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П Р О Т О К О Л 

                 №42 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
27.04.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 

    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха:  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. 
 

 По дневния ред: 
 

 Да бъде включено в дневния ред Предложение от комисията по 
номинациите  относно присъждане на „Наградата на Борован“. 

 

  

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 

№ 264 

 

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

 

 1.Отчет за дейността на горския в община Борован по 
стопанисване и опазване на общинската гора. 
 

 2.Програма за майските културни тържества в община –
Борован, 10-29 май 2018г. 
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 3.Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Борован. 
 

4.Докладни  
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Програма за развитие на читалищната дейност – 

2018г. и Календар на културните събития през 2018г. на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на Годишен план на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие на деца  и учениците на територията на 
община Борован. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Изменение на Решение №409 по Протокол №56 от 
27.11.2014г. на Общински съвет –Борован, касаещо промяна на 
наименованията на социалните услуги за деца, делегирани от държавата 
дейности, функциониращи на територията на Община Борован, в 
съответствие с измененията на нормативната база, уреждаща посочената 
материя. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средства за командировки на Кмета 
на Община Борован за първо тримесечие на 2018г. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Издаване на запис на заповед от Община Борован  в 
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор 
№06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Разработване на Проект на Наредба за насърчаване 
на инвестициите с общинско значение в Община Борован и издаване на 
сертификат клас В. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на извършени от „ВиК“ ООД- гр.Враца 
инвестиции /активи/ във „ВиК“ инфраструктура и предаване управлението 
им на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Свикване на редовно годишно общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, от Съветът на 
директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ Враца, със седалище и адрес на 
управление: гр.Враца, бул.“Втори Юни“ №66, на основание чл.223, ал.1, 
във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон, което ще се проведе на 
30.04.2018г. от 13:00 часа и резервна дата 18.05.2018г. в седалището на 
управителите на дружеството: гр.Враца бул.“Втори юни“ №66 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Определяне размера и местоположението на пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване  за стопанската 2018/2019 година. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Актуализирана на списъка на педагогическия 
персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които 
имат право на заплащане  на транспортните разходи приз 2018г. 

 

 

-Предложение от Васил Петков – директор на дирекция „Социално 
подпомагане“ гр.Бяла Слатина ОТНОСНО: Приемане на Отчет за 
изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017г. и План 
за действие за закрила на детето в община Борован за 2018г. 

 

 

 

 5.Организационни  
 

-Предложение от комисията по номинациите  относно присъждане на 
„Наградата на Борован“. 

 

 

 6.Питания 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 
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 1.Отчет за дейността на горския в община Борован по 
стопанисване и опазване на общинската гора. 
 

 Иван Костовски – председател на ОбС – Борован: Горския на 
общината присъства само на едно заседание на комисия, за това нека да 
обясни и на останалите съветници за състоянието на горите в общината. 
 

 Павлин Савов – горски в община Борован: За област Враца има 
назначени само двама човека охрана на горите и те няма как да смогнат да 
охраняват всички гори в областта. Имаме пристигнали, като дарение 
фиданки акация, но същите са изсъхнали.Дарението е пристигнало преди 
три дни, но срока за засаждане беше до 7 април. 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: 400 дка. Общинска гора , 
има изрязана много гора във в местността „Войника“ в Нивянин в 
читалищните явори и до лечебницата 2/3 от общинската гора е изрязана 
поголовно.От един декар гора се получава минимум 6 кубика дърва. 
 Към общинска администрация има назначени по програми доста 
хора, да се определят 4 човека, като дневни пазачи и да охраняват гората. 
 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 265 

 

 Приема Отчета за дейността на горския в община Борован по 
стопанисване и опазване на общинската гора. 
 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 

 

 

 

 2.Програма за майските културни тържества в община –
Борован, 10-29 май 2018г. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Всяко тържество и всички 
разход на средства трябва да бъде обвързано с план сметка.Не може да се 
правят разходи без решение на Общински съвет.Три години не се дава 
такава план сметка. 
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  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 266 

 

 Приема  Програмата за майските културни тържества в община –
Борован, 10-29 май 2018г. 
 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 3.Отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Борован. 
 

  

Петър Цветковски – общински съветник:читалището в Борован се 
руши, покрива на сградата тече, а общината не може да отдели средства от 
бюджета.Да се вземат мерки. 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 267 

 

 Приема Отчета за осъществените читалищни дейности и 
изразходваните бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община 
Борован. 
 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Програма за развитие на читалищната дейност – 

2018г. и Календар на културните събития през 2018г. на Община Борован. 
 

Петър Цветковски – общински съветник: читалищните дейности се 
развиват от читалището, а културната програма от общината, а не от 
читалищата.Общината може да предвижда други мероприятия. Културния 
календар ,не може да се базира изцяло на читалищната дейност и за мен 
това не е календар.Не може читалището да прави Трифон заразен в 
читалището, а общината да си го прави отделно. 

 

Илияна Донкова – зам.Кмет на Община Борован:В културния 
календар има и общински прояви. Фестивала „Боровански врабчета“ и 
събора на Борован, а относно Трифон зарезан“  читалището си го празнува 

и на 01.02. и на 14.02. 
 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 268 

 

Приема Програмата  за развитие на читалищната дейност – 2018г. и 
Календар на културните събития през 2018г. на Община Борован. 

 

 

 

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на Годишен план на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие на деца  и учениците на територията на 
община Борован. 
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  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 269 

 

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и 
чл.197, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и при мотиви изложени в предложението, ОбС-Борован: 
 Приема „годишен план на дейностите за подкрепа за личностно  
развитие на децата  и учениците на територията на община Борован за 
2018г.“ 

 

 

 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:  Изменение на Решение №409 по Протокол №56 от 
27.11.2014г. на Общински съвет –Борован, касаещо промяна на 
наименованията на социалните услуги за деца, делегирани от държавата 
дейности, функциониращи на територията на Община Борован, в 
съответствие с измененията на нормативната база, уреждаща посочената 
материя. 

 

 

  След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 270 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с Параграф 40 от ПРЗ към ПМС №288 от 4 ноември 
2016г. За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.4б «аа» от ППЗСП и 
съгласно  т.V. „Промяна на наименованията на социалните услуги“ от 
Методическото указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на 
ЗСП и ППЗСП утвърдено със Заповед №РД01-0015/05.01.2018г. на 
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Изпълнителния директор на АСП и при мотиви , изложени в докладната 
записка, Общински съвет – Борован: 
 1.Изменя решение №409 по Протокол №56 от 27.11.2014г. на 
Общински съвет –Борован в частта, касаеща наименованията на 
предоставените услуги, както следва: 
 Считано от 01.01.2018г. дава съгласието си да бъдат променени 
наименованията  на социалните услуги „Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи без увреждания“ 1 с.Борован и „Център за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“2 с.Борован 
като: 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания“ 1 с.Борован се променя на „Център за настаняване от 
семеен тип за деца  без увреждания“ 1 с.Борован   

 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания“ 2 с.Борован се променя на „Център за настаняване от 
семеен тип за деца  без увреждания“ 2 с.Борован  
 2.Възлага на Кмета на Община Борован, след влизане в сила на 
настоящето решение, да представи същото на Директора на Регионална 
дирекция „Социално подпомагане“ гр.Враца за изготвяне на предложение 
до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане  

 

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:  Одобряване на средства за командировки на Кмета 
на Община Борован за първо тримесечие на 2018г. 

 

 

  След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 271 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, ОбС – Борован: 
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 Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован 
за  първо тримесечие на 2018г. в размер на 40,00 лв. Съгласно Приложение 
№1 

 

 

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:  Издаване на запис на заповед от Община Борован  в 
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор 
№06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован: Става на въпрос за 
ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, а не за асфалтиране на улици. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: За колко километра 
асфалтиране става на въпрос? 

 

 

Петър Цветковски- общински съветник: ако за тези средства се 
направи този ремонт, а след това парите по проекта не дойдат, ние какво 
ще правим? 

Включен ли е пътя Нивянин – Буковец и Сираково – Алтимир?  

 

Калинка Петкова – Директор на дирекция УС: Става на въпрос за 
11,466 км. асфалт от 6 до 9 метра ширина. Ремонта включва  и 
изграждането на тръби за интернет.В докладната записка точно е обяснено 
от коя до коя точка ще е ремонта. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован: Кмета на община 
Борован ме увери ,че средствата за ремонта са осигурени. 

 

 

 

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

№ 272 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от 
НАРЕДБА No 12 от 25.07.2016 г. заприлагане на подмярка 7.2. 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., Договор № 06/07/2/0/00286 от 
12.02.2018 г., сключен между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ 

– РА и Община Борован, ОбС-Борован: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Борован да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  75 115,00лв. (седемдесет и пет хиляди сто и 
петнадесет лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа  в община 
„Борован“ - с. Борован, ул. „Иван Вазов“ (от ОТ 380 до Път   VRC 
1015,  дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път  VRC  1016, 
дължина 1400 м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница 
Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън 
регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън 
регулация - /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - / от ос 48 
до ос 63/), ул. „Иван Вазов“- / от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ 

- /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин / за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - / 

от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ - / от ос 112 до ос 123/, ул. 
Максим Горки - / от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин / за Сколаре/ (ул. 
Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 83 до ос 
76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от 
ос 70 до ос 69/)“ ., сключен между Община Борован и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Борован да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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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 Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Разработване на Проект на Наредба за насърчаване 
на инвестициите с общинско значение в Община Борован и издаване на 
сертификат клас В. 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 273 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 22и, т. 1 от Закона за насърчаване на 
инвестициите, и във връзка с чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на 
инвестициите,  Общински съвет –Борован: 
  

1. За възлагане на кмета на Община Борован да разработи Проект на 
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
Община Борован и издаване на сертификат клас В при съблюдаване 
на разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите, 
Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите 
и Закона за нормативните актове; 

2. След спазване на предвидената по Закона за нормативните актове 
процедура по изработване на проект на нормативен акт, кметът на 
Община Борован да внесе Проекта на Наредба за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Борован и издаване на 
сертификат клас В за обсъждане и приемане от Общински съвет – 

Борован. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на извършени от „ВиК“ ООД- гр.Враца 
инвестиции /активи/ във „ВиК“ инфраструктура и предаване управлението 
им на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца 

 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 274 

 

 

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Борован: 

  Одобрява  придобиване на осъществени през 2016 г. и 2017 г. от 
ВиК оператора инвестиции във ВиК системи и съоръжения /ПОС/, 
съгласно Приложение №1, неразделна част от Протокол от 13.04.2018 
г. на комисия, сформирана със Заповед № 79 /12.04.2018 г. на кмета на 
общината. Придобитите инвестиции /активи/ следва да преминат в 

управление на АВиК – Враца, след което да бъдат предадени за 

стопанисване, поддържане и експлоатация  на „ВиК“ ООД – Враца, чрез 

допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от Договора за 

изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите. 

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 Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Свикване на редовно годишно общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, от Съветът на 
директорите на МБАЛ „Христо Ботев“ Враца, със седалище и адрес на 
управление: гр.Враца, бул.“Втори Юни“ №66, на основание чл.223, ал.1, 
във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон, което ще се проведе на 
30.04.2018г. от 13:00 часа и резервна дата 18.05.2018г. в седалището на 
управителите на дружеството: гр.Враца бул.“Втори юни“ №66 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: настоящия управителен 
съвет не си е свършил работата , за да напускат лекарите от болницата  и 
да ходят да работят по други болници и да не им се изплащат заплатите и 
принудително да се затварят отделенията.Отделението по кардиология е 
затворено, поне да бяха оставили оборудването, което извършваше 
коронарография  и спасяваше човешки животи. Позволиха на частна 
болница  да прибере цялото оборудване и не е ясно в какъв момент ще се 
появи обратно тук. Оборудването за да се върне отново трябва да започне 
всичко от начало, да се даде разрешение има много процедури ,с който 
отиваме много във времето. Вина имат не само сегашните управители, но и 
предишните, също така и държавата. 

Спешната помощ е приоритет на държавата, а медицинския център, в 
който ние с д-р Дилков даваме дежурства се нарича дежурен кабинет.този 
кабинет е сформиран  на базата на нормативни документи, на който ние 
като лични лекари даваме дежурства и осигуряваме тези прегледи , който 
извършваме и където работим.този кабинет не  е спешна помощ и нямаме 
сключен договор с болницата , а с център“ДАУД“ 

 

Д- р Даниел Дилков- общински съветник:За освобождаването от 
отговорност на сегашното управление сам против ,както и за гласуването 
на някаква заплата.Болницата е зле и предлагам Кмета на общината да 
гласува по съвест , а не ОбС да и определя.  

 

Петър Цветковски – общински съветник: детското отделение във 
болницата е закрито, това е безсрамие.Останало е вътрешното 
отделение.Врачанската болница ще се закрие и няма да има къде да се 
лекуваме.какво ще правим ние, общините, които сме към тази 
област.Кмета да излезе с инициатива, да се вдигнем на стачка, защото 
болницата си отива и никой не може да я спаси. 

Всичко зависи от Министъра на здравеопазването и ние можем да си 
казваме каквото щем и да си гласуваме, но думата не е наша. 
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 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 275 

  

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.2   от 
ЗМСМА, във връзка с чл.223, ал.1,  с чл.222,ал.2 от Търговския закон, във 
връзка с покана с вх.№ 32-3/20.03.2018г. и при мотиви, изложени в 
докладната записка ,Общински съвет – Борован: 

1. Упълномощава инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован, 
да представлява Община Борован, като акционер на МБАЛ „Христо 
Ботев“АД Враца в редовно годишно общо събрание на акционерите, 
което ще се проведе на 30.04.2018г. от 13.00 часа с резервна дата 
18.05.2018г., в седалището и адреса на управление на дружеството: 
гр.Враца, бул. „Втори юни“ №66 в административната сграда на 
лечебното заведение. 

2.  Указва, следния начин на гласуване по всяка точка от дневния ред 
на събранието както следва: 
По т.1  Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета                  
на директорите за дейността на дружеството през 2017г.   -ПРОТИВ 

По т.2 Общото събрание на акционерите одобрява годишния 
финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистрирания 
одитор- ПРОТИВ 

По т.3 Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 
членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г- 

ПРОТИВ 

По т.4 Общото събрание на акционерите избира и назначава 
предложения регистриран одитор за 2018г- ЗА 

     По т.5 Общото събрание на акционерите приема предложената                
промяна в състава на съвета на директорите. -ПРОТИВ 

    По   т.6 Общото събрание на акционерите определя тригодишен 
мандат на новоизбрания съвет на директорите.  -ЗА. 
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    По т.7 Общото събрание на акционерите определя 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 2000г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
като членовете на съвета 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. 

   По т. 8 Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в капитала на дружеството.-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

   По т. 9 Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в Устава на дружеството.-ПРОТИВ 

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:  Определяне размера и местоположението на пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване  за стопанската 2018/2019 година. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Да се направи приемна и да 
се приемат всички недоволни от разпределението на пасищата и 
мерите.Постоянната комисия по регионално развитие, отдела по земеделие 
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в общинска администрация и юриста на общината да участват на срещата 
със ползвателите на пасища. 

 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 276 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал. 1 и ал. 3 и 
чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във 
връзка с чл. 98 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи,  Общинския съвет-Борован:    

 

            1. Приема годишен план за паша, съгласно Приложение № 1 

2. Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално 
ползване на територията на община Борован, съгласно Приложение № 2 и 
Приложение № 3, за стопанската 2018/2019 г. 

3. Дава съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за 
общо и за индивидуално ползване. 

4. Договорите за наем на имотите за индивидуално ползване, 
съгласно Приложение № 2 да се сключат за срок от 5 /пет/ стопански 
години, по цени, определени на пазарен механизъм от независим оценител 
за землищата от Община Борован, както следва : 

Землище с. Борован – 7.00 лв./дка. 
Землище с. Малорад – 7.00 лв./дка. 
Землище с. Добролево – 7.00 лв./дка. 
Землище с. Нивянин – 7.00 лв./дка. 
Землище с. Сираково – 7.00 лв./дка. 

 

5. Приема правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на 
територията на община Борован, съгласно Приложение № 4. 
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           6. Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за 
поддържането на предоставените мери, пасища и ливади:  
 

           а/ Задължения на Общината  
 т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
 т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 
пасищата.  
 

          б/ Задължения на ползвателите  
т.1 Да са регистрани в  ОДБХ гр.Враца ; 
т.2 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от 
техния вид и възраст; 
т.3 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението 
им; 
т.4Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, 
замърсяване, камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.5 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове 
/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./ 
т.6 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на 
тревостоя; 
т.7 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.8 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и 
подпалва нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича 
намиращите се върху отдадените под наем земи дървесни видове; 
т.9 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност; 
т.10 При необходимост да се извършват пръскане със съответните 
разрешени и пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и 
наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
т.11 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им 
мери и пасища; 
т.12 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март до 
месец ноември. 
т.13 Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
т.14 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата. 
т.15 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
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        7. 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:  Актуализирана на списъка на педагогическия 
персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които 
имат право на заплащане  на транспортните разходи приз 2018г. 

 

 

 

 След направените  разисквания   и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 277 

 

  На основание Закона за държавния бюджет на РБ за 2018г., обн. в 
ДВ.бр.99/12.12.2017г. ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на 
Държавния бюджет, условията и реда за възстановяване на транспортните 
разходи или на разходите за наем на педагогически специалисти в 
институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование/обн.. в ДВ, бр.10 от 27.01.2017г., издадена от Министъра на 
образованието и науката, ОбС – Борован: 

 Одобрява допълнителен списък на пътуващите педагогически и 
други специалисти, имащи право на транспортни разходи към 04.2018г. 
 

 

 

ОУ с.Малорад 

 

1.Ивка Димитрова Лазарова, с маршрут: Борован- Малорад – Борован 

 

ДГ Борован 

 

1.Мариела Цветанова Стойчева, с маршрут: Борован –Нивянин- Борован 
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 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“ гр.Бяла Слатина ОТНОСНО: Приемане на Отчет за 
изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017г. и План 
за действие за закрила на детето в община Борован за 2018г. 

 

 

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 278 

 

 На основание чл.21, т.1 от Закона за закрила на детето и във връзка с 
чл.3, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето 
Общински съвет – Борован: 
 1.Приема предложения Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за закрила на детето за 2017г 

2. Приема План за действие за закрила на детето в община Борован 
за 2018г. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 5.Организационни  
 

 Председателя на ОбС прочете покана от ПГТ „Коста Петров“ 

Борован по случай 50 години специалност „Автотранспортна техника“ 

 

-Предложение от комисията по номинациите  относно присъждане на 
„Наградата на Борован“. 

 

Славчо Драганински – общински съветник:това е единствената 
легитимно комисия през последните години.Разгледахме всички 
предложения и някой от предложенията за в момента 
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отпаднаха.Предложението за Марин Митев отпадна, защото ще си го 
награди просветата.Предложението на г-н Цветковски са  за Виолета 
Въльовска и Данаил Донов, който е бил директор на техникума дълги 
години.Комисията избра да номинира г-жа Виолета Въльовска , а г-н 
Даниел Донов да остане номиниран за есента.За „Наградата на Борован“ 

има предложение и от Кмета на общината за г-н Георги Гергов, който е 
допринесъл много за с.Нивянин.Има също и предложение от общинския 
съветник Румен Геормезовски  за Христо Лилов Беличовски. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: В правилника на ОбС в 
чл.38 е записано , че ОбС създава временни и постоянни 
комисии.Комисията не е легитимна, защото в нея участват само двама 
общински съветници. В наредбата е предвидено , че тази награда е за 
цялостен принос за развитието на общината и културата и 
образованието.Предложенията за номинации са подават и до Председателя 
на ОбС най- късно до 31 март.“Наградата на Борован“ се връчва  за 24 май 
за принос в развитието на просветното дело.Данаил Донов трябва да бъде 
номиниран за „Наградата на Борован“, защото 50 години от специалността 

„Автотранспортна техника“, а другата година се навършват 200 години 
средно образование в Борован. 
 Да се награди Даниел Донов, ако не се допусне ще обявя, че е не 
легитимна комисията. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: Има предложение 
внесено до ОбС и е подложено на гласуване.Комисията е избрана в срок и 
документите с които е избрана са изпратени на Областния управител и на 
Районна прокуратура и решението не е върнато.Комисията е напълно 
легитимна. 

 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: Това не е комисия на ОбС и в 
нея могат да участват и общественици , а не само общински съветници и тя 
се избира за една година.когато избирахме тази комисия се съобразихме  в 
нея да има от всяко населено място в общината и всички се обединихме в 
това предложение. 
 

      

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 279 

 

  

 На основание чл.38, ал.2 от Наредбата за символиката на Борован, 
относно присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2018г. и 
Протокол №1 от 26.04.2018г. на комисията по номинациите,Общински 
съвет –Борован: 
 Удостоява с „НАГРАДАТА НА БОРОВАН”за 2018г. Георги Тодоров 
Гергов- реализирал постижения в икономиката,обществения живот и 
социалната сфера. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 1 

 

 

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 280 

 

  

 На основание чл.38, ал.3 от Наредбата за символиката на Борован, 
относно присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2018г. и 
Протокол №1 от 26.04.2018г. на комисията по номинациите,Общински 
съвет –Борован: 
 Удостоява с „НАГРАДАТА НА БОРОВАН”за 2018г. Христо Лилов 
Беличовски реализирал постижения в обществения живот.  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 281 

 

  

 На основание чл.38, ал.3 от Наредбата за символиката на Борован, 
относно присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2018г. и 
Протокол №1 от 26.04.2018г. на комисията по номинациите,Общински 
съвет –Борован: 
 Удостоява с „НАГРАДАТА НА БОРОВАН”за 2018г. Виолета 
Иванова Вельовска – реализирала заслуги в развитието на образованието в 
Борован.  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 31 май от 14:00 часа. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Общински съвет е приел 
Решение№22/17.12.2015г., в което е записана, че отсъствието на общински 
съветник от заседание  на ОбС или ПК го лишава от възнаграждение в 
размер на 50%, а отсъствие по уважителни причини от заседание го 
лишава от 30%, а от заседание на ПК от 20% от 
възнаграждението.Основанието е липса на нормативен акт, това го няма 
нито в правилника нито в закона.Това решение  е незаконосъобразно, 
защото липсва нормативен документ.В закона е казано, че не участието на 
общински съветник в заседание на ОбС , а не на комисии на три поредни 
заседания или пет за цялата година се прекратяват пълномощията му , като 
общински съветник.Предлагам да отпадне последния абзац от това 
решение и мотивите са ,че в закона за предвидени други санкции. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС – това предложение няма да 
го подложа на гласуване, защото липсва предложение до председателя на 
ОбС заедно с изброени мотиви по този нечин ще влезе във дневния ред и 
ще се разгледа в заседанията на комисии и и заседанието на ОбС и 
общинските съветници  ще решат. 
 

  

 Петър Цветковски – общински съветник:В правилника на ОбС в 
раздел „Групи на Общински съвет“ пише , че общинските съветници могат 
да образуват групи според своята партийна принадлежност или 
политическа ориентация или на друга програмна основа.ГЕРБ и БДЦ 
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нямат група  съгласно закона.Съгласно закона за администрацията до 3 
години след намерени нередности това ще го жаля. 
 

 

 

 6.Питания 

 

  

Петър Цветковски – общински съветник: Председателя на ОбС има 
ли нещо общо с „Еврофутбол“ и кой има разрешение да него, както и кой 
на кого плаща наем? 

Спазен ли е закона за кадастър  при откриването на „Еврофутбол“ и 
има ли становища на архитекта на Борован от преформирането от клуб на 
БДЦ във „Еврофутбол“ – въпроса ми е към кмета и да ми се отговори 
писмено. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС –Не, нямам. 
 

Д-р Даниел Дилков- общински съветник:  какво представлява 
оборудването на спешния шкаф на ЦНСТ, какво се съдържа в него , 
защото при случая със скочилото дете от втория етаж на институцията  
нямаше дори и марля да го превържем. В ОДЗ преди четири дни, дете с 
температура и във спешния шкаф няма парацетамол.Отговора на 
медицинската сестра беше, че няма да се дават такива средства за да не 
направи детето алергия.  

 

 

Петър Цветковски – общински съветник:Преди 20 дни Министерски 
съвет взе решение за язовирите, които не можем да стопанисваме да се 
дадат за стопанисване от държавата.Какво ще правим с тези язовири? 
Искам писмен отговор от кмета  и председателя. 

Пламен Петров – общински съветник: На улица „Тодор Каблешков“ 

в Борован, горната част на улицата е калдъръм , а долната част е само кал и 
не може да се върви по нея.Върможно ли е в тази част на улицата да се 
насипе , за да могат хората да стигнат до домовете си? 

Д-р Цезар Пенчев –Общински съветник: Имах питане преди три 
заседания на ОбС, за един имот собственост на общината пасище, който е 
отдаден под наем на земеделски стопанин от Малорад.Една част от имота е 
изоран и засят, а общината продължава да иска наемна цена за цялото 
пасище. Намерено ли е лицето, което е изорало пасището и какво прави 
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общината по отношение на този имот и ще бъде ли намалена тръжната 
цена за съответния имот, на земеделския стопанин? Отговора трябваше да 
бъде в писмена форма за месец февруари. Общината предприела ли е 
действия и ще има ли писмен отговор? 

Петър Цветковски- общински съветник:Колко питания съм искал 
писмено да ми се отговори и на колко ми е отговорено от Кмета на 
общината.Тези отговори  се връщат чрез председателя на Общински съвет. 

Уведомлението на ОбС за заседания става чрез покани , а никъде не 
пише чрез таблети и интернет. Материалите се размножават на хартия, а не 
в електронен вариант. А ще върна таблета  и искам покана за заседание на 
хартиен носител. 

Иван Костовски- Председател на ОбС: Вие  искате лично отговорите 
и не можем де знаем на колко  е отговорено. 

В таблета всичко е съхранено и може да се направи справка по всяко 
едно време ,какво е гледано на предишно заседание.Това е за улеснение на 
общинските съветници, а не да са затруднени с пренасянето на един куп 
хартия. 

 

След изчерпване на дневния ред в 16:15 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
 

 

 

 


