода 2014 – 2020г. 
 

 3.Общински съвет упълномощава кмета на община Борован да 
предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на 
община Борован по проекта по ПРСР 2014-2020г. пред ДФ „Земеделие, да 
подготви всички изискуеми за целта документи, както и да подаде 
заявление за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 
2014-2020” във връзка с проекта. 
 

  
   

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

 

  

 5.Организационни   
 

 

 Заповед №ПО -07-7/07.04.2016 на Областен Управител на област 
Враца относно върнато за ново обсъждане Решение №57 от Протокол №8 
от проведено заседание на Общински съвет – Борован на 24.03.2016г. 
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 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№72 

 

 Във връзка със Заповед №ПО -07-7/07.04.2016 на Областен 
Управител на област Враца Общински съвет – Борован ОТМЕНЯ  свое 
Решение №57 от Протокол №8 от проведено заседание на Общински съвет 
– Борован на 24.03.2016г. 
 

  

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

 

 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 27.05.2016г. от 14:00 часа. 
 

 

 6.Питания 

 

 

 

 

 

 

Председател 

       На Общински съвет- Борован 

                               /Ив.Костовски/ 

 


