
П Р О Т О К О Л 

№69 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
21.08.2015г.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,, кметове на кметства  и 
Директори на дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Петър Станев. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№488 

 

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

1.Информация за работата на Домашен  социален патронаж и 
обществената трапезария. 

 

2.Информация за изпълнение на сключените договори за 
отдаване на общинска земя под наем и внесените суми от спечелилите 
търговете. 

 

 

 3.Организационни  
 

 4.Молби 

 

 5.Питания 

 

 

 

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

 

  



1.Информация за работата на Домашен  социален патронаж и 
обществената трапезария. 

 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№489 

 

Приема Информацията  за работата на Домашен  социален патронаж 
и обществената трапезария. 

 

 

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „възд.се – 1 

 

 

 

2.Информация за изпълнение на сключените договори за 
отдаване на общинска земя под наем и внесените суми от спечелилите 
търговете. 

 

Инж.Георги Гетовски – общински съветник – Какво става със 
отдадената земя под наем в с.Малорад и с.Сираково на която не е платен 
наема за 2015г. 

 

Иван Костовски – общински съветник – Знаете ли с какво е засадена 
земята? 

 

Владимир Буковски – На наемателите на земята в Малорад и 
Сираково  е изпратена покана за доброволно изпълнение.Ако не се внесе 
дължимата  сума ,ще се търсят правата по съдебен път. 

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№490 

 

Не приема Информацията  за изпълнение на сключените договори за 
отдаване на общинска земя под наем и внесените суми от спечелилите 
търговете. 



 

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

 

 4.Организационни  
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 18.09.2015г. от 17:00 часа. 
 

 

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

  

 5.Молби 

 

 -Молба от Борис  Иванов  Геормезовски относно отпускане на 
еднократна помощ за погребението на лицето Генчо Ников Димитров в 
размер на 160 лв. 
 

 След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№491 

 

 Отпуска на  Борис  Иванов  Геормезовски   еднократна помощ в 
размер на 160 лв. направени за погребението на Генчо Ников Димитров. 
 

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

 -Докладна  от Богдана Иванова – Председател на НЧ „Васил Левски” 

с.Нивянин  относно дофинансиране на читалището в  размер на 2000 лв. 
 

 Д- р Цезар Пенчев – общински съветник – да се направи разбивка на 
субсидията на НЧ „Васил Левски” с.Нивянин и докладната да бъде 
формулирана и подадена по законовия ред. 

 

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1  „възд.се – няма  
 

 6.Питания 

 

  

 Инж.Георги Гетовски – общински съветник – за следващото 
заседание да ми се представят заявленията от хората ,които са подали за 



възстановяване на суми от не потърсена рента от собствена земя за 2012 
г,2013 г.  и 2014г.И всички касови ордери към тях. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – колко печата  има 
общината? Печат № 4 къде е ? 

 

 

 Яна Бецинска – Секретар на община Борован – 5 броя печати .Няма 
печат с №4. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник – логично е след като има 
печат № 5 да има печат и с №4. 
 

  

 Цено Цоловски – общински съветник- вярно ли е ,че няма работен 
проект за моста в с.Малорад? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – има внесен 
проект  с №102-07-1729/19.03.2015г. в Междуведомствена комисия. С наш 
Из.№09-41/19.03.2015г. има пратено писмо с Проект до Областен 
управител на Област Враца.Със писмо Изх.№ 1000-32(9)/23.03.2015г. 
имаме отговор от Областния управител. 
 

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

 На въпроса ми г-жа Силвия Катанска отговори,  че когато няма 
просрочени задължения в здравеопазване, може  да се прехвърлят 
средствата и, че тези държавни средства  са изразходени в местни 
дейности. 
 Исках този отговор да ме се предостави в писмена форма, но до сега 
не съм получил такъв.  
 

  

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –Силвия 
Катанска е в платен годишен отпуск  и на 18 септември, когато е 
следващото заседание ще имате писмен отговор. 

 

Д-р Цезар Пенчев- общински съветник – на кръстовището между 
улиците „Георги Димитров” , „Витоша” и  „Черни Връх” в с.Малорад е 
разбит асфалта от тир, кой ще възстанови разбития асфалт? 

 



Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован – не сме 
запознати със случая, има си строителен надзор за това. 

 

Петър Цветковски – общински съветник – в с.Нивянин  на някой 
деца се раздават раници и разни други неща свързани със учебния 
процес.Кой раздава тези неща? 

 

Инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован –това е от 
Социални грижи, помощ за социално слаби деца. 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:30 часа                        

Председателя на ОбС закри заседанието . 
 

 

 

 

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

 

 

 

   

 


