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П Р О Т О К О Л 

№35 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
20.10.2017 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. 
Председателя на Общински съвет-Борован Иван Костовски даде 

думата на Председателя на ОИК-Борован г-жа Камелия  Татарска, която  
прочете Решение №224/08.10.2017г. на Общинска избирателна комисия –
Борован, с което решение за кмет на с.Нивянин е избран г-н Николай 
Николаев Христов. 
      Николай Николаев Христов   положи клетва и подписа клетвения 
лист. 
 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 222 

 

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

 1.Информация за подготовката на Община Борован за работа 
при зимни условия. 
 

 2.Информация за работата на Домашен социален патронаж. 
    

3.Докладни  
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- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Актуализация на Инвестиционна програма 2017г. на 
Община Борован. 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Възможността за ползване на Регионалната система за 
управление на отпадъците – Монтана при условията  и цените, определени 
от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Монтана. 
 

 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 1.Информация за подготовката на Община Борован за работа 
при зимни условия. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 223 

 

 Приема Информацията  за подготовката на Община Борован за 
работа при зимни условия. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 2.Информация за работата на Домашен социален патронаж. 
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    След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 224 

  

 Приема Информацията  за работата на Домашен социален патронаж. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

3.Докладни  
 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Актуализация на Инвестиционна програма 2017г. на 
Община Борован. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Обходния път в Малорад 
има ли гаранция? 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС Борован: Могат ли да се 
отделят средства за ремонт на тротоара от тотото до моста? 

 

Калинка Петкова – Директор на Дирекция: Обходния път в Малорад  
има гаранция, но тя вече е изтекла. 

До края на тази година няма как да се отделят средства за направата 
на тротоара. 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 225 

 

На основание чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, 
т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, ОбС-Борован: 

 

                Одобрява извършването на вътрешно компенсирани промени в 

показатели на капиталовите разходи на Община Борован за 2017  
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г.съгласно приложената актуализирана инвестиционна програма, както 
следва: 
                Пренасочват се средствата от обекти: 
             - Строителен надзор на обект: Инженеринг- проектиране и 
изграждане на обект“Мост“ при  с. Малорад-14 000 лв.,  
             - Основен ремонт на покрива на общинска сграда в П.И.763,УПИ 
1Б Сграда Образование  
с. Борован -10 700лв. 

            - Доставка и монтаж на автоспирки на територията на Община 
Борован – 820,16лв. 
            - Направа на тротоари около  парк с. Борован – 86,70лв. 
            - Основен ремонт на покрива на Кметството в с. Сираково и 
оправяне на последствията от течовете на покрива – 8,80лв. 
            - Повдигане на пода на сутерена на Поликлиниката с цел избягване 
на високи подпочвени води    - 828,41лв. 

За дофинансиране на  следните обекти: 
1.      Основен ремонт на покрива на общинска сграда в ПИ 763,УПИ 1 
(Сграда ТСУ) и оправяне на последствията от течовете на покрива –-17 

209,36лв. (Покривът на сградата, в режим на етажна собственост, е част 
от т.нар. общи  части на сградата. Необходимо е да се съфинансира от 
останалите собственици, съгласно ЗАКОН ЗА  СОБСТВЕНОСТТА). 
2.   Ремонт на помещенията определени за нуждите на общинския съвет  
- 834,71лв. 
и  финансиране на  следния нов обект: 

       1. Цялостен ремонт на кръстовището  в с. Малорад /пресечката на 
улици “Г.Димитров“ и „Цено Къчовски“ – 8 400лв.  

Приложение: Актуализирана инвестиционна програма 

     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 

 

 

  

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Възможността за ползване на Регионалната система за 
управление на отпадъците – Монтана при условията  и цените, определени 
от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Монтана. 
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След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 226 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците и 
във връзка с чл. 60 от Административнопроцедуалния кодекс (АПК) и при 
мотиви изложени в докладната записка 

 
1. Дава съгласие Община Борован да ползва Регионалната система за 
управление на отпадъците – Монтана при условия и цени, определени от 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Монтана. 
2. Възлага на кмета на Община Борован да подпише договор за 
ползване на Регионалната система за управление на отпадъците – Монтана 
с всички произтичащи от него ангажименти. 
3. Общински съвет – Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 5 
от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуален кодекс (АПК), като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: След изчерпване 
капацитета на РДНО – Оряхово, Община Борован преустанови извозването 
на отпадъци, кумулирани от населението на общината, предвид липсата на 
алтернативен вариант в тази насока. Считано от 06.10.2017 г. до настоящия 
момент натрупаните отпадъци в сметоизвозващите машини и в съдовете за 
отпадъци създават неудобства на населението, като се възпрепятства 
възможността за изхвърляне на нови отпадъци при положение, че за 
посочената услуга гражданите и юридическите лица на територията на 
Община Борован заплащат съответната такса. В същото време се създава 
реална опасност за здравето на населението от разпространяването на 
болести, както и от възникването на епидемична ситуация. В своята 
съвкупност посочените фактори пряко засягат особено важни  обществени 
интереси, които са защитени по закон. Предварителното изпълнение на 
административния акт има за цел да предотврати евентуалното настъпване 
на значителна вреда спрямо намиращите се на територията на общината 
граждани. 
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Предвид изложеното решението се взема и привежда в изпълнение в 
условията на чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 4.Организационни   
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 23.11.2017г.  от 14:00 часа. 
 

 

 5.Питания 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Стадиона в Борован даден ли 
е за ползване от ФК „Торпедо” или не е? 

 Кога изтича гаранцията на игрището, защото циментовата настилка 
се е разрушила и продължава да се руши, със общи усилия да се опитаме 
да съхраним направеното. 
 Има ли възможност ФК „Торпедо” да предложат някаква стратегия 
за решаване на този проблем. 
 Има ли охрана или домакин назначени на стадиона. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Стадиона е отдаден 
безвъзмездно за ползване от  ФК „Торпедо” 

 

 Румен Боянкински- наистина положението на стадиона в Борован  е 
зле. В момента няма назначена охрана и домакин на стадиона. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован: За тези 
площадки е кандидатствано с проект имат мониторинг. Никой не иска да 
се руши направеното. От страна на общината сме се грижили за 
общинското имущество.Никъде не сме срещали решение за това, че 
стадиона е отдаден за безвъзмездно ползване на ФК „Торпедо”. 

 Има човек назначен по програма, който от 08:00 ч. до 17:00 часа 
трябва да е на стадиона. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Има ли назначено 
медицинско лице в училището в Борован? 
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д-р Цезар Пенчев –общински съветник: Колко са назначените бройки 
медицински лица в училищата и детските градини, има незаета бройка. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – няма хора в общината с медицинско 
образование, които могат да бъдат назначени.  
 

 Пламен Петров – общински съветник: какво става  с чешмата на 
автобусната спирка? 

 

 Калинка Петкова – Директор на Дирекция: като се постави „Лафка” 

на автобусната спирка  и от нея ще има видео наблюдение и тогава може 
да се пусне чешмата. 
 

   

д-р Цезар Пенчев –общински съветник: Да се прегледат тополите на 
пътя между Борован и Малорад, защото имаше паднала топола. 

Моста в Малорад на какъв етап е? 

 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован: Имаме жалба от 
„Тракия Билд”, които жалят пред  ВАС. На  14 ноември ще бъде делото  и 
в последствия ВАС ще излезе с решение.За сега никой не може да каже 
какъв ще бъде изхода от делото. 

 

 

  

След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

       

 

 
 


