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П Р О Т О К О Л 

№15 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
21.07.2016 год. 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, Секретар на Община Борован-  

г-жа Яна Бецинска, 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. 
Председателят даде думата за разисквания и предложения по проекта на 
дневния ред за провеждане на заседанието. 
  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 93 

 

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

  

1.План за работата на Общински съвет – Борован през второто 
шестмесечие на 2016 год. 
 

 2.Информация за приключване на учебната 2015/2016г. в 
основните училища и детските градини на територията на община 
Борован. 
 

 3.Докладни 

                                                                    

 

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

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Утвърждаване статут на средищно училище на 
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Малорад. 
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 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

1.План за работата на Общински съвет – Борован през второто 
шестмесечие на 2016 год. 

 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Към информацията за 
подготовката на училищата за новата учебна година да се добавят и 
детските градини. 

 

Славчо Драганински – общински съветник: По предложение на 
Петър Цветковски  да се включи  План за финансова стабилизация на 
община Борован, касовото изпълнение на бюджета на община Борован за 
първото шестмесечие от 2016г. За месец ноември да бъде заложено  към 
отчета на Кмета и сградния фонд. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: отказвам се от тези 
предложения. 

 

инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован: Плана за 
финансовата стабилизация е изготвен в месец юли, във месец август 
предстои публично обсъждане с жителите на община Борован и този План 
ще бъде входиран за заседанието през месец септември. 

Във връзка с касовото изпълнение на бюджета чл.137 ал.2 от Закона 
за публичните финанси гласи, че кмета представя  пред общински съвет 
информация за изпълнение на бюджета на общината, сметките за средства 
от ЕС, както и за останалите показатели по ал.1, т.2,3 за полугодието. 
Срокът за Министерство на финансите е до 25.07.2016г. и няма 
регламентиран срок, че трябва да се гледа преди да са минали контролите 
пред Министерство на финансите. Във месец септември ще бъдете 
запознати  с тази информация. 
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Пламен Петров – общински съветник: за месец октомври  
информацията за Домашен социален патронаж да се добави и 
обществената трапезария.  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 94 

 

 Приема План за работата на Общински съвет Борован през второто 
шестмесечие на 2016г. 
 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:  
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 1 

 

 

 2.Информация за приключване на учебната 2015/2016г. в 
основните училища и детските градини на община Борован. 
 

 Славчо Драганински – общински съветник : Имаше питания от г-н 
Цветковски, а именно: 
 Колко деца от общината са се записали във други училища извън 
общината? 

 Колко деца след завършване на средно образование са приети студенти? 

 Колко деца се извозват  от с.Рогозен ? 

 

 Петър Цветковски – общински съветник :доволен съм от отговора на 
Кмета на Общината, направен  на заседанието на  комисията. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№95 

 

 Приема Информацията  за приключване на учебната 2015/2016г. в 
основните училища и детските градини на община Борован. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:  

 

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

                                                                    

 

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

 

   

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№96 

 

 На основание чл.21 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 тримесечие на 2016 година в размер на 80.00 лв.съгласно Приложение 
№1. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:  

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Утвърждаване статут на средищно училище на 
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Малорад. 

 

  

  След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№97 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1 т.3 от ЗМСМА 
и във връзка с чл.26, ал.3 и 4; чл.36, ал.1 т.5 от Закона за народната 
просвета и чл.2 от ПМС №84 от 06.04.2009г. ОбС – Борован: 
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 1.Дава съгласие за Утвърждаване статут на средищно училище на 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Малорад. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:  
 

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

 

 

 

 4.Организационни   
 

 Председателя на ОбС прочете уведомление от Кмета на община 
Борован  за ползване на платен годишен отпуск от 01.08.2016г. до 
12.08.2016г. включително и уведомление от Председателя на ОбС за 
ползване на платен годишен отпуск  от 01.08.2016  до 31.08.2016г. 
 

 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 27.09.2016г. от 14:00 часа  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:  

 

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

 

 

 Петър Цветковски – общински съветник : Да се избере заместник 
председател на ОбС. Искам информация, като общински съветник до къде 
е стигнало решението на съда? 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Няма внесено предложение 
за това заседание. Не е гласувано да бъде във дневния ред. 
 

 

 5.Питания 

 

 Пламен Петров – общински съветник : Може ли наема от кабелната 
да влиза директно в сметката на читалището, а да не минават през сметката 
на общината ? 

 

 инж.Десислава Тодорова –Кмет на община Борован: Наема от 
кабелната е вид приход от общинска собственост, тези приходи постъпват 
по сметката на общината и не могат да бъдат преведени директно към 
сметката на читалището. Всичко което е общински приход и постъпва по 
сметката отива директно за запора от ЧСИ Георги Борисов. 
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 д-р Цезар Пенчев – общински съветник : дошъл ли е отговора от 
фирмата изпълнител за ремонта на моста в с.Малорад. Ако до утре няма 
отговор на фирмата, значи ли това, че ние започваме нещата отначало – 

проект, СМР, строителен надзор ,нова обществена поръчка, колко време  
ще е необходимо да започне строежа на моста? 

 

 инж.Десислава Тодорова –Кмет на община Борован: Ще изчакаме 
отговора до петък. Това ще изисква нов проект, ново СМР и строителен 
надзор, новия ЗОП дава възможност във най- кратки срокове имайки в 
предвид че проекта за моста е по „Бедствия и аварии” ще направим всичко 
възможно моста в с.Малорад да се направи в най- кратки срокове, до края 
на годината да се започне строителство на моста. 
  

 Ана Параликова – Имам син на 20 години, който беше махнат от 
работа, а му предстои лечение, може ли да бъдем подпомогнати 
финансово? 

 

 инж.Десислава Тодорова – Кмета на община Борован: Това момче 
беше назначено по програма  на гробищния парк. След извършени 
проверки от наставника  и комисия  назначена от общината се установи, че 
лицето не изпълнява задълженията си в рамките на работното време, 
поискани му бяха писмени обяснения, каза че ще представи  болничен лист 
за това време когато не е бил на работа но не беше представен такъв. 
Съответно лицето беше освободено от работа съгласно кодекса на труда. 
От страна на общинска администрация на това семейство в началото на 
годината  се отпусна еднократна помощ. В момента сметките на общината 
са запорирани и няма как да се отпусне отново помощ за втори път. 
Отпуснатата помощ е за цялата година, това не е единствен случай който 
има нужда от лечение, погребение, а това са всички жители на територията 

на община Борован. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:00 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 
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