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П Р О Т О К О Л 

№27 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
27.04.2017 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. 
 

Да бадат добавени към древния ред на зеседанието Програма за 
подобряване на  финансовото състояние на община Борован през 
бюджетните 2017г.,2018г., 2019г. и 2020г. и Отчет за изпълнение на 
Общинска програма за закрила на детето за 2016г. и План за действие 
2017г. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 168 

 

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

 1.Програма за майските културни тържества в община Борован, 
10-29 май 2017г. 
 

 2.Отчет за работата на кметствата в община Борован 
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  3.Информация по чл.26 „а” ал.4 от ЗНЧ на читалищата в 
община Борован. 
 

4.Докладни  
 

-Докладна от Калинка Андреева – Директор на ДГ „Т.Петрова” 

с.Борован, с допълнителна сграда с.Нивянин. относно ремонт на подовото 
покритие в занималнята на филиала с.Нивянин 

 

-Предложение от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Програма за подобряване на финансовото 
състояние на община Борован през бюджетните 2017г.,2018г., 2019г. и 
2020г. 

 

-Предложение от Васил Петков – Директор на дирекция „Социално 
подпомагане” Бяла Слатина Относно: Отчет за изпълнение на Общинска 
програма за закрила на детето за 2016г. и План за действие 2017г. 

 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

      1.Програма за майските културни тържества в община Борован, 
10-29 май 2017г. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 169 

 

Приема Програма за майските културни тържества в община 
Борован, 10-29 май 2017г. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 2.Отчет за работата на кметствата в община Борован. 
 

Румен Геормезовски –общински съветник: когато се разглеждат 
Информации свързани с Кметствата, кметовете на кметства да присъстват 
на заседанията на ОбС. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 170 

 

 Приема Отчет за работата на кметствата в община Борован. 
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

  3.Информация по чл.26 „а” ал.4 от ЗНЧ на читалищата в 
община Борован. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 171 

 

 Приема Информациите  за осъществените Читалищни дейности и 
справка за изразходените от бюджет средства през 2016г. във вр. с чл. 26 а, 
ал.4 от ЗНЧ. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

4.Докладни  
 

-Докладна от Калинка Андреева – Директор на ДГ „Т.Петрова” 

с.Борован, с допълнителна сграда с.Нивянин относно ремонт на подовото 
покритие в занималнята на филиала с.Нивянин. 

 

Петър Цветковски- общински съветник: Да се възложи на кмета на 
общината да направи  оглед на помещението и да се извършат  
необходимите ремонтни действия. 

 

Инж.Десислава Тодорова-Кмета на община Борован: Ще бъде 
извършен необходимият ремонт през летния сезон. 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 172 

 

 Общинска администрация- Борован да предприеме необходимите 
действия относно ремонт на подовото покритие в занималнята на  детската 
градина на филиала в с.Нивянин. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Предложение от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Програма за подобряване на финансовото 
състояние на община Борован през бюджетните 2017г.,2018г., 2019г. и 
2020г. 
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След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 173 

 

 По препоръка на Министерството на финансите, дадена с писмо 
изх.№ФО-6/09.03.2017г. и във връзка с влошаване показателите на Отчета 
за касовото изпълнение на бюджета на Община Борован към 
31.12.2016г.ОбС – Борован: 
 Приема Програма за финансова стабилизация на община Борован, за 
период 2017г. – 2020г. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Предложение от Васил Петков – Директор на дирекция „Социално 
подпомагане” Бяла Слатина Относно: Отчет за изпълнение на Общинска 
програма за закрила на детето за 2016г. и План за действие 2017г. 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 174 

 

 Съгласно изискванията на чл.21,т.1 от Закона за закрила на детето и 
във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за Закрила на 
детето, ОбС –Борован: 
 1.Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила 
на детето за 2016г. 
 2.Приема План за действие за закрила на детето в Община Борован 
за 2017г. 
 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 Заседание на ОбС на 25.05.2017г. от 14:00 часа. 
 

 6.Питания 

 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: Има ли подадени оферти за 
ремонта на моста в с.Малорад, до 19 април беше срока за събиране на 
офертите? 

 

 инж.Десислава Тодорава – Кмет на община Борован: Срока за 
подаване на оферти е 02.05.2017г. тъй, като има жалба в КЗК гр.София от 
фирма „Тракия билд”- Пловдив. Тази  фирма не е подала оферта в 
законовия срок. Поради това срока за подаване на офертите е удължен до 
02.05.2017г..Предстой произнасяне на КЗК гр.София съгласно Закона. 
 

Димитър Митев – Председател на читалище „Цани Иванов”-Борован: 
 

По какъв начин отчитат дейността си читалищата? 

Кой от читалищата имат двустранно счетоводство? 

Защо читалището в с.Малорад има излишък от средства?             
Защо община Борован не дава отчет за изпълнение на средствата 
допълнително към културата? 

 

  

инж.Десислава Тодорава – Кмет на община Борован: Съгласно 
указание на министерство на културата се изготвят вътрешни правила от 
страна на общината, с които са запознати всички председатели на 
читалища, които участват в разпределение на 12 бройки за община 
Борован. Ролята на всеки председател е да докаже дейността си на 
читалището пред комисията. 

Съгласно ЗНЧ и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
счетоводството на всяко читалище  и изразходването на финансовите 
средства се изцяло отговорност на председателите на читалищата. 

Община Борован при приемане на бюджета за всяка бюджетна 
година  и при отчитане на бюджета за бюджетната година  всички средства 
се отчитат в това число и към културата.Съгласно закона, Бюджета и 
отчета се публични и са качени на сайта на общината.Лично вие г-Митев 
присъствате при приемането и при отчитането на бюджета.Това, което 
твърдите не отговаря на истината.   
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Димитрина Найденова – председател на читалище Малорад: 
читалището в Малорад има излишък на средства, защото не използваме 
пътни и командировъчни, когато ходим на мероприятия извън с.Малорад. 
Служителите  по трудов договор след разпределението  на субсидията от 
12 щатни  бройки се назначават  до края на бюджетната година, защото не 
е сигурно за всяка финансова година колко бройки ще има всяко читалище.  

 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 16:10 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

 
 

 

 

 

 


