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П Р О Т О К О Л 

№3 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
17.12.2015г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище «Цани Иванов» 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
 От заседанието отсъства по уважителни причини общинския 
съветник Данаил Диковски.  
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на 
Община Борован – инж.Десислава Тодорова, зам.Кмета на Община 
Борован инж.Слави Димитров  кметове на кметства  и Директори на 
дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски. 
 

 По дневния ред: 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник - Да бъдат  включени в 
дневния ред молбите от директорите на училищата. 
 

 Славчо Драганински – общински съветник – да не си разглеждат 
молбите от директорите на училищата  и молбата за  инвестиционното 
намерение. 
 

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

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№13 

 

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

 

 1.Докладни 

 

 -Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно промяна в Структурата на общинска администрация 
Борован. 
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 -Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно кандидатстване с проектно предложение „Право за 
независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG05М90РО001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20114-2020г. 
 

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно избор на общински съветници за членове на Обществения  
Съвет за контрол в социалното подпомагане. 
 

 -Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно промяна на актуализираната Наредба №1 за обществения 
ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Борован, 
приета с Решение №502/18.09.205г. Протокол №71 

 

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно приемане на допълнение на наредба №7 на Общински 
съвет Борован за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Борован. 

 

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно определяне на размера на индивидуалните месечни 
възнаграждения на кметовете, считано от 01.01.2016г. 

 

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно приемане план – сметка на необходимите разходи по 
чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за Община 
Борован през 2016г. 

 

-Предложение От Славчо Трифонов Драганински- Председател на 
Комисията по бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и 
законност към Общински  съвет Борован относно определяне на 
възнаграждението на Председателя на Общински съвет –Борован. 
 

-Предложение От Славчо Трифонов Драганински- Председател на 
Комисията по бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и 
законност към Общински  съвет Борован относно определяне на 
възнагражденията  на общинските съветници. 

 

 

 2.Организационни   
 

 3.Питания 
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 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „възд.се – 1 

 

 1.Докладни 

 

 -Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно промяна в Структурата на общинска администрация 
Борован. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – какво налага към 
структурата да има още един заместник кмет? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован- имаме право на 
два заместник кметове, през изминалия мандат отчитам, като грешка, че 
общината беше само с един зам.кмет.Сега по този начин работата ще бъде 
разпределена. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –защо са на една линия в 
структурата секретаря на общината  и заместник кметовете ? 

 

Инж.Слави Димитров- защото ще бъдат на едно ниво за това така е 
направена структурата.  

 

   

  След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 

РЕШЕНИЕ 

№14 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.1, ал.1 и чл.5, ал.1 от 
Закона за администрацията  и Правилника за организация на дейността на 
Общински съвет и ниговите комисии и взаимодествието им с общинска 
администрация, Общински съвет –Борован: 
 1.Приема така предложената промяна в структурата на общинска 
администрация Борован, която е неразделна част от настоящето решение. 
 2.Възлага на Кмета на общината със своя заповед да извърши 
съответните промени в разходната част по бюджета на Община Борован за 
2016г. 
 3.Възлага на Кмета на общината да отрази приетите промени в 
структурата на общинска администрация в Устройствения правилник на 
Община Борован. 
 

 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1  „възд.се – няма 
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 -Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно кандидатстване с проектно предложение „Право за 
независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG05М90РО001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20114-2020г. 
 

  

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№15 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС –Борован: 
 1.Община Борован да подаде проектно предложение „Право за 
независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05М90РО001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВАТ” на 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г. 
 2.Упълномощава кмета на общината да подаде проектно 
предложение по настоящата процедура. 
 3.Дава подкрепа за създаване на Център /звено към „Домашен 
социален патронаж” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 
към съществуващата Общинска структура без самостоятелна 
правосубектност,създадена в съответствие с приложимата законодателство 
и предоставяща услугата „Домашен социален патронаж” 

 4.Община Борован да поддържа услуги в домашна среда, за срок не 

по- малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния 
доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. 
 5.Общински съвет Борован одобрява предоставянето на 
помещението, използвано от ДСП с АОС №658, находящ се в с.Борован, 
кв.1, парцел І І І  по плана на с.Борован за нуждите на Център за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна 
среда. 
 6.Помещенията се предоставят за срока на изпълнение на проекта и 
срок не по- кратък  от три години, считано от датата на одобряване на 
окончателния доклад по проекта. 
  

  

 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „възд.се – 1 
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-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно избор на общински съветници за членове на Обществения  
Съвет за контрол в социалното подпомагане. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – никъде в закона не пише , 
че трябва да има общински съветници в състава на обществения съвет. 
 

 Яна Бецинска –секретар на община Борован – има методически 
указания, а не методика.Препоръчително е да се включат общински 
съветници. 
 

 Да бъдат включени общинските съветници Румен Геормезовски и    
Д-р Даниел Дилков. 
 

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

 

 След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№16 

 

 На основани чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗСП за членове на Обществения 
съвет за контрол в социалното подпомагане, Общински съвет – Борован 
определя: 
 1.Яна Тошева Бецинска – Секретар на община за Председател на 
съвета 

 2.Силвия Стоянова Катанска – Директор на Дирекция 

 3.Калинка Стоянова Петкова - Директор на Дирекция 

 4.Лъчезар Боянов Бичовски – Управител ЦНСТ 

 5.Румен Георгиев Боянкински – Управител ДСП 

 6.Илияна Донкова Дончовска – Началник О”СЗ” към ДСП 

 7.Валентина Петрова Стойновска – Гл.специалист „Социални 
дейности” 

 8.Румен Христов Геормезовски – общински съветник 

 9.Д-р Даниел Христов Дилков – общински съветник 

 

 Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма  „възд.се – няма 
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 -Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно промяна на актуализираната Наредба №1 за обществения 
ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Борован, 
приета с Решение №502/18.09.205г. Протокол №71 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласувне    ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№17 

 

 На основание чл.21; ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.З и ал. 4 от Закон 
за закрила на детето, ОбС – Борован: 

 
Приема изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения 

ред и опазването на общинските имоти на Община 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 през 
цялата година както следва: 

- деца до 14-годишна възраст - 20.00 часа; 
- деца от 14- до 18годишна 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 
след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст но не е 
навършило 18-годишна възраст" 

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

 

  

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 

Борован относно приемане на допълнение на наредба №7 на Общински 
съвет Борован за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Борован. 
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Румен Геормезовски – общински съветник – На нашето заседание на 
комисия имаше предложение  категория  една звезда да бъде 0,20 лв. за 
нощувка. 

 

Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – категория една звезда – 

0,20 лв. ; категория две звезди – 0,40 лв. ; категория три  звезди – 0,60 лв.; 
категория четири звезди – 0,80 лв.; категория пет  звезди – 1,00 лв.; 

 

 Гласували:„за”-4 съветници, “против”-5  „възд.се – 3 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласувне    ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№18 

 

        На основание  чл.21,ал.1,т.7,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.61с,ал.1 от  ЗМДТ ОбС –Борован:                                      

       Допълва Наредба № 7  за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Борован , считано от 01.01.2016 г.  както следва: 
 

Раздел VI  

Туристически данък 

Чл.57. С туристически данък се облагат нощувките. 

(1)  Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 

(2) Лицата по ал.1 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма. 

(3)Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от 
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(4) Лицата по ал.1 подават декларация по образец до 30 януари на всяка 
година за облагане с туристически данък за предходната календарна 
година. 
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Чл.58 (1).  Размерът на туристическия данък за всяка нощувка се определя, 
както следва: 

              1. категория 1 звезда –  0,60 лв. за нощувка;  

              2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;  

              3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;  

              4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;  

              5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.  

          (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя 
като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на 
данъка по ал.1 

           (3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица 
до 15-то число месеца, следващ месеца, през който са предоставени 
нощувките. 

 Чл.59. Приходите от туристическия данък се разходват за 
мероприятия по чл.11 ал.2 от Закона за туризма. 

 

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

 

 

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно определяне на размера на индивидуалните месечни 
възнаграждения на кметовете, считано от 01.01.2016г. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – Кмет на община – 1400 

лв.,Кмет на кметство с.Малорад – 900 лв.;на с.Добролево – 800 лв. на 
Нивянин – 750 лв. и на Сираково -650 лв.така да бъдат разпределени 
възнагражденията. 

 

 

 Гласували:„за”-1 съветници, “против”-3   „възд.се – 8 

 

 

 След направените  разисквания и с поименно гласувне    ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№19 

 

1.На основание чл.21,ал.1, т.5 от ЗМСМА Общински съвет –Борован 
определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на 
кметовете, считано от 01.01.2016г.както следва: 

 

 

Кмет  Основна месечна заплата 

 

 

Кмет на Община Борован 1900 лв. 
Кмет на Кметство Малорад 1000 лв 

Кмет на Кметство Добролево   800 лв. 
Кмет на Кметство Нивянин    750 лв. 
Кмет на Кметство Сираково   700 лв. 

 
 

 2.Определя допълнително трудово възнаграждение за придобит 
професионален опит на кметовете – 1%. 

 3.На основание чл.21., ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.31 от 
Наредбата за работното време, почивките и отпуските, при спазени 
условия на чл.155 и чл.156 от Кодекса на труда , Общински съвет Борован 
Реши: 

 1.Кметът на Община Борован и неговият заместник ползват платен 
годишен отпуск в размер на 30/тридесет/ работни дни и допълнителен 
платен годишен отпуск за ненормиран работен ден в размер на 5 /пет/ 
работни дни. 

 2.Кметове на кметства ползват редовен платен годишен отпуск в 
размер на 30 /тридесет/ работни дни. 

 3.Кметът на Община Борован, кметове на кметства получават 
основни месечни възнаграждения в размер определен с Решение №330 от 
13.02.2015г. на Общински съвет Борован считано от 11.11.2015г. до 
влизане в сила на настоящето решение ,т.е. 01.01.2016г. 

 4.Кметът на кметство Сираково за периода 11.11.2015г. до 
01.01.2016г. ,получава индивидуално месечно възнаграждение, определено 
в размер на 600, 00 лв. 
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 Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1   „възд.се – 1 

 

 

-Докладна записка от Слави Милев Димитров – зам.Кмет на община 
Борован относно приемане план – сметка на необходимите разходи по 
чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за Община 
Борован през 2016г. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – тези 9 работника къде са 
назначени и как са разпределени? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – това са хората 
които са общи работници чистота Борован – 5, Малорад – 1;  Нивянин -1 

Сираково-1 и 1 незаета бройка , която може да отиде към Малорад. 
 

 След направените  разисквания и с поименно гласувне    ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№20 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , чл.66, ал.11 от Закона за 
местните данъци и такси и чл.12 от Наредба №6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Борован ,Общински съвет –Борован: 
 Утвърждава План – сметка на необходимите разходи по чл.66 ал.1 от 
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за община Борован през 2016 г. 
съгласно Приложение №1. 

 

 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1   „възд.се – няма 

 

2.Организационни   
 

 

-Предложение От Славчо Трифонов Драганински- Председател на 
Комисията по бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и 
законност към Общински  съвет Борован относно определяне на 
възнаграждението на Председателя на Общински съвет –Борован. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – чл.26 ал.1 от ЗМСМА да се 
фиксира работното време на председателя – пълен работен ден. 

 

 Гласували:„за”-4 съветници, “против”-1   „възд.се – 6 
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 Не се приема направеното предложение. 
 

 След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№21 

 

 На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с 
направините изменения и допълнения на Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация обнародван в ДВ бр.1 от 
2014г. , възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Борован 
да бъде 80% (осемдесет%) от заплатата на Кмета на Общината , считано от 
01.01.2016г. 
 

 Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1   „възд.се – 2 

 

 

-Предложение От Славчо Трифонов Драганински- Председател на 
Комисията по бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и 
законност към Общински  съвет Борован относно определяне на 
възнагражденията  на общинските съветници. 

 

Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – в предложението да бъде 
вписано и чл.34 ал.4 след ,като го  има  в закона . 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован- Ние нямаме 
пътуващи съветници ,но ако се наложи  ще спазим закона.  

 

Петър Цветковски – общински съветник – има го в закона и да се 
включи в предложението. 

 

 Гласували:„за”-4 съветници, “против”-5   „възд.се – 3 

 

 Не се приема направеното предложение. 
 

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№22 

 

 На основание чл.34, ал.1, ал.2  от ЗМСМА и в съответствие с  чл.21 
ал.1 т.7 от Правилника за организация на дейността на Общински съвет – 

Борован  и направените изменения и допълнения на ЗМСМА обнародвани 
в ДВ бр.1 / 2014г. правя предложение, възнаграждението на Общинските 
съветници да бъде както следва: 
 -на Общински съветник, считано от 01.01.2016г.за участие в 
заседание на ОбС и постоянните комисии, да се заплаща  месечно 
възнаграждение ,което да бъде 70% (Седемдесет %) от средната брутна  
работна заплата в Общинската администрация за съответния месец. 
             -участието на Общински съветник в заседание на ОбС или ПК се 
установява със съответен протокол подписан лично от него и утвърден от 
Председателя на ОбС.Наличието на такъв протокол е основание за 
начисляване на съответното възнаграждение. 
 -отсъствието на Общински съветник от заседание на ОбС или ПК,  
без причинно, го лишава от възнаграждение от съответното заседание в 
размер на 50% 

 -за отсъствие на Общински съветник  по  уважителни причини от 
заседание на Общински съвет –Борован, го лишава 30% от месечното 
възнаграждение. 
 -за отсъствие на Общински съветник  по  уважителни причини от 
заседание на ПК, го лишава 20% от месечното възнаграждение. 
        

Основание за предложението: 
 -Изменение и допълнение на чл.34,ал.1, ал.2 от ЗМСМА обнародвано 
в ДВ бр.1 / 2014 г. 
 -Задълженията ,които има по ЗМСМА за участие в работата на ОбС и 
ПК и отговорността, която носи Общинския съветник за взетите решения 
пред избирателите. 
 -Липса на нормативен акт уреждащ категоричното решаване на 
въпроса. 
 

 

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

 

  -Избор на комисия към Общински съвет -Борован за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник -  тази комисия да бъде към 
комисията по Бюджет и финанси. 
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 Иван Костовски – Председател на ОбС – от всяка група да има по 
един общински съветник в тази комисия. 
 

  

Д-р Цезар Пенчев –общински съветник – Председателите на групи да 
влязат в тази комисия. 

 

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№23 

 

Създава  комисия по смисъла на чл. 25 ал. 2 т. 3 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав: 

 

Председател: 
1.Д-р Цезар Пенчев  – общински съветник 

 

И членове: 
 

1.Славчо Драганински - общински съветник 

2.Петър Цветковски – общински съветник 

 

 

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

 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 26.01.2016г. от 14:00 ч. 
 

  

 3.Питания 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – Има ли избран изпълнител 
за снегопочистването? 

 На заседанието на комисията попитах читалищата и детските 
градини плащат ли такса смет? 

 От Председателя на Общински съвет поисках една справка за КСС 
което вие бяхте изготвил през предходния общински съвет и това което 
беше предоставено на предходната сесия съвпада ли или не? 
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 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован- Предостави 
справка на Д-р Пенчев за платени данъци към 15.12.2015г. на  читалище 
с.Малорад. 
 Детските градини са с платени  такса смет защото те са общинска 
собственост. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –За читалище Малорад съм 
поискал защото то е предоставено за ползване, както и училищата са 
предоставени за ползване, а са публична общинска собственост.Няма 
съразмерност между големината на училищата и читалищната сграда в 
Малорад, таксата която заплащат, като такса битови отпадъци. Читалището 
плаща около 165 лв.Училището в Добролево около 2000 лв., Малорад 
около 5000 лв.Ако е на база сграда училището е съразмерно с читалището 
в Малорад. 

 

Силвия Катанска – Директор на дирекция – таксата си изчислява на 
база данъчната оценка на имота, тъй като е направен достатъчно скъп 
ремонт на училищата ,това е повлияло на таксата.На читалище Малорад 
стойността на сградата ще бъде увеличена тази година тъй, като ремонта е 
от тази година факт и таксата ще бъде променена.Таксата на всички 
читалища  и детски градини са платени. 

 

Слави Димитров – зам.Кмет на Община Борован – Всичко е качено 
на сайта на общината ,обществена покана,кандидатствали са две фирми по 
една за всяка позиция.В момента е подписано само с едната ,другата все 
още я изчакваме. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС – Питането на Д-Р Пенчев 
беше защо парите които гласувахме преди  са 25 000 лв. а сега са  
предвидени 21 000 лв., другите от къде ще се вземат. Бяха заложени 
непредвидени разходи , те се вадят и няма да има такива и оставят едни 
1286 лв., с  които изпълнителя ща направи дарение. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – какво става с ремонта на 
поликлиниката в Борован, защо се бави? Има ли пречка проекта да не 
стартира? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован- ремонта на 
поликлиниката е стартирал. 
 

Слави Димитров – зам.Кмет на Община Борован –Тъй като 
поликлиниката е с гредоред това изисква цялостно изливане на плочи на 
първи и н втори етаж  и под покривно пространство.Възложи се на 
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проектантите да препроектират  и да изготвят ново КСС. Към вчерашна 
дата донесоха КСС и към момента сме на договаряне каква част от 
предварителния проект ще може да отпадне, като външна мазилка 
например за сметка на плочите. Ще се започне ремонта и до юни месец 
проекта трябва да е завършен. 

 

 

  

 След изчерпване на дневния ред в 16:00 часа  Председател на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован 

              /Ив.Костовски/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


