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П Р О Т О К О Л 

№67 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
24.07.2015г.от 17:00ч. в кабинета на Кмета на Община Борован. 
     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 Спасови и Директори на дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Петър Станев. 
 

 По дневния ред: 
 

 

Инж.Георги Гетовски- общински съветник – на миналото заседание 
имаме като решение, да се представи отчет за дейността на Председателя 
на ОбС, а не на Общински съвет като цяло.  

 

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

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№480 

 

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

 

1.Отчет за дейността на Общински съвет –Борован и неговите 
комисии за периода от 01.01.2015г- до 30.06.2015г. 
 

 2.Информация за приключване на учебната  2014- 2015г.в 
училищата от Община Борован. 
 

 3.Информация  за текущото изпълнение на бюджета на Община 
Борован към 30.06.2015г. 
 

3.Докладни  
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 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмета на Община 
Борован относно одобряване на средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за І І    тримесечие на 2015г. 
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмета на Община 
Борован относно внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от КСО 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015г. на Община 
Борован. -/в материалите от 26.06.2015/ 

 

 

 4.Организационни  
 

 5.Питания 

 

 Гласували:„за”-8 съветници, “против”-4 „възд.се – 1 

 

  

1.Отчет за дейността на Общински съвет –Борован и неговите 
комисии за периода от 01.01.2015г- до 30.06.2015г. 

 

Инж.Георги Гетовски- общински съветник – на миналото заседание 
имаме като решение, да се представи отчет за дейността на Председателя 
на ОбС ,а не на Общински съвет като цяло.  

 

Петър Станев – Председател на ОбС – Общински съвет  е колективен 
орган заедно с председателя и този отчет включва работата на ОбС, като 
такъв. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – такъв отчет не 

съществува, има за работата на Общински съвет. Единственото 
задължение да се разгледа отчет  за дейността на ОбС. 

 

Цезар Пенчев – общински съветник –предлагам да се гласува 
отстраняването на Председателя на ОбС. 

 

Петър Станев – Председател на ОбС – по закон отстраняването става 
ако не съм си вършил работата и не са  провеждани заседания на ОбС и на 
комисии.Това предложение не е влязло в дневния ред в законовия срок  и 
няма да се подлага на гласуване. 
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 Инж.Георги Гетовски- общински съветник –Председателя отново  не 
подлага на гласуване предложение от група съветници. 

 

Петър Станев – Председател на ОбС – да се гласува Отчета  за 
работата на ОбС. 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№481 

 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет –Борован и неговите 
комисии за периода от 01.01.2015г- до 30.06.2015г. 

 

 Гласували:„за”-7 съветници, “против”-4 „възд.се – 2 

 

 

 2.Информация за приключване на учебната  2014- 2015г.в 
училищата от Община Борован. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –информациите от 
училищата са направени добре ,но не са обобщени в една информация. 
 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован- не са 
обобщени защото Лядмила Христова не е на работа и месец октомври 
включително и няма как да бъде изготвена обобщена информация. 
 

 Инж.Георги Гетовски- общински съветник – няма ли кой да я 
замества? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмета на Община Борован- няма кой да я 
замества. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – да се отложат 
информациите  за следващото заседание ,като бъдат обобщена. 

 

 

  

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№482 

 

 Информацията да се разгледа на следващото заседание ,като бъде 
обобщена. 

 

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

   

 

 3.Информация  за текущото изпълнение на бюджета на Община 
Борован към 30.06.2015г. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –здравеопазване е държавна 
дейност, може ли да се преместват 30 000 лв.от функция здравеопазвене в 
друг параграф, и как става това?  
 

 Силвия Катанска – директор на Дирекция – тези държавни средства  
са изразходени в местни дейности , когато  няма просрочени задължения в 
здравеопазване, може  да се прехвърлят средствата. 
 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник –искам това да ми се напише 

писменно. 
  

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№483 

 

 Не приема Информацията   за текущото изпълнение на бюджета на 
Община Борован към 30.06.2015г. 
 

 Гласували:„за”-6 съветници, “против”-2 „възд.се – 5  

 

3.Докладни  
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмета на Община 
Борован относно одобряване на средства за командировки на Кмета на 
Община Борован за І І    тримесечие на 2015г. 
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След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№484 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредбата 

за командировките в страната ОбС-Борован: 

Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован 

за ІІ тримесечие на 2014 година в размер на 60.00 лв. съгласно Приложение 

№ 1. 

 

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

 

   

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – кмета на Община 
Борован относно внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от КСО 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№485 

 

 На основание чл.7, ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС – Борован: 

 

 І.Дава съгласие за внасяне на предложение в министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на: 
 

 1.Цветан Николаев Цветанов , роден на 01.01.2004г. 
 

 2.Радостина Николаева Цветанова – родена на 05.10.2005г. 
 

 ІІ. В 15 дневен срок решението да се представи на молителя, за 
представяне в НОИ – гр.Враца. 
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 Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „възд.се – няма 

  

 

-Докладна записка от Веромир Спасов зам.Кмета на Община Борован 
относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015г. на Община 
Борован. -/в материалите от 26.06.2015/ 

 

Иван Костовски – общински съветник – изказа се във връзка със 
резултатите от направената проверка на комисията, която огледа 
започнатите ремонтни работи по параклиса в с.Сираково. 

Към самия параклис няма подход, от всякъде е обрасло с трева, 

трябва да се почисти и де се помисли да се сложат и пейки. 
Има завишаване със около 6000 – 6500 лв.Защо е нужно да се слага 

железен купол, това също завишава цената,да се помисли и за осветление. 
 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – има заложени 
непредвидени разходи това е по предписание  на АДФИ. Във самия проект 
нямаме електрозахранване. 

 

Калинка Петкова – Директор на дирекция – слагат се непредвидени 
разходи, но това не значи, че ще се дадат. Изравнителната мазилка е 
предвидена защото не е равно и трябва да се изравни. По проект от 2006г. е 
заложен да бъде железен купол. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – в рамките на 30 000 лв. да 
се работи и ако не стигнат средствата тогава да се дофинансира. 

 

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован – до десет дни да се 
преразгледа отново проекта и КСС. 

 

 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№486 

 

 Да се назначи друг експерт ,който да преразгледа отново проекта и 
КСС в рамките на десет дни. 
 

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

  

 -Предложение от Директора на „Професионална гимназия по 
транспорт”- Коста Петров  с.Борован. 
 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – списъците на пътуващите 

ученици е задължение на Директора на училището да се предоставят. 
 Автобуса продаден ли е ? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –това си е 
задължение на Директора на училището.Автобуса е бракуван и продаден.  
 

 Петър Цветковски – общински съветник –от 50 000 лв., които 
гласувахме за  язовир „Гарвански геран” в Малорад, той е изваден от 
експлотация и за сега не са нужни средства, от тях да се отделят 30 000 лв. 
за закупуване на автобус и 20 000 лв. за закупуване не специализиран 
автомобил за категория С. 
 

 Илияна Петрова – общински съветник – не подкрепям 
предложението на Цветковски и не съм съгласна да се отделят средствата 
предназначени за ремонт на стената на язовир „Гарвански геран” в 
Малорад. 
 

 -Председателя на ОбС прочете уведомление от Кмета на общината за 
ползване на платен годишен отпуск. 
 

 Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – относно взетото решение 
за поставяне на паметна плача в с.Малорад, същата да бъде поставена 
тържествено  на 15.08.2015г., и да се вземе решение за обявяване на лицето 
Петър Гарвански за „Почетен гражданин на Борован”- посмъртно. 
 

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

     

 5.Питания 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – има ли гаранция ремонта 
на пътя Борован – Малорад, на завоя на влизане в Малорад асфалта вече е 
разбит и срещу църквата също. 
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 Николай Марковски – общински съветник – около детската градина 
в с.Добролево има огромни дупки ако има възможност да бъдат засипани. 
 

 Петър Гарвански – Кмет на с.Малорад – новия асфалт на завоя в 
Малорад няма как да не поддаде като минават тежки камиони и при тия 
високи температури. От наводнението има наводнени общински терени , 
тротоари и подпорни стени. 
  

    

Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован –язовир „Гарвански 
геран „ е изваден временно от експлотация докато се изготви проекта.Само 
ОбС може да го бракува. 

 

Цено Цоловски –общински съветник – в тези 50 000 лв. язовир 
„Езерска падина „ включен ли е ? 

 

След изчерпване на дневния ред в 19:10  Председателя на ОбС закри 
заседанието . 

 

 

 

 

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

 

  

  
 


