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П Р О Т О К О Л 

№65 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
19.06.2015г.от 17:00ч. в музикалната зала  на  читалище “Цани Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на 
Община Борован – инж.Десислава Тодорова, Зам. кмета на общината 
Веромир Спасов,  Директори на дирекции и гости от общината. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Петър Станев. 
 

 По дневния ред: 
  

 Инж.Десислава Тодорова –  Кмет на Община Борован- представи на 
Председателя н ОбС – Борован уведомление съгласно чл.38, ал.1 и ал.2 от 
„Правилника за организацията и дейността на ОбС – Борован” за 
направена промяна в ръководството на групата от четирима общински 
съветници на ПП – СДС, ДПС,ДСБ. 
 

 Петър Станев – Прeдседател на ОбС –  към дневния ред на 
заседанието да се разгледа  като първа точка проблема със средното 
училище във Борован и жалбата на Директорката на същото. 
 

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

 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник – към дневния ред на 
заседанието като точка 1а  или следваща точка  да се разгледа 

Предложение от група общински съветници от  ПП ГЕРБ с.Борован за  
дейността на Председателя на ОбС- Борован Петър Станев – за предсрочно 
прекратяване на правомощията му. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – не е влязло в законовия 
срок това предложение и няма да се разглежда. 
 

 Д-р Цезар Пенчев- общински съветник –по Правилник може и на 
самото заседание да влезе дадено предложение като точка. 
 

 Петър Станев -Председател на ОбС – Предложението не е разгледано 
в комисии и не е подадено в законно установения срок и не са разгледани 
мотивите за предложението. 
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 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – обсъжда се и се 
гласува дали да влезе като точка, като първото предложение.Това ще го 
жалим, нарушават се правата на общинските съветници. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – имате право да жалите ,но 
няма да се разглежда. 
 

 По първото предложение: 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – в Малорад се раздават по 
100 лв. на някой родители за да запишат децата си след 8 клас във Бяла 
Слатина, кметовете на правят нищо, общината също. 
 

 Директор на средно училище – От Бяла Слатина със примамливи 
оферти взимат ученици от община Борован, учениците в нашето училище 
не се извозват след 15.06.2015г.До момента имаме деца само за 1 
паралелка. 
 

 Инж.Десислава Тодорова –  Кмет на Община Борован- за 4 години са 
взимани адекватни мерки, от страна на кметовете по села и от моя 
страна.Борила съм се да го има средното училище  и никой не говори за 
закриването му. Във връзка със пътуващите ученици общината извозва 
основното училище до 16 годишна възраст децата до 15 юни. Поискала 
съм списък за пътуващите ученици в техникума. Вие също като кмет преди 
спирахте автобусите от  15 юни. 
 

 Петър Гарвански – кмет на с.Малорад – правим всичко по силите си 
да не се случва това и нашите деца да се запишат в Борован да учат. 
 

 Даниела Велчовска – 3 деца от Малорад записали се в Борован да 
учат 1 от тях си изтегли дипломата. 
 

 Директор на училище в с.Добролево – ние нямам такива проблеми в 
нашето училище – момчетата от 8 клас всички ще се запишат в Борован. 
Всички пътуващи ученици се извозват редовно  от Рогозен Алтимир и 
Сираково. 
 

 Евгения Коцовска – учител с.Борован – в основното училище в 
Борован също нямаме такива проблеми.  
 

 Общински съвет Борован възлага на комисията по „Култура и 
образование” да направи среща с директорите на училища за разглеждане 
и решение на проблема с липсата на ученици за СПТУ с.Борован. 
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    Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

  

Инж.Георги Гетовски – общински съветник –всяко предложение от 
група съветници се подлага на разглеждане.Председателя на ОбС  отказва 
да подложи предложението на гласуване да влезе или не  в дневния ред на 
заседанието. До сега са приети много докладни в деня на заседанието  и 
ОбС решава да влязат  ли или  не. 

 

Петър Станев – Председател на ОбС Борован – да се гласува дневния 
ред. 

 

    Гласували:„за”-5 съветници, “против”-няма „възд.се – 8 

 

 Не се приема дневния ред на заседанието. 
 

  

Д-р Цезар Пенчев- общински съветник –До колкото ми е познат 
Правилника за работата на ОбС –Борован, материали могат да бъдат 
внесени  за разглеждане и гласуване  и 24 часа преди заседанието на 
Общински съвет или на самото заседание.Трябва да се гласува. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – да се подложи на 
гласуване отново дневния ред без направеното предложение. 

 

    Гласували:„за”-5 съветници, “против”-няма „възд.се – 8 

 

 След като не беше гласуван дневния ред на заседанието, същото  
беше отложено за 26.06.2015г. от 18:00 часа. 
 

 

  

 

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