
От извънредно заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 09.10.2014г.от 
17:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 10. 
Отсъстваха общинските съветници Иван Костовски, Лидия Диковска и Петьо Гацински. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмет на Община –Борован 
инж.Десислава Тодорова зам.Кмета на Община Борован – Веромир Спасов, Кметове на 
кметства и гости от общината 

Заседанието откри и ръководи Председателят на Общински съвет-Борован - Петър 
Станев. 
 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№390 

 

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

 

1.Организационни 

 

2.Питания 

 

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

 

1.Организационни 

 

-Заповед № ПО-07-23/24.09.2014г. на Областен управител на Област Враца относно 
върнати за ново преразглеждане Решения №377, №378 и №379 от Протокол №51 от 
проведено заседание на ОбС на 12.09.2014г. 
 

Петър Цветковски – общински съветник- От Протокола за въвеждане на формулата 
личи, че директорката на училището в Добролево не е присъствала. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – не е присъствала поради това, че 
се е наложило да заведе майка си в болница. 
 

Илияна Петрова –общински съветник – това решение вече сме го гласували, не виждам 
причина да сме на извънредно заседание днес.Имаме право да не се съгласяваме със 
решението на областна администрация и влизаме в съда. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – заседанието на 12.09.2014г. по голяма част от 
съветниците гласуваха да се дофинансират маломерните паралелки. Презумцията 
беше, че е хубаво да се дават пари за образованието. 
 

Георги Горанов – общински съветник – тези решения бяха взети поради причината,че 
никой не беше запознат с бюджета на училището. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – Да се потвърдят Решения №377, №378 и №379 
от Протокол №51 от проведено заседание на ОбС на 12.09.2014г. 
 



Гласували:„за”-5 съветници, “против”-3 „възд.се – 2 

 

Не се приема направеното предложение 

 

Петър Станев – Председател на ОбС –Борован направи предложение да се направи 
допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет в Община 
Борован 2011 – 2015г., като се добави нов Чл. 57А – „По изключение , когато е 
необходимо бързо и неотложно вземане на решение по особено важен въпрос, или при 
необходимост от спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането 
на установената процедура, Общински съвет може да вземе решение чрез подпис от 
всички общински съветници, като проекта за решение бъде окомплектован със 
съответните становища и необходимите материали. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№391 

 

Допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет в Община 
Борован 2011 – 2015г., като добавя : 
Чл.57А – „По изключение , когато е необходимо бързо и неотложно вземане на решение 
по особено важен въпрос, или при необходимост от спазването на законосъобразен 
срок, който не позволява прилагането на установената процедура, Общински съвет 
може да вземе решение чрез подпис от всички общински съветници, като проекта за 
решение бъде окомплектован със съответните становища и необходимите материали. 
 

 

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

 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 31.10.2014г. от 17:00 часа. 
 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

 

2.Питания 

 

 

Петър Цветковски – общински съветник –сайта на общината е официален сайт, в който 
никой не може да пише друго освен събитията , процедурите и това което става в 
общината. Да се махне от сайта това което е написано и не отговаря на истината.Няма в 
сайта фирмите който са спечелили обществените поръчки от началото на мандата до 
сега . 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – да се качва информация за предстоящите 
заседания. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – от сметището до училището не може да се 
мине вече, да се намери трактор и да се почисти и повече там да не се изхвърлят 
отпадъци. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – във връзка със сайта на общината 
съм написала, че се различавам със действията си от кмета на с.Нивянин и кмета на 



с.Добролево и от действията на общинските съветници г-н Цветковски и г-н Станев в 
знак на съпричастност на жителите от с.Горни Лом. Във връзка с уведомлението Ви за 
предизборната кампания, то дойде същата сутрин. Недопустимо е всички партии 
прекратиха предизборните си кампании в знак на съпричастност да се правят каквито и 
да е мероприятия.. 
Във връзка с фирмите спечелили обществените поръчки, тези права са делигирани на 
зам.Кмета и дали са качени или не само той може да отговори. 
Във връзка с тържествената сесия тя няма да е на 25.10 , тъй като на 25 октомври са 
съборите на селата от общината. 
Във връзка със сметището имахте отговор от Директора на дирекция, че са предприети 
мерки и сметището е почистено до 26.09. отново се е образувало сметище, ако имате 
възможност с трактор да ни помогнете. 
 

Петър Цветковски – общински съветник – сметището не е чистено изобщо. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – не е чистено защото нямаме 
техника. 
 

Цено Цоловски – общински съветник – работи ли се по КСС и някакви ангажиращи 
срокове има ли? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на община Борован – работи се по въпроса. Стената на 
язовир „Гарвански геран” продължава да се руши. В момента се изчислява какво може 
да се направи за укрепване на стената.До следващия вторник – сряда ще бъдат готови 
и двете КСС. 
 

Илияна Петрова – общински съветник – Не съм против ремонта на улиците, но искам да 
дам предложение да се укрепят стените и на двата язовира в Малорад, които са 
потенциално опасни. Общината не може да поеме всичко, но трябва да се направи това 
което е застрашително за жителите. 
 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован – да се вземе балансирано решение 
и да се асфалтират улиците и подпорната стена на язовира да се направи. 
 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – хидроинженерите какво казват за язовира , 
че трябва да се укрепи стената или че трябва да се бракува? 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на община Борован – мисля ,че язовир „Гарвански геран „ е 
абсурд да се бракува защото всички специалисти казват , че това ще е грешка защото 
всичката вода ще минава през селото.Ако не е тази стена да събира водата става много 
опасно за селото, така казват специалистите. Общински съвет може да бракува каквото 
и да е. 
 

 

Петър Цветковски – общински съветник –защо не са изплатени възнагражденията на 
съветниците и до кога няма да се изплащат пътните на някой от общинските 
съветници? 

Как са намерени пари за хората назначени към общинска администрация в местни 
дейности? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован –Възнагражденията на ОбС са от 
местните приходи, ние похарчихме 50 000 лв , като от тях 30 000 разплатени и остават 
още 24 000 лв. неразплатени по бедствията в Борован, Нивянин и Малорад. Общинските 



съветници ще си получат възнагражденията не е голямо закъснение с няколко дни. 
Тези хора от местните дейности разчитат само на тези доходи, а общинските съветници 
не са останали да разчитат само на тези пари. Петьо Гацински когато е бил кмет , не е 
плащал пътни на Иван Иванов когато е бил председател на ОбС нито възнаграждиния, 
нито обезщетение за не ползван годишен отпуск. При наличие на средства ще ви бъдат 
изплатени. 
 

Петър Цветковски – общински съветник –възнагражденията на Общинските съветници 
по закон се изплащат от 2009 г а преди това не се е заплащало. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:00 часа Председателя на ОбС закри заседанието. 
 

 

 

 

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


