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П Р О Т О К О Л 

№32 

 

 
    От извънредно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено 
на 04.09.2017 год. от 13:30ч. в музикалната зала на читалище „Цани 
Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11.  
 

    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета  на 
Община Борован– зам.Кмет на община Борован- г-жа  Илияна Донкова и 
Дириктори на дирекции. 
 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. 
 

  Заседанието се проведе при следния дневин ред: 
 

                 -Докладна записка от Илияна Донкова – зам.Кмет на Община 
Борован Относно: Включване на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован; ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ с.Малорад и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Добролево  в Списъка на средищните училища в изпълнение на чл.3 от 
ПМС №128/29.06.2017г и във връзка с Доклади  от Директорите на 
училища с входящи номера:  
31-251/31.07.2017г.на директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован;  
31-250/25.07.2017г. на директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Малорад; 
31-249/24.07.2017г. на директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Добролево. 
 

 

 

     - Докладна записка от ИЛИЯНА  ДОНКОВА ДОНЧОВСКА-

БЪРДАРСКА ЗА Кмет на Община Борован ОТНОСНО: Трансформиране 
на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2017г. на община Борован в 
разходи за извършване на текущи ремонти на общински пътища и  улична 
мрежа. 
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 - Заповед №ПО-07-16/04.08.2017г. на Областния управител на 
Област –Враца относно върнато за ново обсъждане решение №195 от 
Протокол №31 от проведено заседание на Общински съвет –Борован на 
21.07.2017г. 
 

 

                 -Докладна записка от Илияна Донкова – зам.Кмет на Община 
Борован Относно: Включване на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован; ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ с.Малорад и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Добролево  в Списъка на средищните училища в изпълнение на чл.3 от 
ПМС №128/29.06.2017г и във връзка с Доклади  от Директорите на 
училища с входящи номера:  
31-251/31.07.2017г.на директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован;  
31-250/25.07.2017г. на директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Малорад; 
31-249/24.07.2017г. на директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Добролево. 
 

 

 След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 206 

 

          На основание чл.3,ал.1 от ПМС 128/29.06.2017г.относно 
актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища, ОбС-

Борован: 
Възлага на кмета на община Борован да внесе мотивирано 

предложение до МОН за включване на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован; ОУ 
„Св.Св. Кирил и Методий“ с.Малорад и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

с.Добролево в Списъка на средищните  училища  за учебната 2017/2018 
година, съгласно ПМС №128 от 29.06.2017г. 
 

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

 

 

-Докладна записка от Илияна  Донкова Дончовска-Бърдарска ЗА 
Кмет на Община Борован ОТНОСНО: Трансформиране на част от 
целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2017г. на община Борован в разходи за 
извършване на текущи ремонти на общински пътища и  улична мрежа. 
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 След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
 

   

РЕШЕНИЕ 

№ 207 

 

                На основание чл. 89  от ЗДБРБ а 2017г. за трансформиране на 
средства от целева субсидия за капиталови разходи,ОбС-Борован: 

 

                Одобрява трансформирането  на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по     чл. 51 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017г. на община Борован в разходи за извършване 
на текущи ремонти на общинската  улична мрежа в с. Малорад  община 
Борован  както следва: 
             Текущ ремонт на улична мрежа в с. Малорад – 20 000лв. 
               -ул. Г. Генов  -                   10  000лв. 
               -ул. Н. Парапунов-              6 000лв. 

          -ул. „Цар Симеон I-ви”-      4 000лв. 
 

             Възлага на Кмета на Община Борован да внесе  до Министъра на 
финансиите предложение за трансформиране на част от целевата субсидия 
за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017г. на община Борован /20 000лв./в разходи за 
извършване на текущи ремонти на  общинската улична мрежа в с. 
Малорад, община Борован. 
 

     

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

 

 

 - Заповед №ПО-07-16/04.08.2017г. на Областния управител на 
Област –Враца относно върнато за ново обсъждане решение №195 от 
Протокол №31 от проведено заседание на Общински съвет –Борован на 
21.07.2017г. 
 

 

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

№ 208 

 

 Във връзка със Заповед №ПО-07-16/04.08.2017г. на Областния 
управител на Област –Враца, ОбС-Борован: 
 Отменя свое решение №195 от Протокол №31 от проведено 
заседание на Общински съвет –Борован на 21.07.2017г. 
 

 

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

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

       
 

 


