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П Р О Т О К О Л 

№49 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
29.11.2018 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: Кмета  на 
Община Борован– инж.Десислава Тодорова, зам.кмет на община Борован-   

Илияна Донкова, Десислава Марковска- зам.Кмет на община Борован, 
Таня Петкова –секретар на община Борован, 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. 
 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 326 

 

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

1.Информация за подготовката  на Коледно новогодишните 
тържества  в община Борован 01.12.2018.-31.12.2018г. 

 

2.Отчет на Кмета на Община Борован за общинската 
обработваема земя, гори ,пасища и язовири. 
 

3.Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
имоти – частна общинска собственост за срок от 10/десет/ години в полза 
на Регионална дирекция – „Борба с градушките“ област Враца към 
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ –София, към министерство 
на земеделието, храните и горите. 
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-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 на ДДС по 
Договор №06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 

-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 на ДДС по 
Договор №06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Намаляване капацитета на социалните услуги за деца  
„Център за настаняване на деца без увреждания“ 1 и „Център за 
настаняване на деца без увреждания“2, делегирани от държавата дейности, 
функциониращи на територията на Община Борован. 
 

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

 

 

 4.Организационни  
 

  5.Питания 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 Във връзка с постъпило писмо до ОбС-Борован от Павлин Савов- 

горски в община Борован, Председателя на ОбС даде думата за изказване 
на г-н Ивайло Ангелов- директор на Горско стопанство гр.Враца. 
 „От периода от 1992 до 2001 година държавата е имала политика да 
влага бюджетни средства във залесяване от държавни лесничейства върху 
терени общинска собственост. Такива договори са подписвани и за община 
Борован. Част от това което е засадено и  е оцеляло и е достигнало 
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възрастта, в която да се използва. Договорите регламентират в основната 
част приходите как да бъдат разпределени, като основно са 50/50 или 60/40 
в полза на общината.Това нещо може да става единствено с решение на 
ОбС, който регламентира няколко основни елемента- начина на отдаване, 
първоначална цена и тръжна процедура как да се извърши ползването. 

Общината трябва да има горско- стопански план, който има две части. 
Едната час е да се изготви задание и второто е да се изготви самия план. 
Вариант за ползването на горската територия общинска собственост е поне 
да има одобрено задание, което общината няма, но ние можем да го 
организираме, като предложението ни е да поемем административните 
дейности, които можем да извършим за да се извърши ползването и за да 
има приходи, както е по договор. Ползата ,която предлагаме е , че 
евентуално може да бъде реализирано  и ползване от общински горски 
фонд. Гората е около 2000 дка.“ 

 

 Иван Костовски – председател на ОбС: Като процедура какво трябва 
да направи ОбС? 

 

 г-н Ивайло Ангелов- директор на Горско стопанство гр.Враца: „ОбС 
трябва да реши това да се случи и де се извърши ползването по тези 
договори, ОбС одобрява едни минимални цени, които се  водят по 
ценоразпис, под които цени не може да се продава. Горското представя 
цени, а ОбС решава какви да са цените. Обс Също решава и тръжните 
процедури какви да бъдат, търг с явно наддаване, търг с тайно наддаване 
или по ценоразпис да бъдат продавани. Има неща ,които Кмета и общинска 
администрация ги одобрява, като основните параметри и това как да се 
ползва е решение на ОбС, като крайния резултат е да има търг и да се 
дадат по- добри цени. Тръжните процедури ще бъдат съвместни с 
общината и с горското стопанство. Експедицията също да е обща и от 
двете страни, а начина за ползване вие го решавате.“ 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: Кой ще 
заплати тази процедура? 

 

 г-н Ивайло Ангелов- директор на Горско стопанство гр.Враца: „ До 
момента на ползването след одобряване на задание няма да има плащане 
от Община Борован. След одобряване на заданието  можем да инициираме  
ползване, но това може да е в рамките на една година, това е временен 
период, който се изчаква  да се направи горско- стопански план и в този 
период Регионална дирекция може да одобри допълнителни компоненти, в 
които да се ползва.“ 
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 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: Община 
Борован няма такъв план, горското ще направи заданието и за тази една 
година няма да се иска плащане от общината, а след това ще искате ли 
плащане и попадаме ли в ЗОП? 

 

 г-н Ивайло Ангелов- директор на Горско стопанство гр.Враца: 
Общината , ако реши и  има ползване ще трябва да заплати ползването. 
Около 6000-7000 лв би струвало плана, а приходите от тази дейност около 
40 000 лв. Заданието възлага планиране и общината ,като не иска няма да 
има план. 
 Не попадаме ,ако ОбС реши, че част от дърветата ще бъдат 
раздадени на минимални цени по ценоразпис, така ще се случи. 
 

 Ивайло Букерешки – общински съветник: цените как ще се 
определят според вида дървета ли или цената ще е еднаква за всички 
видове? 

 

 г-н Ивайло Ангелов- директор на Горско стопанство гр.Враца: 
Цената ще е различна за различните видове дървета, също така и по 
достъпността на обекта се определя. 
 

1.Информация за подготовката  на Коледно новогодишните 
тържества  в община Борован 01.12.2018.-31.12.2018г. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 327 

 

Приема Информацията  за подготовката  на Коледно новогодишните 
тържества  в община Борован 01.12.2018.-31.12.2018г. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

2.Отчет на Кмета на Община Борован за общинската 
обработваема земя, гори ,пасища и язовири. 
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Иван Костовски – Председател на ОбС: Какво става с проверката на 
общинската земя, на която изтичат договорите, работи ли се? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: четейки 
протокола от заседанието на комисия видях два съществени въпроса и 
мога да кажа ,че са взети необходимите мерки и съм издала заповед за 
проверка на имотите, тъй като имотите са 40 на брой съм дала срок за 
извършване на проверка до 20 декември, след това ОбС ще бъде уведомен 
за резултатите от проверката. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: на Язовир „Езерска падина“ 

договора е изтекъл още 2011г.Кой го ползва? 

 Наемателите на  язовир „Церов дол“  прехвърляха риба в язовир 
„Потока“ без да имат договор за наем или концесия. Кой държи тези 
язовири? 

Искам писмен отговор за следващото заседание. 
 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Договорите за общинската 
земя за Малорад ,Добролево и Сираково поискахме да видим , за да 
разберем кога изтичат. 

 

Владимир Буковски- Експерт  Общинска собственост: Аз съм 
Експерт  на най- нисшо ниво, над мен  има Директори на дирекции, зам. 
Кметове и Кмет на община. Всички те са присъствали на заседанието на 
комисията и са чули това искане и ако ме бяха наредили щях да ви 
предоставя договорите. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: В отчета на 
Кмета  са описани подробно договорите кога се сключени и за какъв срок. 
Всеки един от вас има право да се запознае в рамките на работния ден от 
08:00 до 17:00 часа в община Борован съответно срещу подпис при 
техническия сътрудник Валя Лиловска и при присъствието на експерт. 
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 328 

 

Приема Отчета на Кмета на Община Борован за общинската 
обработваема земя, гори ,пасища и язовири. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

3.Докладни 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
имоти – частна общинска собственост за срок от 10/десет/ години в полза 
на Регионална дирекция – „Борба с градушките“ област Враца към 
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ –София, към министерство 
на земеделието, храните и горите. 

 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 329 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 2 и 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 55, ал. 3, т. 1 от НРПСУРОИ № 4 на 
Общински съвет – Борован, ОбС-Борован: 
                      

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ 
години за нуждите на Регионална дирекция „Борба с градушките” област 
Враца към Изпълнителна агенция „Борба с градушките” – София, към 
Министерството на земеделието, храните и горите върху следните имоти –  
общинска собственост, индивидуализирани и конкретизирани, както 
следва: 

 ПИ № 000546, находящ се в землището на с. Борован, 
ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован, с площ от 6,337 дка, начин на 
трайно ползване: др. сел. ст. тер., при граници и съседи: ПИ 
№ 029005 нива, ПИ № 029002 нива, ПИ № 029001 нива, ПИ 
№ 000169 полски път, актуван с АОС № 1424/16.11.2018 г. 

 ПИ № 000257, находящ се в землището на с. Малорад, 
ЕКАТТЕ 46810, с площ от 6,717 дка, начин на трайно 
ползване: др. селскост. т., местност: „ПОЛЕТО” при 
граници и съседи: ПИ № 000258 пасище, мера и ПИ № 
000511 полски път, актуван с АОС № 1425/16.11.2018 г.  
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2.Общински съвет - Борован делегира право на Кмета на Община 
Борован да извърши необходимите действия за подписване на договор за 
учредено право на ползване след влизане в сила на решението по т. 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 на ДДС по 
Договор №06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.  

 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 330 

 

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 № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане 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 
12.02.2018г., 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  15 023,00 лв. (петнадесет хиляди и двадесет и 
три лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 
плащане на ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
Проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в 
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община Борован– пътища 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 1400м)“, 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 Соколаре/  (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 на ДДС по договор № 
06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 7 

 

 Не се приема направеното предложение. 
 

 

 

-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 на ДДС по 
Договор №06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г. по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

 

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

№ 331 

 

 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 

№ 12 от 25.07.2016 г. за прилагане 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 – 2020г., Договор № 06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г., 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  23 571,60лв. (двадесет и три хиляди 
петстотин седемдесет и един лева и 60 стотинки) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане на ДДС по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00353 от 
13.06.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на част 
от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и 
с. Малорад– Община Борован“, сключен между Община Борован и ДФ 
„Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Борован да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по договор № 
06/07/2/0/00353 от 13.06.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 7 

 

 Не се приема направеното предложение. 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Намаляване капацитета на социалните услуги за деца  
„Център за настаняване на деца без увреждания“ 1 и „Център за 
настаняване на деца без увреждания“2, делегирани от държавата дейности, 
функциониращи на територията на Община Борован. 

 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 332 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното 
подпомагане, във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1, т. 1, предложение 
трето от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 
във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане и при мотиви, изложени в докладната записка на 
Кмета на община Борован, ОбС-Борован: 

1. Дава съгласие да бъде намален капацитетът на социалната услуга 
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 1, 

село Борован, разкрита с Решение № 101 по Протокол № 8 от 
18.07.2008 г. на Общински съвет – Борован, от 15 на 12 места, 
считано от 01.01.2019 г.  

2.  Дава съгласие да бъде намален капацитетът на социалната услуга 
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 2 с. 
Борован, разкрита с Решение № 330 по Протокол № 27 от 
30.04.2010г. на Общински съвет – Борован,  от 15 на 12 места, 
считано от 01.01.2019 г. 

3.  Актуализира Годишния план за развитие на социалните услуги на 
Община Борован за 2019 г., като в частта „Социални услуги в 
общността А/Център за настаняване от семеен тип 1 и 2“ се 
извършва следната промяна: 
Било: Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип е 15 
деца или общо за двата центъра са 30 деца на възраст от 7 до 18 
години. 
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Става: Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип е 
12 деца или общо за двата центъра са 24 деца на възраст от 7 до 
18 години. 

4.  Възлага на Кмета на Община Борован, след влизане в сила на 
настоящото 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: Актуализиране на списък на педагогическия персонал 
в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право 
на заплащане на транспортните разходи през 2018г. 

  

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 333 

 

На основание Закона за държавния бюджет на Република България за 
2018г.,обн.в Д.В. бр.99/12.12.2017г., ПМС №  332/22.12.2017г.за 
изпълнение на държавния бюджет, чл.84,ал.6 от Закона за публичните 
финанси ,както и във връзка с Наредба № 1 от 16.01.2017г.за условията и 
реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование/обн. в ДВ, бр.10 от 
27.01.2017г., издадена от Министъра на образованието ,ОбС-Борован: 

 

 Одобрява допълнителен списък на пътуващите педагогически  
специалисти, имащи право на транспортни разходи към м.10. 2018г. 

 

 ОУ „Отец Паисий“-с.Борован 

 

1.Ралица Добрева Георгиева – Учител по английски език,  с маршрут: 
Гр.Враца –с.Борован- гр.Враца. 



12 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

-Искане от Лора Лазарова – Директор на Областна дирекция  
„Земеделие“ гр.Враца относно: Искане за предоставяне на имоти – полски 
пътища , за ползване по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, по цена в размер 
на средно годишно рентно плащане за съответните землища. 

 

 По направеното искане не беше взето становище и решение от 
Общински съвет –Борован.  

 

 

 

 4.Организационни  
 

  

 -Предложение  от Павлин Савов- горски в община Борован. 
 

Иван Костовски –Председател на ОбС-Борован: Предложението на 
Павлин Савов да бъде разгледано на следващото заседание и да бъде 
оформено ,като решение. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 Петър Цветковски – общински съветник: За заседателната зала на 
ОбС  да се закупе по- голям климатик. 

 

Иван Костовски –Председател на ОбС-Борован: разговарял съм с 
финансиста  на Общината и той каза, че за новия бюджет може да  бъде 
заложено в капиталовите разходи. 

Общинските съветници искаме справка за изразходените средства от 
бюджета на ОбС, за да видим какви са останалите средства към края на 
годината.кога ще бъде готова справката? 

 

Файсел Кариманов – Справката можете да си получите на 
06.12.2018г. в 10:30 часа. 
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  5.Питания 

 

 

Иван Костовски –Председател на ОбС-Борован: Културно 
информационния център в Малорад кой отговаря за него и има ли 
назначено лице, като охрана? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: Отговорник на 
центъра е Кмета на с.Малорад и има назначена охрана. 

 

 

 Иван Костовски –Председател на ОбС-Борован:  на ул. „Рашо 
Трифонов“ новия асфалт не е положен правилно и ако не се обърне 
внимание  до пролетта ще се изкърти. Нека да дойдат от фирмата 
изпълнител и да погледне какво е направено, защото това не е свършена 
качествена работа, а само отбит номер на фирмата изпълнител. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: г-жа Калинка 
Петкова да вчера беше в болничен. Ще се свържем с изпълнителя и когато 
той има възможности при добре метрологични условия ще дойде. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: ул. Хан Крум също има 
много забележки по изпълнението на асфалтирането и. 

На Клуба на ромите  липсват вратите да си сложи охрана там. 
 

Калинка Петкова – директор на дирекция: ремонта на улиците не е 
завършен, защото лошото време не позволява. Ще се мине да се направи 
проверка. 

 

Иван Костовски –Председател на ОбС-Борован:Скотовъдния дом 
имали ли назначен човек за охрана? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: имаме одобрена 
програма и съм подписала рамков договор, щ има назначен човек по 
програма за две години.  
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След изчерпване на дневния ред в 15:50 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 

 
 


