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                            П Р О Т О К О Л 

№63 

  
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
24.09.2019 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 -

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. 
 

  

Иван Костовски – Председател на ОбС, даде думата на Кмета на 
общината и на общинските съветници да се изкажат за изминалия четири 
годишен мандат. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: „За изминалите четири 
години искам да си извиня на колегите общински съветници и на кмета на 
Общината, за възникналите спорове, но всичко е било в процес и интерес 
на работата. През новия мандат пожелавам на колегите успех и да бъдат 
живи и здрави“. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник: „ Хората ни избират ,като 
кметове и общински съветници и ние трябва да защитаваме техните 
интереси. Повече толерантност да има по между ни“ 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован:“ За мен беше 
чест и удоволствие да работя с този общински съвет. Може да сме спорили 
в процес на работата, но за мен беше удоволствие да работим заедно. Не се 
срамувам от изминалите два мандата на управление, била съм толерантна и 
с открито лице към жителите на общината. На новия общински съвет 
пожелавам повече разум. Благодаря за подкрепата.“ 

 

 

Иван Костовски – Председател на Общински съвет: „ С част от 
колегите работим втори мандат. Мислех ,че ще успеем да надградим  с 
работата си предишния мандат, но не се получи. Общински съвет беше 
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смачкан и потъпкан. С колегите от ОбС имахме много перипетии, които 
въпреки опитите си трудно разрешавахме. Аз самия смятам, че на дадох 
всичко от себе си, можеше и още, но обстоятелствата не ме позволиха. На 
колегите от Общински съвет пожелавам да сте живи и здрави и успех“. 

  

По дневния ред:  
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: Да бъдат добавени в 
дневния ред: Докладна записка от инж. Десислава Тодорова относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Конецовска и 
Докладна записка от  инж. Десислава Тодорова относно  избор на ВРИД 
Кмет на община и кметове на кметства. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 418 

 

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

  

1.Питания 

 

 2.Отчет за изпълнение на бюджета  на община Борован към 
31.12.2018г. 
 

3.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и 
катастрофи на Община Борован.  
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-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Актуализиране на Инвестиционна програма 2019г. 
на Община Борован. 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борован в 
извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
„Христо Ботев“ АД гр. Враца и определяне начина на гласуване на проект 
на решения. 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжностите Кмет на 
община и кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за 
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. 

 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя 
Конецовска. 
 

 

 4.Организационни  
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 

1.Питания 

 

Иван Костовски – председател на ОбС: Убедихте ме ,че  в 
скотовъдния дом и лечебницата има назначена охрана. Аз ходих няколко 
пъти  и охрана не видях  да има там. 

Има ли назначена охрана? 

Защо не ни уведомихте, като Общински съветници, че ще се прави 
ремонт на тези улици, също така и ВиК не е информиран? 

Пътували ли сте пътя  Малорад – Рогозен, моста, ако има 
възможност да се сложи знак за намаляване на скоростта. 
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Инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован: Има лице за 
охрана на скотовъдния дом и лечебницата и в рамките на 8 часов работен 
ден е. За това отговаря Розита Божиевска и Наталия Генчовска. 

Цветомир Стойновски е уведомен за ремонта на улиците. .Има писмо 
до Ангел Престойски , което е получено. Тези улици бяха по ПМС,  на 
заседанията на Министерски съвет на 22 и на 28 август  нямаше отпуснати 
средства за ремонти на улици. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Една от улиците е много 
насипана и има претекст за наводнения. Моста, който е на една от улиците 
ще се ремонтира ли? 

 

Евдокия Сълковска – жител на с. Борован: Исках, като жител на 
общината да чуя общинските съветници, кой какво е направил  за 
общината. Какво се направи за разрешаването на многото проблеми в 
образованието на Общината, и като цяло. Помага ли се по някакъв начин 
на директорите и учителите за да се справят с проблемите в тази сфера? 

Какви се случи и какво се направи в общината със „чумата по 
свинете“, защото мисля, че не бяхме добре  информирани, като жители на 
общината и нямаше голяма  яснота  по този въпрос? 

  

Инж. Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: За моста в 
Малорад, съгласно закона  ограничението за скорост е 50 км.ч. За да се 
постави знак трябва да бъде свикана комисия, която да прецени за 
слагането на ограничителен знак . 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: участъка преди моста беше 
пропаднал и фирмата ,която ремонтира, сложи допълнителен слой асфалт  
и сега на това място ,ако мине кола дори и с 50 км. се получава един отскок 
, който може да доведе до ПТП. 

 

Инж. Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Относно 
питането на Евдокия Сълковска искам да кажа, че  Образованието за мен е 
приоритет №1. С каквото можем съдействаме  за образованието в 
общината.  

Община Борован е получила признание за най- добре справила се 
община със чумата по свинете.  

 

 

 

 

 2.Отчет за изпълнение на бюджета  на община Борован към 
31.12.2018г. 
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След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 419 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.5 от ЗПФ и чл.74 
от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет, приета от ОбС-Борован, Общински съвет-

Борован: 
 1.Приема Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община 
Борован към 31.12.2018г. 
 2. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 
година, съгласно Приложение №14 /Съгласно ФО-1/2019 на МФ/.  
 

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: Приемане на План за провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и 
катастрофи на Община Борован.  

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 420 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 е ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6д, 
ал.5, чл.9 и чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия, Общински 
съвет – Борован: 
 Приема План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – 

възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на община 
Борован. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Актуализиране на Инвестиционна програма 2019г. 
на Община Борован. 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на община -Борован: Средствата за 
ремонта на улиците  ще се вземат от Целевата субсидия от Републикански 
бюджет за 2018г.  

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 421 

 

           На основание чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 
ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет- Борован: 

 

                Одобрява извършването на вътрешно компенсирани промени в 

показатели на капиталовите разходи на Община Борован за 2019г.съгласно 
приложената актуализирана инвестиционна програма, както следва: 
                Пренасочват се средствата от обекти: 
 

1. обект «Общ устройствен план» »                                              -30 144.00лв. 
 

 

 2. обект «Рехабилитация на улица «Гео Милев» с. Борован »          -

573.30лв. 
 

          3. обект  «Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в 

община Борован-пътища в община Борован по Договор с ДФЗ 
№06/07/2/0/00286/12.02.2018г.»                                                 -24 898.00 лв. 
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          4. Обект   „Реконструкция на част от водоснабдителната система на 
–  

  с.Добролево, с.Сираково, с.Нивянин и с.Малорад Община Борован по 
Договор с ДФЗ №06/07/2/0/00353/13.06.2018г.»                         - 50 

643,00лв. 
 

           За обект: 
  1.   Цялостен ремонт на ул.“Хан Аспарух“ ул.“Кукуш“,ул.“Баба Тонка“ 

и ул. „Сълково бранище“  с. Борован                                      -106 

258 ,30лв. 
  

Приложение: Актуализирана инвестиционна програма 

 

 Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението.               

                    

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „въздържали се” –2 

 

 

 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борован в 
извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
„Христо Ботев“ АД гр. Враца и определяне начина на гласуване на проект 
на решения. 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 422 

 

 На основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1 т.23 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Борован: 

I.Упълномощава  Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска – зам.Кмет 
на Община Борован, да представлява Община Борован на извънредно 
заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо 
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Ботев“ АД гр. Враца, което ще се проведе на 10.10.2019г. от 11,00 
часа в заседателната зала на дружеството, а при липса на кворум ще 
се проведе на 29.10.2019т. от 10:00 часа в седалището и адреса на 
управление на дружеството: гр. Враца, бул. “Втори юни“ 66 в 
административната сграда на лечебното заседание/ заседателна 
залает.3/ 

 

 II.За указване начин на гласуване по предложените  точки от дневния 
ред, както следва: 
 

По т.1 от дневния ред „Представяне на актуалните данни за 
финансовото състояние на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр.Враца и 
обсъждане на възможността за кредитиране на дейността на 
лечебното заведение.“ – „ЗА“ 

 

По т.2 от дневния ред „Започване на процедура по избор на 
финансова институция за предоставяне на кредит на лечебното 
заведение в размер на 11 000 000 лева /единадесет милиона лева/, с 
цел погасяване на пресрочените задължения на дружеството, както и 
на текущи такива.“ – „ЗА“ 

 

 

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: Избор на временно изпълняващ длъжностите Кмет на 
община и кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за 
общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. 

 

Точка I от докладната относно избиране на ВРИД Кмет на община 
Борован да отпадне  и да бъде разгледана на заседание  на  17 октомври. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

Приема се направеното предложение. 
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След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 423 

 

 На основание чл.21, ал.2, чл.42, ал.6, ал.8 и ал.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.46, 
ал.2 от ЗНА и чл.60, ал.1 от АПК, избира: 
 Цветана Ценова Вачовска – гл. специалист Общински приходи и 
трудова заетост – Кметство – Малорад за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство с. Малорад, считано от деня на решението на 
ОИК- Борован за регистрацията на Кмета на с.Малорад до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет на кметство. За времето, през което 
изпълнява длъжността кмет на кметство да се изплаща съответната 
основна заплата, определена за кмет на кметство Малорад. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

  

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 424 

 

 На основание чл.21, ал.2, чл.42, ал.6, ал.8 и ал.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.46, 
ал.2 от ЗНА и чл.60, ал.1 от АПК, избира: 
 Светла Петрова Кинова – гл. специалист Общински приходи и 
трудова заетост – Кметство – Добролево за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство с. Добролево, считано от деня на решението 
на ОИК- Борован за регистрацията на Кмета на с.Добролево до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет на кметство. За времето, през което 
изпълнява длъжността кмет на кметство да се изплаща съответната 
основна заплата, определена за кмет на кметство Добролево. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   
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Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” –няма 

 

 

  

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 425 

 

 На основание чл.21, ал.2, чл.42, ал.6, ал.8 и ал.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.46, 
ал.2 от ЗНА и чл.60, ал.1 от АПК, избира: 
 Красимира Антонова Иванова – гл. специалист Общински приходи и 
трудова заетост – Кметство – Нивянин за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство с. Нивянин, считано от деня на решението на 
ОИК- Борован за регистрацията на Кмета на с. Нивянин до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет на кметство. За времето, през което 
изпълнява длъжността кмет на кметство да се изплаща съответната 
основна заплата, определена за кмет на кметство Нивянин. 

 

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: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя 
Конецовска. 
 

 

Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Сумата, която 
ще реши Общински съвет да бъде за закупуване на къща. Към днешна дата 
няма постъпили средства по дарителската сметка. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС:  ПП „ГЕРБ“ ще преведе по 
дарителската сметка за пострадалото семейство 500 лева. 

 Тези 1000,00 лв, които предлагате да гласуваме са твърде малко. Да 
се отпуснат повече средства за това семейство. 
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Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: При направена 
справка в програмата „Ажур“ има останали  средства в размер на 3424 лв. , 
от гласувани 5000 лв. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: на пострадалото семейство 
да бъдат отпуснати 5000 лв. , като разликата от 3424,00  лв. до 5000,00 лв. 
бъдат  взети от бюджета  гласуван за спорта. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 Приема се направеното предложение. 
 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 426 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМ, във връзка чл.21, ал.1,т.23 от 
ЗМСМА, Общински съвет -Борован: 

1. Дава съгласие да бъда отпусната финансова помощ в размер на 
5000,00 лв./Пет хиляди лева/ на Петя Конецовска за закупуване на 
къща, поради факта, че същата е претърпяла значителни 
материални щети в следствие на ПТП. 

2. Към настоящия момент изпълнението на бюджета в дейност 714 „ 

Спортни бази  за спорт за всички“ е 5 100,00 лева при гласуван 
бюджет 39 000,00 лева, има остатък 33 900,00 лева. Изпълнението 
на бюджета в на дейност 122 Общинска администрация по 
параграф 4214 „помощи по решение на общински съвет“ е 1576,00 

лева остатъчната сума е в размер 3424,00 лева. 
3. Сумата до 5000,00 лева да бъде допълнена от средствата по 

параграф 4500 на дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в 
размер на 1576,00 лева. 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” –1 
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 4.Организационни  
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Следващото заседание да 
бъда на 17.10.2019г. от 14:00 часа при следния дневен ред 

 

1.Избор на ВРИД Кмет на община Борован за времето от 18.10.2019г. до 
полагане на клетвата от новоизбрания  кмет на Община Борован. 

2.Информация за готовността на общината за работа при зимни условия. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” –1 

 

 Приема ес направеното предложение 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

 


