
Днес 12.03.2014г. във връзка с Докладна записка с Изх. №233 от 28.02.2014г. на Кмета 
на Община Борован инж.Десислава Тодорова Относно:Разкриване на социална услуга в 
общността- „Център за настаняване от семеен тип”, и Заповед № ПО-078/26.02.2014г.на 
Областния управител на Област Враца относно върнато Решение №333 от Протокол №41 
от проведено заседание на ОбС на 13.02.2014г. се организира вземане чрез подпис на 
общинските съветници при Общински съвет- Борован на две бързи и неотложни 
решения. 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№334 

 

С оглед на поетапно реформиране и закриване на специализираната институция – 

ДДЛРГ и на основание чл.18, ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36в, ал.3, т.1 
от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане и във връзка с чл.17, ал.1, 
т.7 от ЗМСМА, ОбС- Борован: 
 

1. Закрива Дом за деца, лишени от родителска грижа „Цвятко Сълковски“ – Борован , 
считано от 01.05.2014 г. 
2. Открива от 01.05.2014 г. два броя ЦНСТ за деца на възраст от 3 до 18 години с 
капацитет по 12 места, като делегирана от държавата дейност с местоположение 
с.Борован „Цвятко Сълковски“ ет.1, с показатели: 
- Капацитет 2 х 12 места 

- Издръжка – средства от бюджетния кредит на общината за 2014 година, определен за 
издръжка на ДДЛРГ с предварителни разчети, годишно за едно лице 

- Щатна обезпеченост – 2 бр.ЦНСТ х 9,5 бр. персонал 

- Персонал -19 длъжности. 
3. Определя бюджетните кредити за финансиране на 2 броя ЦНСТ по функция 5 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 546 „Домове за деца“ 

01.05.2014 г., като се извършат компенсирани промени, съгласно чл.64, ал.2 от ПМС 
№3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2014 година. 
4. Задължава Кмета на общината в срок до 30.05.2014 г. да предложи за утвърждаване 
от Общински съвет – Борован – Правилник за дейността и организацията на ЦНСТ за 
деца на възраст от 3 до 18 години. 
5. Променя капацитета на сградния фонд по видове социални услуги, както следва: 
Ет.1 – два броя ЦНСТ за деца от 3 до 18 г. – 2 х 12 = 24 места 

Ет.2 – два броя ЦНСТ за деца от 7 до 18 г. – 2 х 15 = 30 

Общо: 54 места 

6. Възлага на Кмета на община Борован да изпрати Решението на ОбС до Регионална 
Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Враца, за изготвяне на предложение до 
Изпълнителния Директор на АСП, съгласно чл.36 в, ал.1 от ППЗСП. 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ 

№335 

 

Във връзка със Заповед №ПО-078/26.02.2014г. на Областния управител на Област Враца 
относно върнато Решение №333 от Протокол №41 от проведено заседание на ОбС на 
13.02.2014г. Общински съвет – Борован: 
Отменя Решение №333 от Протокол №41 от проведено заседание на ОбС на 13.02.2014г. 
 

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

 

 

 



Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
/П.Станев/ 
 

 


