
П Р О Т О К О Л № 39 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 19.12.2013г.от 17:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
От заседанието отсъстваха общинските съветници Георги Горанов и Лидия Диковска. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на Община Борован-

инж. Десислава Тодорова, кметове на кметства и гости от Общината. 
Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

Да отпаднат от дневния ред следните информации: 
 

-Информация за работата на бюрото по труда и общинската администрация за 
овладяване на безработицата в Община Борован – Мерки. 
 

-Информация за взетите решения от Общински съвет по участие на община Борован в 
различните проекти и реализацията им 

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –няма 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 305 

 

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

1.Отчет на кмета на община – Борован за дейността на общината за изминалите 2 
години на управление. 
 

2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Борован за периода януари – 

октомври 2013г. 
 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2013 на Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
бракуване на дълготрайни материални активи собственост на Община Борован. 
 

4.Организационни 

 

5.Молби 

 

6.Питания 

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –няма 

 

1.Отчет на кмета на община – Борован за дейността на общината за изминалите 2 
години на управление. 
 

Петър Цветковски- В отчета липсват наемите от 3500 дка.общинска земя. 
Кой разреши на банката да ползва помещение в читалище „Цани Иванов”, какъв наем се 
плаща и на кой? 

 

инж.Георги Гетовски – Защо в отчета не е посочен наема за барчето? 



 

Отчета да се отложи за следващото заседание, като се внесе яснота по зададените 
въпроси, от заседанията на комисиите и заседанието на Общински съвет . 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1 „възд.се –1 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 306 

 

Отчета на кмета на община – Борован за дейността на общината за изминалите 2 
години на управление да се отложи за следващото заседание, като се внесе яснота по 
зададените въпроси, от заседанията на комисиите и заседанието на Общински съвет . 
Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1 „възд.се –1 

 

Кмета на Община Борован инж.Десислава Тодорова отговори на всички горе зададени 
въпроси от общинските съветници. 
 

2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Борован за периода януари – 

октомври 2013г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 307 

 

Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Борован за периода 
януари – октомври 2013г. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –няма 

 

3.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
актуализиране на Инвестиционна програма 2013 на Община Борован. 
 

Петър Цветковски- По точка 7 от инвестиционната програма на кои фирми за кой 
проекти е платено? 

 

Заложени са 30728 лв. за изграждане на информационен център а сега сумата е 48 725 
лв.,защо е нараснала сумата? Имаме ли разрешение за реконструкцията на общинската 
сграда по закона за ТСУ? КСС да бъде утвърдено от Общински съвет. 
Имаме решение за асфалтиране на повече улици в Борован, защо е асфалтирана само 
една? 

 

Петьо Гацински – По точка 1 от Инвестиционната програма да се види какви параметри 
са зададени във връзка с този проект, критериите ги съгласува ОбС. 
 

Петър Станев – Може ли да се каже цената ,която ние сме гласували и колко ще бъде 
оскъпяването на самите автомобили? 

На зададените въпроси от общинските съветници беше отговорено от Кмета на 
Общината инж.Десислава Тодорова и от г-жа Силвия Катанска – Директор на дирекция 
БФОП И АПИО. 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи докладната записка да се отложи за 
следващото заседание с направените допълнения. 
 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-3 „възд.се –5 



 

Не се приема направеното прадложение. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 308 

 

Не приема предложеното решение в докладната записка от инж. Десислава Тодорова – 

Кмет на Община Борован относно актуализиране на Инвестиционна програма 2013 на 
Община Борован. 
 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-5 „възд.се –1 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
бракуване на дълготрайни материални активи собственост на Община Борован. 
 

Инж. Десислава Тодорова-кмет на Община Борован предостави Заповед №490 от 
18.12.2013г. за назначаване на комисия за оглед на автомобили собственост на Община 
Борован и констативните протоколи от комисията. 
 

Инж.Георги Гетовски-Да ни си покаже писмото с което е паднала възбраната на 
автомобилите. 
 

Инж. Георги Гетовски предложи докладната записка да се отложи за следващото 
заседание на ОбС, като на комисията се предоставят досиетата на автомобилите. 
 

Гласували:„за”-3 съветници, “против”-4 „възд.се –4 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

На основание чл.21,т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за Счетоводството 
ОбС – Борован: 
1.Дава съгласието си да бъдат бракувани , следните ДМА собственост на Община 
Борован, а именно: 
-Лек автомобил-Марка „Мерцедес С180” с рег.№ВР 3637 АР с балансова стойност 9 600 
лв. 
-Лек автомобил – Марка „Ситроен ZX” с рег№ ВР 6086 ВА с балансова стойност 2 800.00 

лв. 
-Автобус –Марка „Ивеко” с рег.№ ВР 6066 АТ с балансова стойност 30 000 лв. 
-Лек автомобил -Марка „ВАЗ 21061” с рег.№ВР 7810 с балансова стойност 1 486.58 лв. 
-Лек автомобил -Марка „ВАЗ 2107” с рег.№ ВР 7140 ВВ с балансова стойност 1 910.38 лв. 
-Марка „Рено F40” ,с рег№ 1658 с балансова стойност 3 000 лв. 
-Пътнически микробус –Марка „ФИАТ ДУКАТО” с рег.№ ВР 4923 ВН с балансова стойност 
6 435.00 лв. 
-Парен котел – 1 бр. с балансова стойност 3 131.00 лв.,стои до сградата на ЦДГ от както 
е подменен през 2011г. с нов. 
2.Общински съвет възлага на Кмета на Община Борован да извърши бракуването на 
гореописаните ДМА. 
 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма „възд.се –2 

 

4.Организационни 

 
Следващото заседание на ОбС да бъде на 24.01.2014г. 
 



Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се –няма 

 

Инж. Георги Гетовски – когато има зададени въпроси от общинските съветници, на тях 
да се отговаря писмено. 
 

5.Молби 

 

--Молба от Ахмед Салем относно отстъпено право на строеж на имот. 
 

Молбата да се подаде под друга форма. 
 

Във връзка със молбата от заседанието на ОбС на 22.11.2013г. от Председателя на 
читалище „Цани Иванов” с.Борован относно стопанисвана на читалището , се направиха 
разисквания и нямаше взето решение. 
 

6.Питания 

 

Петьо Гацински – Кога ще ми бъдат изплатени пътните разходи ? 

 

Петър Цветковски- Какво е причината втора седмица кофите за боклук да не се 
изкарват? 

Вярно ли е че общината е заплатила на тв7 да се направи филм за общината? 

 

На зададените въпроси беше отговорено от Кмета на Община–Борован инж.Десислава 
Тодорова. 
 

-Цветана Нечовска – Да се вземат мерки за почистването на гробищния парк. Кой 
общински съвет е разрешил де се продаде част от общинската сграда на 
далекосъобщения ? 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:00 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

Председател: 
На ОбС Борован ………………. 
/П.Станев/ 
 


