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                            П Р О Т О К О Л 

№62 

  
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
21.08.2019 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
 От заседанието отсъства общинския съветник  Данаил Диковски. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха -

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

По дневния ред:  
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: Да бъдат добавени в 
дневния ред докладна записка относно предоставяне на безвъзмездно 
управление за нуждите на ОДБХ, на част от недвижим имот – публична 
общинска собственост  за срок от 5 години и Предложение от Пламен 
Петров – общински съветник относно разширяване на гробищния парк н 
с.Малорад. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: докладната записка 
относно запис на заповед да мине, като точка две от дневния ред. 
 

 Славчо Драганински – общински съветник: По степен на важност да 
мине докладната след първа точка. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 
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След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 409 

 

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

  

 

1.Питания 

 

2.Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:   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. 

 

 

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

 

4.Информация от Десислава Марковска- за Кмет на община 
Борован съгласно Заповед №209/02.08.2019г. на Кмета на община 
Борован относно: Изпълнението на бюджета на Община Борован към 
30.06.2019г. 

 

5.Отчет за изразходваните средства от ФК „Торпедо“ през 2018г. 
 

6.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Задание и заявление за допускане и направа на 
Подробен устройствен план /ПУП/ и Парцеларен план /ПП/ с Вх.№94-

749/18.07.2019г. от Димитър Тодоров. 
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-Докладна записка от Илияна Донкова –  зам. Кмет „Хуманитарни 
дейности“ Община Борован ОТНОСНО: Споразумение по проект „Аз, ти, 
тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован“ по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент1.   
 

-Докладна записка от Илияна Донкова –  зам. Кмет „Хуманитарни 
дейности“ Община Борован ОТНОСНО:Включване на ОУ „Отец Паисий“ 

с.Борован, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Малорад и ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“ с.Добролево в Списъка на средищните училища в изпълнение на 
чл.3 от ПМС №128/29.06.017г. и във връзка с Доклади от Директорите на 
училищата с Входящи номера: 

31-332/22.07.2019г. на директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован; 
311-330/19.07.2019г. на директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Малорад 

311-331/22.07.2019г. на директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Добролево 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:   Предоставяне за безвъзмездно управление за 
нуждите на Областна дирекция по безопасност на храните - Враца към 
Българска агенция по безопасност на храните – София, към 
Министерството на земеделието, храните и горите, на част от недвижим 
имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години  

 

- Предложение от Пламен Петров – общински съветник към 
общински съвет Борован относно разширяване на гробищния парк в с. 
Малорад. 
  

7.Организационни  
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

1.Питания 
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 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Едно от питанията ми е за 
Решение №313 от месец септември 2018г. относно отдаване под наем на 
803, 7 дка. общинска земя.  Имаме решение за организиране на търг за 
отдаване на тази земя под наем. Имаме договор за наем на тази земя от 
2014г. и той изтича през септември 2019г. В последствие виждам, че тази 
земя е преотстъпена на фирма „Бълван“  на 16.05.2018г. В договора има 
точка , че преотдаването на тази земя  може да става само с изричното 
писмено съгласие на  наемодателя, дадено е съгласие от Илияна Донкова – 

зам . Кмет на община Борован. Знае ли кмета на общината за тези неща  и, 
че договора за тази земя има Анекс от месец януари 2019г. Ще оставя 
документите за всичко това на техническия сътрудник към общински съвет 
-Борован, за да бъдат приложени към протокола от заседанието  и 
изпратени на прокуратурата.  

 

 Иван Костовски – председател на Общински съвет: Какво се случва 
със скотовъдния дом, до къде стигнахме и кога ще продължим с 
процедурата? 

 Инж. Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Решение №313 
е допълнено към отчета, а относно питанията ви, ще получите отговор на 
следващото заседание. 

 За скотовъдния дом със моя заповед е спрян търга, защото там се 
намира и циментова площадка, която не е наша собственост, а само 
сградата е наша. След, като се разреши този проблем, ще пристъпим към 
процедура.  

 2.Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:   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. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник:  Не може да тръгне 
процедурата ,ако не се гласува тази докладна.  
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Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: месец юни е 
гласувано ДДС без да се гласува главницата. Ще бъдат асфалтирани 
пътища в населените места на общината. Договора е със срок  и е подписан 

Гласувайте по съвест.  
 

Петър Цветковски – общински съветник: Областния управител върна 
решението  и   за това гледаме докладната на трето заседание. Не са 
виновни общинските съветници и никой не е против проекта. 

 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 410 

 

 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 12.02.2018г. г., сключен между 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА и Община Борован, 
Общински съвет - 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  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 
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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”-9 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 3 

 

 

 

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

 

Петър Цветковски – общински съветник: всяка година разполагаме 
със 400 000 лв. за погасяване на стари задължения, а от доклада на 
финансовата ревизия става ясно, че тези средства не са използвани за 
погасяване, а задълженията дори са се увеличили със 105 000 лв. На 
следващото заседание на ОбС искам да разгледаме всички ревизионни 
актове и да видим дали се изпълняват решенията на ОбС. 

 

Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Изменям отчета 
за изпълнение на решенията, защото към днешна дата  с Решение 
№327/19.07.2019г. на Административен съд Враца  по дело №196/2019г. са 
отменени Решение №346 по Протокол №51 от 24.01.2019г. и Решение 
№360 по Протокол №53/28.02.2019г. на Общински съвет- Борован, поради 
което липсва акт за изпълненията на тези решения. 
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След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 411 

 

 На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Приема така предложения 
Отчет  за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет- Борован за 
периода месец декември 2018г.- месец май 2019г. в това число и отчет за 
изпълнение на Решение №313 от Протокол №47 от 27.09.2018г. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

4.Информация от Десислава Марковска- за Кмет на община 
Борован съгласно Заповед №209/02.08.2019г. на Кмета на община 
Борован относно: Изпълнението на бюджета на Община Борован към 
30.06.2019г. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: финансовото положение  
на общината не е стабилно , но съм за приемането на информацията. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: до 31.07 е срока за плащане 
на наема за земята, средствата преведени ли са? 

 

Файсел Кариманов – средствата са преведени на 02.08.2019г. 
 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 412 
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Приема Информация от Десислава Марковска- за Кмет на община 
Борован съгласно Заповед №209/02.08.2019г. на Кмета на община Борован 
относно: Изпълнението на бюджета на Община Борован към 30.06.2019г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

5.Отчет за изразходваните средства от ФК „Торпедо“ през 2018г. 
 

 

Иван Костовски – Председател на Общински съвет: След ,като няма 
отчет за изразходваните средства с придружаващи документи- фактури за 
изразходвани средства от ФК, а не само цифри написани на лист, както 
гласуваме общинския бюджет и гласуваме и средства за ФК, така искам и 
отчетност. Да се спре временно финансирането на ФК „Торпедо“  за да 
видим оправдателните документи за направените  разходи за 2018г. 
 

 Пламен Петров – общински съветник: от септември ще започнат два 
отбора деца да играят и да не се спират парите, защото започва 
първенството. Има логика предложението на Председателя, но ако се спрат 
средствата, децата няма да могат да играят. Трябва да се измисли друг 
начин да накараме председателя на ФК „Торпедо“ да ни даде оправдателни 
документи  и да погледнем за разходите.    
 

 Румен Геормезовски- общински съветник: да се покани председателя 
на клуба за следващото заседание. 
 

 Ивайло Букерешки – общински съветник: Има ли представа някой от 
вас, колко се средствата за издръжка на двата отбора, да се отделят само 
тези средства. 
 

  Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован:  от тези 32 000 лв., 
където сме гласували , искаме фактури да видим.  
 

 Инж. Десислава Тодорова – Кмета на община Борован: Отчета е 
представен, но е оставен да се разгледа за следващото заседание, като към 
отчета се  представят и оправдателни документи. От гласувания  бюджет 
от месец април  до момента по сметката на ФК са преведени 2000 лв.  
Колко от гласуваните  32 000 лв. са похарчени,  ФК е с не стопанска цел и 
има управителен и контролен съвет и те могат да си проверяват тези неща. 
 



9 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован:  Временно да се 
спрат средствата на ФК „Торпедо“ , докато не ни предоставят 
оправдателни документи за изразходваните средства. 
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували: „за”-3 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 9 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

   

6.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Задание и  заявление за допускане и направа на 
Подробен устройствен план /ПУП/ и Парцеларен план /ПП/ с Вх.№94-

749/18.07.2019г. от Димитър Тодоров. 
 

 

След направените  разисквания  и с поименно глесуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 413 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.7 от 
ЗУТ, Общински съвет – Борован: 

 1.Одобрява внесеното задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ за 
изготвяне на ПУП в обхвата на внесеното задание, като се допълни с 
необходимите планове за техническа инфраструктура, предвид 
разпоредбата на чл.60, ал. от ЗУТ. 
 2.Разрешава изработване на проект за ПУП за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор 21600.46.27, местност 
„Парцелите“ по КККР на с. Добролево, Община Борован, Област Враца, от 
земеделска в предимно производствена зона Пп, придружен и с 
необходимите ПП за техническа инфраструктура. Плановете се изработват 
за сметка на заинтересуваното лице – Димитър Петров  Тодоров. 
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 3. Изготвения ПУП да се съгласува съгласно изискванията на чл.128, 
ал.6 от ЗУТ. 
 4. Възлага на Кмета на Община Борован след одобряване на 
заданието и разрешението за изработване на проекта за ПУП за промяна на 
предназначението на имот с идентификатор 21600.46.27, местност 

„Парцелите“ по КККР на с. Добролево, Община Борован, област Враца, от 
земеделска в предимно производствена зона Пп, придружен  и с 
необходимите ПП за техническа инфраструктура, да ги съобщи по реда на 
чл.124б, ал.2 от ЗУТ.   

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

няма 

 

 

-Докладна записка от Илияна Донкова –  зам.Кмет „Хуманитарни 
дейности“ Община Борован ОТНОСНО: Споразумение по проект „Аз, ти, 
тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован“ по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент1.  
 

Румен Геормезовски- общински съветник: този проект е хубав, 
важното е да се оползотворят  средствата правилно от училищата. 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно глесуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 414 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА и в сътоветствие с критериите на процедура BG05M9ОP001-

2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 към 
същата Програма, и при мотиви изложени в докладната записка, 
Общински съвет-Борован: 
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Съгласно критериите и изискванията за изпълнение на проект „Аз, ти, тя и 
той, заедно за социална интеграция в община Борован” по процедура 
BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – 

Компонент 1. Обшински съвет Борован одобрява постигнатото 
споразумение между Община Борован в качеството си на кандидат и 
партньорите при изпълнение на проект  „Аз, ти, тя и той, заедно за 
социална интеграция в община Борован ” към същата Програма и приема 
подписано партньорско споразумение между Община Борован и Детска 
градина „Тошка Петрова”- с.Борован, Детска градина „Юрий Гагарин”- 

с.Малорад с филиал „Иван Нивянин“- с.Добролево,  Основно училище 
„Отец Паисий”- с.Борован, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- 

с.Малорад, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- с.Добролево, 
СНЦ„Асоциация Интегро”, Сдружение „Национална мрежа на здравните 
медиатори”,  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” 

И:  

Възлага на Кмета на община Борован: 
1.Да осигури ефективно партньорство с партньорите по проекта: Детска 
градина „Тошка Петрова”- с.Борован, Детска градина „Юрий Гагарин”- 

с.Малорад с филиал „Иван Нивянин“- с.Добролево,  Основно училище 
„Отец Паисий”- с.Борован, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- 

с.Малорад, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- с.Добролево, 
СНЦ„Асоциация Интегро”, Сдружение „Национална мрежа на здравните 
медиатори”,  Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе”.  

2.Да осигури финансиране до възстановяване на средствата по Програмата. 
3.Да предприеме всички необходими мерки за качествено изпълнение на 
проекта, съгласно изискванията на програмата. 
4.Да изпълни настоящото Решение в съответствие с изискванията на 
Насоките за кандидатстване по Програмата Социално-икономическа 
интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпадo образование“ – Компонент 1. Практическото ръководство за 
договорни процедури за външни дейности на ЕС (PRAG) и българските 
законови и подзаконови нормативни актове, кореспондиращи с дейностите 
по процедурата. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

няма 

 

 

 

-Докладна записка от Илияна Донкова –  зам.Кмет „Хуманитарни 
дейности“ Община Борован ОТНОСНО:Включване на ОУ „Отец Паисий“ 

с.Борован, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Малорад и ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“ с.Добролево в Списъка на средищните училища в изпълнение на 
чл.3 от ПМС №128/29.06.017г. и във връзка с Доклади от Директорите на 
училищата с Входящи номера: 

31-332/22.07.2019г. на директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован; 
311-330/19.07.2019г. на директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Малорад 

311-331/22.07.2019г. на директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Добролево 

 

След направените  разисквания  и с поименно глесуване  ОбС взе 
следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 415 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.21,ал.2 от 
ЗМСМА във връзка чл.3,ал.1 от ПМС №128/29.06.2017г  и с  цел пълното 
обхващане на децата в задължителна училищна възраст и предотвратяване 
отпадането от училище, Общински съвет-Борован: 
 

     Възлага на кмета на община Борован да внесе мотивирано предложение 
до МОН за включване на ОУ „Отец Паисий“ с.Борован, ОУ „Св.Св. Кирил 
и Методий“ с.Малорад и  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Добролево в 
Списъка на средищните  училища  за учебната 2019/2020 година, съгласно 
ПМС №128 от 29.06.2017г. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

няма 
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:   Предоставяне за безвъзмездно управление за 
нуждите на Областна дирекция по безопасност на храните - Враца към 
Българска агенция по безопасност на храните – София, към 
Министерството на земеделието, храните и горите, на част от недвижим 
имот – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години  

 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно глесуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 416 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 14, ал. 1 от НРПСУРОИ № 4 на Общински съвет – 
Борован, Общински съвет-Борован: 

1. Предоставя в полза на Областна дирекция по безопасност на 
храните - Враца към Българска агенция по безопасност на храните – София 
към Министерството на земеделието, храните и горите, за безвъзмездно 
управление част от следния свой собствен недвижим имот – публична 
общинска собственост, индивидуализиран и конкретизиран, както следва: 

- Помещение, представляващо лекарски кабинет на I-ви етаж в 
сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ I, пл.№ 771, кв.1в по плана 
на с.Борован, общ. Борован, обл. Враца с площ от 12,7 кв.м, за който е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 662/18.11.1999 г. 

 

2. Определя срок на договора за предоставяне за безвъзмездно 
управление на имота по т. 1 – 5 години. 

3. Общински съвет - Борован възлага на Кмета на Община Борован 
да извърши необходимите действия за подписване на договор за 
предоставяне за безвъзмездно управление на имота с Областна дирекция 
по  безопасност на храните – Враца след влизане в сила на решението по т. 
1 и при спазване на установените нормативни изисквания. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   
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Гласували: „за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 

няма 

 

 

- Предложение от Пламен Петров – общински съветник към 
общински съвет Борован относно разширяване на гробищния парк в 
с.Малорад. 

 

 

Пламен Петров – общински съветник: поради изчерпване на местата 
на гробищния парк в с. Малорад, собствениците на съседни имоти,  искат 
да ги  дарят  на общината. Става на въпрос за гробищния парк ,който е по 
пътя за Рогозен. 

 

Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: липсва 
конкретика и как така ще възлагате на Кмета на общината. Нека тези хора 
да дойдат и вие ги запознайте със г-жа Десислава  Марковска и г-жа 
Калинка Петкова. В детайли трябва де си видят документите за тези имоти. 

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 417 

 

Възлага на Кмета на Община Борован да предприеме необходимите 
мерки за реализиране на предложението за разширяване на гробищния 
парк в с.Малорад поради изчерпване на отредените площи и с оглед на 
това, че капацитетът на съществуващото гробище в селото е напълно 
изчерпан, да бъде направен необходимото проучване с разработения общ 
устройствен план, къде има възможност да баде разширен гробищния парк 
и при необходимост да се проведат срещи със собствениците на съседни на 
Гробищния парк имоти. 
 

  
Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували: „за”-10 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 1 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: това решение е за да се 
започне процедурата. 
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7.Организационни  
 

 

Следващото заседание на Общински съвет- Борован да бъда на 
24.09.2019г. от 14:00 часа. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували: „за”-10 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 1 

  

 

След изчерпване на дневния ред в 14:50 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 


