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П Р О Т О К О Л 

№24 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
23.03.2017 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, зам.Кмет на община Борован- 

г-жа  Илияна Донкова, 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 

№ 157 

 

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

1.Информация за пролетното хигиенизиране на Община 
Борован. 
 

 2.Докладни 

             

  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Решение на Общински съвет – Борован, на 
основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ ), за разрешаване изработването на проект за подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за п.и 
№085018 по КВС на местността „Мандрище”, землище на с.Борован, 
област Враца и одобряване задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ. 
 

- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Извънредно общо събрание на акционерите на 
МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр.Враца 
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- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Борован за 2018г. 
 

 

 3.Организационни   
 

 4.Питания 

 

  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

1.Информация за пролетното хигиенизиране на Община 
Борован. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 158 

 

Приема Информацията за пролетното хигиенизиране на Община 
Борован. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 2.Докладни 
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  - Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Решение на Общински съвет – Борован, на 
основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ ), за разрешаване изработването на проект за подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за п.и 
№085018 по КВС на местността „Мандрище”, землище на с.Борован, 
област Враца и одобряване задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ. 
 

 

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 159 

 

    На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) във връзка с правомощията си по 
чл.21, ал.1, т.11 и чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, както и на чл.124а, ал.1, 

чл.124а, ал.5, чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.2 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и при мотиви, подробно изложени в докладната 
записка, ОбС –Борован: 
 

    1. Разрешава по искане и за сметка на заинтересованото лице, подало 
заявление с вх.№ 94-419/15.03.17г. – Йордан Петков Марковски, 
изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и 
застрояване) за п.и. № 085018 по КВС на местността „Мандрище”, 

землище на с. Борован, област Враца за обособяване на имот 5,00 дка за 
строеж в земеделска земя без промяна на предназначението на 
селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар. 

    2. Одобрява заданието за изработване на проект за подробен 
устройствен план (план за регулация и застрояване) за п.и. № 085018 по 
КВС на местността „Мандрище”, землище на с. Борован, област Враца с 
приложение – скица с предложение за изменение на границите и 
допустимото застрояване в М 1:5000. 

 

    3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се 
постави на определените за това места в сградата на Общината, както и на 
други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да 
се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен 
вестник, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
    4. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ. 
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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: Извънредно общо събрание на акционерите на 
МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр.Враца 

 

 

 

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 160 

 

 

На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка ОбС-Борован: 

 
1. Упълномощава инж. Десислава Тодорова – кмет на община 

Борован, да представлява Община Борован, като акционер, в 
извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ «Христо 
Ботев» АД, което ще се проведе на 24.03.2017 г. от 13.00 часа в 
седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, 
бул. «Втори юни» № 66 в административната сграда на лечебното 
заведение (заседателна зала, ет. 3) и резервна дата 10.04.2017 г. 

2. Указва, следният начин на гласуване по всяка точка от дневния 
ред на събранието, както следва: 

По т. 1 - Вземане на решение от общото събрание на акционерите 
за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета 
на директорите по безвъзмездното учредяване на ограничении 
вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство 
на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на 
интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект 
за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде 
финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-
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2020 г., във връзка с прието Решение № 95/26.01.2017 г. на 
Министерски съвет за сключване на безвъзмездни договори за 
учредяване на ограничении вещни права в полза на държавата за 
нуждите на Министерство на здравеопазването, във връзка с 
реализирането на проекта – ЗА 

По т. 2 - Приемане на разработена от Съвета на директорите 
програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване 
финансовото състояние на лечебното заведение за постигане 
и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството – ЗА 

По т. 3 - Промяна на състава на съвета на директорите, чрез 
освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: 
Валери Антонов Симеонов, Димитър Тодоров Цветков и Орлин 
Веселинов Цветков и избиране на нов тричленен съвет на 
директорите в състав: Димитър Тодоров Цветков, Орлин 
Веселинов Цветков и Иван Йотов Чолашки – ПРОТИВ. 
По т. 4 - Определяне мандата на новоизбрания съвет на 
директорите. Общото събрание на акционерите определяя 
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – 

ПРОТИВ. 
По т. 5 - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 
Общото събрание на акционерите, определяя възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец, в съответствие с 
Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на 
директорите, на които не е възложено управлението могат да 
получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това 
не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт 
– ПРОТИВ. 

3. Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 
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- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Приемане на Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Борован за 2018г. 
 

 

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 161 

 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 и 
ал.3 от Закона за социалното подпомагане ОбС – Борован: 
 1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Борован за 2018г. 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:    

 

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

 

  

3.Организационни   
 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 27.04.2017г. от 14:00 часа. 
 

 4.Питания 

 

 Пламен Петров – общински съветник: какво става с ремонта на 
гробарската улица? 

 До къде стигна ремонта на третия етаж на поликлиниката? 

 

 инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Ще мине 
комисия за да прецени дали с трошен камък или с асфалтови изрезки ще 
бъдат насипани дупките на гробарската улица. 
 За ремонта на поликлиниката има обществена поръчка  и до две 
седмици ще има избран изпълнител. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Дали фирмата изпълнител 
на ремонта на пътя Борован –Малорад ще започне ремонта на изкъртения 
асфалт? 
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 Кога ще започне ремонта на моста в с.Малорад? 

 Какво става със сметището до гробищата в Малорад и сметището до 
мелницата в селото? 

 Има ли инвестиционно намерение за търговската сграда в 
с.Сираково? 

 

     

инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Има решение 
на ВАС за моста  ще има нова процедура без съкратени срокове. 

За почистване на сметището е необходима техника и финансови 
средства. 

Няма инвестиционно намерение за сградата в с.Сираково. 
 

 Ваньо Ковачев: Фирмата изпълнител на пътя Борован - Малорад е 
поканена до края на май да си отремонтират участъците. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: Да се преместят 
контейнерите за разделните отпадъци от автоспирката,защото пречат на 
видимостта.  

 

Петър Цветковски – общински съветник: съгласно закона кой 
определя къде да се слагат пътните знаци в общината? 

Да се поставят пейки на спирката в Борован. 
 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 17:00 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

 
 


