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                            П Р О Т О К О Л 

№61 

  
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
25.07.2019 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 

 От заседанието отсъство общинския съветник д-р Даниел Дилков. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха -

Десислава Марковска – зам.кмет на община Борован, Илияна Донкова- 

зам.Кмета на община Борован, Таня Петкова- секретар на община Борован, 
Кметова не кметства, 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 

№ 404 

 

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

1.Питания 

 

2.Информация  за дейността на центровете за настаняване  от 
семеен тип за деца  в Борован. 

 

3.Отчет на Кмета на община Борован за изпълнение на 
решенията на ОбС – Борован за периода м.декември 2018 – месец май 
2019г. 

 

4.Докладни 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за II тримесечие на 2019г. 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Марковска – За Кмет на 
Община Борован ОТНОСНО:   Изменение на Решение №401 по Протокол 
№59 от проведено заседание на  Общински съвет –Борован на 27.06.2019г., 
касаещо издаване на запис на заповед от Община Борован в полза на ДФ 
„Земеделие“, за  обезпечаване  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, във връзка със Заповед №ПО-07-

3/10.07.2019г. на Областен управител на Област Враца. 
 

  

5.Организационни  
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

1.Питания 

 

Петър Станев – общински съветник: Във връзка със чумата по 
свините, община Борован какви мерки е взела ? 

 Петър Цветковски – общински съветник: Пробата от починалото 
прасе в с.Добролево, положителна ли е или отрицателна? 

 Да се направят листовки и да се раздадат на населението за тяхна 
информация. 

 Илияна Донкова – зам.Кмет на община Борован: Всеки петък се 
прави епизодична комисия на областно ниво. След епизодичната комисия 
се прави и в общината такава комисия, д-р Дилков е член на тази комисия 
и д-р Варбанчовски също.В момента в общината няма държавен 
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ветеринарен лекар , във процес е конкурс, който  се провежда от  
Държавната агенция по безопасност на храните. На 16.07.2019г. на 
извънредна епизодична комисия ни информираха, че вече в нашата област 
има чума по свинете, това е огнището в Мизия. В 3 км. зона всички 
животни са евтанизирани, загробени на едно място и е направена 

дезинфекция. Всичко това е направено по указание на Държавната агенция 
по безопасност на храните. В 3 км. зона са Мизия, Гложене и Хърлец, а 10 
км. зона са Сараево, Крушовица и Бутан, където трябва вече да се 
приключили със вземането на кръв за изследване  от свинете.На 
територията на община Борован само се минава да се информират 
жителите и експерти от общинска администрация правят описване  на 
прасетата, за да се знае като бройка. 

 Към дата  19.07.2019г. в общинска администрация получихме сигнал, 
че има прасе в с.Добролево, което се държи неадекватно. Ветеринарния 
лекар посети адреса.На сутринта прасето беше починало. Беше му 
направена аутопсия и пробата от нея трябваше да стане  във вторник след 
обяд. Във сряда се свързахме със д-р Костурков и той ни каза, че няма 
резултат и това значи ,че пробата е отрицателна, ако е положителна се 
съобщава на място и се реагира в три километровата зона. 

 Иван Костовски – председател на ОбС-Борован: общинския съветник 
Петър Цветковски на няколко заседания на ОбС прави предложение за 
назначавана на охрана на Скотовъдния дом, който не беше продаден и в 
момента е без охрана, същото се отнася и за лечебницата, защото д-р 
Варбанчовски вече не  я ползва. Това е общинска собственост и моля 
общинска администрация да вземе незабавни мерки и да сложи охрана 
поне през деня  да охранява. Не е нормално да се остави без охрана и вътре 
да се чупи. 

 Петър Цветковски – общински съветник: ул.“Гео Милев“ ще се 
асфалтира ли  изцяло или само ще се запълнят дупките? 

 На шосето за Малорад  са се образували огромни и много на брой 
дупки ,да се вземат мерки, защото ще се образуват още , ако не се вземат 
мерки за запълването им. 

 Има назначени косачи, а нашата общинска собственост така 
наречената поща е обрасло покрай нея с трева. Става на въпрос за обекта 
срещу техникума, да се окоси, защото там отново е започнало да се 
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изхвърлят битови отпадъци. Това е общинско, защото под него се намира 
пощата, която е дадена на гражданска защита. 

 Нали имаме одобрена строителна програма и да се помисли за 
изкърпването на дупките на пътя Добролево- Сираково и Сираково –
Рогозен. 

 Интересува ме коя е фирмата ,която ще прави улица „Гео Милев“? 

 Да се обърне внимание на сервитута около училище „Отец Паисий“, 

където има тополи за рязане и също така  трябва да се окоси. 

 Миналата година ми беше обещано, че ще ме поканите, като 
съветник, когато правите  списъците за хранещите се  в Домашен социален 
патронаж, но не го направихте. Искам тази година да бъда поканен да 
присъствам, когато става това. 

 Четвъртокласната пътна мрежа е в нашата община, да се намери 
косачка и да окоси банкета от страни по пътищата в общината. 

 Устно да ми се отговори за ремонта на ул. „Гео Милев“ , а на другите 
въпроси желая писмен отговор.  

 

 Калинка Петкова- Директор на дирекция: Цялостно ще бъде 
асфалтирана улицата, изпълнител е „Строител Криводол“. 

Иван Костовски – председател на ОбС-Борован: тези средства са 
заложени в  капиталовите разходи, а парите са от данъкоплатеца. 
Проблема на тази улица е водата, която идва от към полето, където има 
подпочвени води и те се събират на тази улица. Навремето г-н Гацински, 
като кмет на общината, се опита да направи нещо по този проблем, като 
насипа с камъни и асфалт улицата, но от подпочвените води тя отново се 
разруши. Ако не се вземат мерки за тези подпочвени води, след две години 
улицата отново ще се разруши. Говорих със шефа на ВиК за това нещо и 
трябва да се покани един хидро инженер  и да ни каже как може да се 
стопира тази вода или поне да не тече по улицата .По – добре да дадем по- 

голяма част от тези средства за оправяна на този проблем с отводняването, 
а по малка част да остане за асфалтирането и да се затворят двете дупки на 
тази улица.Помислете върху това ,че сега ще асфалтираме улицата, но 
няма да вземем мерки за подпочвените води и след година ще има същия 
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проблем, парите ще се дадат без да е решен проблема с водата, а след 
известно време отново ще трябва да дадем средства за същото. 

 

Калинка Петкова- Директор на дирекция: За да се направи това, 
много от тези средства ще отидат за тези подпочвени води. Самите 
бордюри на улицата ги няма, а нали знаете ,че когато се прави улица 
покрай бордюрите от страни се прави наклон така, че водата да се оттича и 
да не прокопава улицата.Другото, което можем да направим е водата,която 
се събира да се отведе в първата пряка, но повече от това неможем да 
направим. Това, което казвате е разумно да се направи, но ще са 
необходими много средства. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Ще се запълнят  ли дупките 
на пътя за Малорад? 

На животновъдите животните,няма къде да се поят вода, когато са на паша. 
Прокопани са язовирните стени и са източени язовирите. Защо язовира на 
5 – ти стопански двор е източен и кой прокопа стената на язовир 
„Войника“? 

Какво става с язовирите, които трябваше да се дадат на концесия, 
имаме решение на ОбС от преди години и това не се случва, а язовирите се 
ползват без договори с общината, говоря за язовири в с.Добролево и 
„Езерска падина“ в Малорад. 

 

Калинка Петкова- Директор на дирекция: Ще бъдат запълнени 

дупките на пътя за Малорад. 

 

2.Информация  за дейността на центровете за настаняване  от 
семеен тип за деца  в Борован. 

 

 

 

 

 



6 

 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 405 

 

Приема Информация  за дейността на центровете за настаняване  от 
семеен тип за деца  в Борован. 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 

3.Отчет на Кмета на община Борован за изпълнение на 
решенията на ОбС – Борован за периода м.декември 2018 – месец май 
2019г. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Кмета на общината не 
присъства на заседанието поради уважителни причини и във връзка с това 
отчета да се отложи за следващото заседание. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Към отчета за изпълнение 
на решенията да се добави и решение №313 от месец септември 2018г., 
защото Кмета на общината ни обеща многократно,че ще бъде добавено 
към отчета за изпълнение на решенията на ОбС и това решение за 
общинската земя. 

 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 406 

 

Отлага за следващото заседание на ОбС Отчета на Кмета на община 
Борован за изпълнение на решенията на ОбС – Борован за периода 
м.декември 2018 – месец май 2019г., като към отчета се добави и Решение 
№313 от Протокол №47/27.09.2019г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

4.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за II тримесечие на 2019г. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Да се отложи докладната за 
следващото заседание, защото кмета на общината отсъства, към 
докладната да се добави и отчет за тримесечието за разходите за гориво на 
служебните автомобили  на Кмета. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 6 

 

Не се приема направеното предложение 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 407 

 

 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 II тримесечие на 2019 година в размер на 60,00 лв. съгласно Приложение 
№1 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-3  „въздържали се” – 2 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Марковска – За Кмет на 
Община Борован ОТНОСНО:   Изменение на Решение №401 по Протокол 
№59 от проведено заседание на  Общински съвет –Борован на 27.06.2019г., 
касаещо издаване на запис на заповед от Община Борован в полза на ДФ 
„Земеделие“, за  обезпечаване  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, във връзка със Заповед №ПО-07-

3/10.07.2019г. на Областен управител на Област Враца. 
 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 408 

 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № ПО-

07-3/10.07.2019 г. на Областен управител на Област Враца, във връзка с 
взето Решение 401 по Протокол № 59 от проведено заседание на 
Общински съвет – Борован на 27.06.2019 г. на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и  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 1/2.02.2018г. г., 

сключен между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА и 
Община Борован, Общински съвет – Борован: 
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Изменя Решение № 401 по Протокол № 59 от проведено заседание на 
Общински съвет – Борован на 27.06.2019 г., като решението придобива 
следния вид: 

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  2 676 902.98 лв. /два 
милиона шестотин седемдесет и шест хиляди деветстотин и 
два лева и деветдесет и осем стотинки/ за обезпечаване на 100 
% от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
06/07/2/0/00286 от 12.02.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
Проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна 
мрежа в 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 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”-5 съветници, “против”-3  „въздържали се” – 6 

 

Не се приема направеното предложение. 
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5.Организационни  
 

 

Петър Цветковски – общински съветник: През месец август да се 
проведе заседание на ОбС-Борован при следния дневен ред: 

 

1.Отчет за изпълнение на Бюджета на община Борован за първото 
шестмесечие на 2019г.  

2.Отчет за изразходваните средства от ФК „Торпедо“ през 2018г. 
3.Отчет на Кмета на община Борован за изпълнение на решенията на 

ОбС – Борован за периода м.декември 2018 – месец май 2019г. 
  

 

Следващото заседание на Общински съвет – Борован да бъде на 
21.08.2019г. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:05 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
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