
1 

 

                            П Р О Т О К О Л 

№53 

 
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
28.02.2019 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
 От заседанието отсъства общинския съветник Даниел Диковски. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на 
Община Борован- инж.Десислава Тодорова зам.кмет на община Борован-   

Илияна Донкова, 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. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Имаме постъпило заявление 
от Файсал Кариманов за достъп до обществена информация относно 
предоставяне на пълен аудио видео запис на заседанието на комисия и на 
заседанието на ОбС на 20.12.2019г.. 
 Искам да уточня ,че камерата не е сложена за видеозаснемане на 
самите заседания. В минало време заседанията на ОбСсе записваха на 
касетофон. Когато правихме ремонт на това помещение стигнахме до 
казуса ,че сътрудника който е към ОбС трябва да може да следи и записва 
изказванията  на Кмета  на зам.Кмет на Председател и на Общинските 
съветници. Направих си труда да обиколя по всички възможни вериги 
магазини за техника и не можах да намеря нещо ,което да служи за 
работата на ОбС. Предлагаха ми диктофони, но с тях трябва да се ходи 
пред всеки ,който се изказва. Намерихме фирма ,която да постави 
устройство за нуждите на ОбС. Тъй, като ОбС няма юрист, и аз ще внеса 
наново такова предложение за наемане  на юрист. Допитах се до юрист 
консулта  на общината – Веселина Геормезовска по въпроса дали е в 
рамките на нормалното и дали е законосъобразно да свалям записи от 
заседания на флаш памет  и да ви ги предоставям и тя ми обясни, че за да 
го предоставя на който и да  е било  записа, трябва да има съгласието на 
всички 13 общински съветници. Тогава в разговора участвахте и вие и аз 
ви поканих да дойдете при сътрудника на ОбС и да изгледате записа, но 
вие не дойдохте. Сега ми изпращате ново заявление, и аз ви заявявам и ви 
казвам, че от тук няма да ви дам да изнасяте записи, защото след като вие 
не идвате да го гледате аз имам дълбокото притеснение, че това ще 
попадне някъде или в медия или незнам къде. За пореден път ви 
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призовавам да заповядате да изгледате каквото ви интересува, защото аз 
няма да разреша да се изнесат записи от ОбС. Ако колегите от ОбС вземат 
решение и Кмета на общината разреши , че може да се дава такава 
информация на флаш памет от тук , аз нямам нищо на против.Когато се 
разбрахме да дойдете вие не дойдохте, а техническия сътрудник ми чакаше 
целия ден. Кажете кога ще дойдете? 

 

Файсал Кариманов – утре в 10:30 часа ще дойда. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Аз не съм съгласен да се 
гледа записа. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС: на комисиите ви запознах, да 
ви запозная отново с двете предложения направено от мен във връзка с 
наемането на юрист към Общински съвет Борован  и предложението за 
закупуване на нов компютър и сканиращо устройство за нуждите на ОбС, 
както и Молбата от Христо Христов. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: С предложенията се 
запознахме на комисиите, а относно молбата на Христо Христов- тя е за 
общинска администрация за изготвяне на докладна. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Това , което е внесъл Христо 
Христов трябва да се изготви докладна до общински съвет и да влезе в 
дневния ред. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: това е право на 
преминаване през общинска земя и ние не решаваме нищо за тази молба 
това си касае общинска администрация. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Предложенията от 
Председателя на ОбС да влезнат в дневния ред. 
 

   

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 352 

 

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

 

2.Информация за приключване на първи учебен срок 2018/2019г. 
в основните училища и детски градини на територията на община 
Борован. 

 

3.Информация за дейностите по гражданска защита и 
подготовката на населението при бедствия и аварии. Състояние на 
язовирите и перспектива за тяхното развитие. 

 

4.Отчет за изразходваните средства от К „Торпедо“- 2004“ 

с.Борован за развитието на футбола. 
 

5.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. 
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован в партньорство с 
община Криводол с проектно предложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG 05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -  Компонент 
2“ и подписване на партньорско споразумение между общините партньори 
съгласно изискванията на насоките за кандидатстване. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Марковска  –  за Кмет на 
Община Борован ОТНОСНО: Наредба за определяне на местните данъци и 
такси на територията на община Борован. 
  

 

 6.Организационни 

 

 -Предложение от Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован 

Относно: Осигуряване на юрист за нуждите на Общински съвет-Борован. 

 

-Предложение от Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован 
Относно: закупуване на компютър и сканиращо устройство за нуждите на 
ОбС –Борован. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-4  „въздържали се” – няма 

 

 

 1.Питания 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: на предходното заседание 
на ОбС зададох 12 въпроса, които бяха протоколирани и исках да ми си 
даде писмени отговори на тях. На това заседание трябваше да ми си 
отговори.  
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: съгласно 
Протокол №51. Видно от чл.97 от Правилника за работата на ОбС до 
чл.105 е упоменато за реда и начина на питания. Чл.98 е заложена кок 
стават питанията, чрез Председателя в писмен форма заведено питане в 
деловодството няма. На устно питане  се отговаря устно. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: волеизлиянието на 
съветника е или устно или писмено и аз съм пожелал да ми си отговори в 
писмена форма. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник:чл.99 от Правилника, Кмета 
отговоря на питанията на следващото заседание, освен ако общинския 
съветник реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. В случая 
общинския съветник е решил да получи писмен отговор.  
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС:Кмета на общината да 
докладва на Общински съвет какво се случва с реализацията на двата 
проекта за пътищата и за канализацията, защото общините вече работят , а 
ние още не започваме. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: за проекта за 
пътищата КЗК се произнесе в полза на общината. Закона позволява ,че 
фирмите могат да обжалват.Фирма жали решението пред КЗК се произнася 
във полза на общината, след което се жали пред ВАС. Имаме решение на 
ВАС в полза на общината. Предстой подписване на договор и реализиране 
на проекта. 
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 Проекта за ВиК имаме жалба към КСК, жалба която комисията 
излезе с решение, но общината не беше съгласна с решението и в момента 
обжалваме чрез ВАС, има насрочено заседание и чакаме решението. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Защо КЗК го отхвърля 
решението, защото е трябвало да е в 4 обособени позиции, а вие сте го 
направили в 1 позиция и сега трябва да заплатите на въпросната фирма 
4500 лв, а сега ще питам вие от къде ще вземете тези средства да заплатите 
на фирмата. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: закона ми 
позволява да жаля решението пред ВАС. 
 

  Иван Костовски – Председател на ОбС: вие не сте променили нищо 
и очаквате съда да ви каже , че от 4 позиции може да направите 1. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник:Коя е спечелилата фирма за 
проекта с пътищата. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: не помня коя е 
фирмата. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС:чакаме да ни отговорите кого 
ще бъде платен наема за общинската земя в Малорад и да ни покажете 
бордерото. След като наема трябваше да бъде платен още през месец юли 
2018г. Искаме да ни покажете официален документ ,че наема е платен. 
Това не е отразено в програмата за разпореждане с общинско 
имущество.Питам за това ,че г-жа Марковска – зам.Кмет на общината  
ходи два пъти да донесе бордерото и не го донесе и не даде и отговор, само 
каза че е платено , но след това нищо друго не отговори.. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: има правилник 
за документооборота, бордерото и платежните се намират в 
счетоводството на общината. Всеки един от общинските съветници може 
да заповяда от 08:00 до 17:00 ч при техническия сътрудник и в 
присъствието на Директор на дирекция да види това бордеро и всеки един 
документ в рамките на работното време. Годишната програма не касае 
платежните бордера, но наема е платен. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Може ли служител ,който е 
назначен в КИЦ Малорад да замине в Италия и през това време да се води 
на работа и след връщането му отново да си продължи да работи. Хора 
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ходили по държавите им се пазят местата и после продължават да си 
работят. 
 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Кой замести лицето по време 
на отпуската му? 

Нека кмета на Малорад да каже какво е станало с информационния 
център след, като лицето е заминало за Италия. След като е излязъл в 
отпуск парното се е спукало и се е наводнил информационния център.  

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован:Лицето е в 
платен отпуск и тази молба за отпуск е посочено кой ще го замества и е 
видно кога е подал молбата. 

Н есе е спукало парното комисия беше на проверка. 
 

 Цено Цоловски- Кмет на Кметство Малорад: на 3 януари, кмета на 
общината беше на Малорад, не знаех ,че методи ще излиза отпуска, 
отпуската беше донесена от бащата и предадена на Кмета на общината.Аз 
като кмет незная кой ще го замества. Парното в центъра започна да го пали 
бащата на заминалия в Италия. Към 10 януари стаята с огледалата на 
втория етаж имаше вода около 10 сантиметра. Пораженията са видими. На 
комисията не съм присъствал. 
 

 Калинка Петкова – Директор на дирекция: парното течеше от 4 
глидери, те са подменени и в момента парното работи. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован: Ходих на няколко 
срещи при вас въпросния Методи, който работи във КИЦ Малорад, какви 
са му правомощията за да определя дати за тържества в информационния 
център , след като вие твърдите , че това е общинска собственост, а ние 
никъде го нямаме като такава, не е видно от програмата за разпореждане с 
общинско имущество не е посочено ,като общинска собственост.как 
въпросния господин определя дати за събития в този център, там са 
провеждани поне 20 събития, кой разреши вие ли като кмет? Този 
господин определя дата за пануда на 22 февруари, ходих при вас по този 
случай , а вие дори не знаехте. Въпросното лице сигурно и наем взима за 
помещението. 
 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Методи Асенов 
е назначен от Кмета на общината, като отговорник на КИЦ, но в 
длъжностната му характеристика няма правомощия да разрешава и да 
определя дати за събития.Не може да си превишава правата и аз нямам 
информация ,че са провеждани мероприятия в КИЦ. Има проекта за КИЦ, 
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той е общинска собственост. Програмата е отворена и може да се 
актуализира. Към момента обекта няма постоянен ток, а е с времянка. За да 
се вкара ток ЧЕС искат 5 000 лв. от общината.  
 

 Калинка Петкова- Директор на дирекция:КИЦ е на времянка, защото 
няма мощност да се направи връзката. 
 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: Мероприятия се провеждат и 
освен това се хвърлят цигари и се гасят от пода. 

 

2.Информация за приключване на първи учебен срок 2018/2019г. 
в основните училища и детски градини на територията на община 
Борован. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 353 

 

Приема Информация за приключване на първи учебен срок 
2018/2019г. в основните училища и детски градини на територията на 
община Борован. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 2 

 

 

3.Информация за дейностите по гражданска защита и 
подготовката на населението при бедствия и аварии. Състояние на 
язовирите и перспектива за тяхното развитие. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 354 

 

Приема Информация за дейностите по гражданска защита и 
подготовката на населението при бедствия и аварии. Състояние на 
язовирите и перспектива за тяхното развитие. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 Петър Цветковски – общински съветник: Обяснение на отрицателен 
вот- не може без решение на ОбС да се ползват язовирите Потока и Церов 
дол и без да се плаща наем. 
 

4.Отчет за изразходваните средства от ФК „Торпедо“- 2004“ 

с.Борован за развитието на футбола. 
 

Петър Цветковски- общински съветник: този отчет да отпадне и да се 
разгледа на другото заседание, вносителя го няма и председателя на 
контролния съвет не може да бъде служител в общинска администрация. 
Да бъдат описани фактури и разходни ордери  за всички изразходени 
средства. Да се опише  и състоянието на  материалната база. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 355 

 

Отчета за изразходваните средства от ФК „Торпедо“- 2004“ 

с.Борован за развитието на футбола да се разгледа на следващото 
заседание, като бъдат описани и фактури и разходни ордери за всички 
изразходени средства. Да бъде описано и състоянието на материалната 
база.  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-5  „въздържали се” – няма 
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5.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: предлагам програмата да 
остане за следващото заседание, като в нея се включат общинските обекти, 
които общината има намерението да дава под наем защото са пропуснати, 
няма го обекта в Сираково, няма го и обекта ,който преди се помещаваше 
ДСП. Програмата да се отложи за следващото заседание. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: да се отложи за следващото 
заседание на ОбС , като програмата бъде допълнена. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Общинската земя в 
Добролево 457 дка от ,която са заложени приходи в размер на 22 881 лв. 

как ще стане това, като общината не е участвала в разпределението на 
земята и в момента тя е без договори. От тази земя вашата зам. Кметица 
обработва около 30 дка. при разпределението на земята и се е паднало, най 
вероятно не е искала това, но така се е паднало.Защо ни я предлагате да я 
гласуваме за отдаване под наем, като земята в момента е без договор и кога 

ще изпълните решението на ОбС от месец септември 2018г. да обявите 
процедура за общинската земя в населените места в общината. Имаме 
решение за отдаване под наем още месец септември 2018г.за 5 години, 
като първоначалната наемна цена да бъде 50.00 лв.. Към момента незнаем 
стартирана ли е процедура  и в момента се опитвате да правите в 
Добролево едногодишни договори не цена 76 лв. как ще правите договори 
за 1 година, като ние имам решение ,което е взето миналата година за 
отдаване под наем за пет години. Нашето  решение не е важно и вие си 
взимате ново решение самостоятелно.Знаете ли ,че 200 дка. в Добролево са 
бели петна и знаете ли защо?  

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Програмата 
може да се актуализира. В момента чакаме становище за търговската 
сграда в Сираково, дали е наша собственост или на КОП. Земята в 
Добролево има решение на ОбС за наемна цена от 50 лв. От тези бели 
петна общината ще получи средства, които се превеждат в ОД „Земеделие“ 

и ще ни бъдат възстановени на нас.на база искания от земеделските 
производители в общинска служба  „Земеделие“ по чл.37 м има изготвени 
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договори на база плащания. Прати ли са земеделските производители  имат 
сключени договори и тези договори се финализират към 28.02.2019г. 

За решението на ОбС имаме готовност за търг и за това ще се отчета 
, когато правя отчет за изпълнение на решенията. Това ,че служител не е 
присъствал  при разпределението на земята  си е понесъл наказанието. 
Лице от този ОбС знае какво е направил, за което ми се наложи да водя 
дела с фалшиви пълномощни, и земята си върнахме. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Средно рентно плащане ще 
заплати Евгени Червеняшки на областна Дирекция „земеделие“ Враца за 
земята в Малорад, а общината ще си търси парите от тях, но не по 50 лв 
първоначална цена , по решение на ОбС от 2018г. , а по 31лв., колкото е 
средното рентно плащане. Защо  не изпълнявате решение на ОбС, не може 
да подписвате договори за 1 година не може да е без решение на ОбС. Не 
сме  те упълномощавали да се разпореждаш с тази земя и да подписваш 
договори за 1 година. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: земята в Малорад има ли 
подписани договори? 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: как ще се вземат 
пари от бели петна и в същото време ще се пусне търг, това е да се вземат 
двойно парите за тази земя. 

  

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован:Земята в 
Малорад е комасирана и ще има търг.. Ще постъпят пари за белите петна 
от земята с едногодишните договори и ще постъпят и средства и от  търга.   

 

  

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 356 

 

  

Отлага за следващото  заседание  Докладна записка от 
инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован ОТНОСНО: 
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019г., като същата бъде допълнена. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-5  „въздържали се” – няма 

 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: как гласувахте 
бюджета на общината, като програмата се приема преди него. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: искахме да видим земята в 
Малорад дали е платена, но не ни си предоставиха документи за това , а и в 
програмата не  написано дали са внесени тези средства. 
 

 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован в партньорство с 
община Криводол с проектно предложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG 05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -  Компонент 
2“ и подписване на партньорско споразумение между общините партньори 
съгласно изискванията на насоките за кандидатстване. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 357 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и в 
съответствие с критериите за кандидатстване по процедура 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“ и при мотиви, изложени в докладната записка  
 

 Съгласно критерия и изискванията  за кандидатстване по процедура 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“, Общински съвет- Борован: 

1. Дава съгласието си Община Борован да участва , като партньор на 
Община Криводол при кандидатстването  с проектно 
предложение за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по процедура „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ 

2. Одобрява Споразумение  за партньорство между Община Борован 
и Община Криводол. 
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3. Дава съгласие Кмета на Община Борован да подпише 
споразумение с всички произтичащи от него ангажименти 

 

И: 
Възлага на Кмета на община Борован: 
3.1 Да осигури ефективно партньорство по проекта 

3.2 Да предприеме всички необходими мерки за подготовката на 
проектното предложение и придружителните документи, 
изисквани по процедурата. 

3.3Да изпълни настоящите решения в съответствие с изискванията 
на Насоките за кандидатстване по процедурата процедура 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“ 

3.4. При одобрение на проектното предложение да реализира 
успешно проектните дейности. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Марковска  –  за Кмет на 
Община Борован ОТНОСНО: Наредба за определяне на местните данъци и 
такси на територията на община Борован. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: да бъде преработена 
докладната и да бъде разгледана на по –следващо заседание, тъй като 
сроковете за приемането на тази наредба са били до 31 януари. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 358 

 

Отлага Докладна записка от инж.Десислава Марковска  –  за Кмет 
на Община Борован ОТНОСНО: Наредба за определяне на местните 
данъци и такси на територията на община Борован за другото  заседание. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-3  „въздържали се” – няма 
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- Докладна записка от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Провеждане на Общото събрание на 
сдружението на „ВиК“ ООД – Враца с оглед вземане на решение да се даде 
съгласие на „ВиК“ ООД- Враца да кандидатства в процедура, чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ с общ размер на финансиране не повече от 
54 000 000.00 /петдесет и четири милиона/ лева с ДДС, включително 
собствено участие и недопустимите разходи. 
 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 359 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 ат 
ЗМСМА, във  връзка със свикано Общо събрание на ВиК ООД – Враца по 
реда на ч.139, ал.1 във връзка с чл.138, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.17 от 
Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

гр.Враца, във връзка с чл.139, ал.2 от ТЗ, и с оглед насоките за 
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ и 
при мотиви изложени в докладната записка, ОбС Борован: 
 1.Избори инж.Десислава Димитрова Тодорова – кмет на община 
Борован за представител на Община Борован в свиканото с покана с 
вх.№24-140/26.02.2019г. на Община Борован Общото събрание на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр.Враца, което ще се проведе 
неприсъствено на дата 07.03.2019г. 
2.Указва начин на гласуване по предложената точка в дневния ред, както 
следва: 
 

2.Дава съгласие на „водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца да 
кандидатства в процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“  за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на 
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финансиране не повече от 54 000 000.00 /петдесет и четири милиона/ лева с 
ДДС, включително собствено участие и недопустимите разходи. „ЗА“ 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 6.Организационни 

 

 -Предложение от Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован 
Относно: Осигуряване на юрист за нуждите на Общински съвет-Борован. 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован:Обръщам се към 
кмета на общината, дали смятате да допуснете към Общински съвет да има 
юрист или не? 

 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: напълно 
разбирам ,че всички вие общински съветници имате фрапираща нужда от 
юрист, но аз съм върнала с мой заповед Решението на ОбС със Заповед 
№27 от 11.02.2019г. и съм описала мотивите за връщането. Съгласна съм 
да имате юрист. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: След ,като сте 
съгласна да имаме юрист към ОбС, можехте да ни помогнете да си вкараме 
предложението  да бъде юридически издържано, т. е да помолите вашия 
юрист консулт да ни помогне да бъде юридически издържано, защото ние 
не сме юристи. Вие, ако не допускате да имаме юрист, така може да ни го 
жалите още няколко пъти и съответно няма да допуснете да имаме юрист 
към ОбС, но ако вие имате желанието да има юрист да се гласуват тези 
предложения иначе няма да има смисъл. 
 

 Румен Геормезовски- общински съветник: г-н Костовски  в 
предложението си добре се е изразил- юрист да края на мандата и ние 
имам средства в бюджета на ОбС също така имаме и необходимост от 
юрист, защото много въпроси не можем де решим. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Да си потвърдим 
предишното решение с новите мотиви. 
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 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 360 

 

 Във връзка със Заповед № 27/11.02.2019г. на Кмета на Община-

Борован, и на основание чл.45, ал.10 от ЗМСМА Общински съвет –
Борован: 

 Потвърждава свое решение №346 по Протокол №51 от 
проведено заседание на Общински съвет –Борован  на 
24.01.2019г.,  
 

 Мотиви: 
 

Във връзка с работата на Общински съвет – Борован е необходимо 
да бъде осигурен юрист за нуждите на Общински съвет – Борован, 
тъй като в работата си  на Общински съветници, често пъти 
възникват въпроси, които без присъствието на юрист, няма как да 
решим. Наемането на юрист да бъде чрез ползване на външна 
услуга чрез сключване на граждански договор със срок до края на 
мандата  на Общински съвет – Борован. Средствата за 
възнаграждението на юриста да бъдат осигурени от Бюджета на 
Общински съвет –Борован. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Предложение от Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован 
Относно: закупуване на компютър и сканиращо устройство за нуждите на 
ОбС –Борован. 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 361 

 

 Във връзка с осъществявенето на техническото обслужване на 
Общински съвет – Борован, Общински съвет –Борован: 
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 1 Възлага на Кмета на община Борован да закупи  за нуждите на 
Общински съвет – Борован, компютър и сканиращо устройство, като 
средствата за закупуването им, да бъдат осигурени от Бюджета на 
Общински съвет Борован. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: за издаването на книгата 
„Историята на Борован“ е необходима сумата от 3500 лв. Аз ,като 
общински съветник съм осигурил 1500 лв., Да се отделят от бюджета на 
общината от „други дейности по културата“ сумата от 2000 лв. за 
отпечатването на книгата. 
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 28.03.2018г. от 14:00 часа. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 16:50 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 

 


