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П Р О Т О К О Л 

№17 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
27.10.2016 год. от 14:00ч. 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.Кмет на община Борован-

г-жа  Илияна Донкова, Директори на дирекции и жители  на  община 
Борован. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателя на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски, като обяви кворум в залата в съответствие с 
чл.60, ал.1, 2 и 3 от Правилника  за организация и дейността на ОбС – 

Борован. 
Председателят даде думата за разисквания и предложения по проекта 

на дневния ред за провеждане на заседанието. 
 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 113 

 

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

  

1.Информация за ремонта на Поликлиниката в с.Борован и 
моста в с.Малорад. 
 

 2.Информация относно подготовката на Община Борован за 
робата при зимни условия. 
 

 3.Информация за работата на Домашен социален патронаж и 
обществена трапезария. 
 

 4.Докладни 

                                                                    

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Одобряване на средства за командировки на 
Кмета на Община Борован за І І І тримесечие  на 2016 година. 
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-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Използване на натрупаните средства от 
отчисления по чл.20 от Наредба №7/ 19.12.2013г. съгласно протокол от 
14.07.2016 година от общото събрание на Регионалното сдружение на 
общините за управление на отпадъците за регион Оряхово. 
 

 5.Организационни   
 

 6.Питания 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

1.Информация за ремонта на Поликлиниката в с.Борован и 
моста в с.Малорад. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 114 

 

Приема информацията  за ремонта на Поликлиниката в с.Борован и 
моста в с.Малорад. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

  

 

 2.Информация относно подготовката на Община Борован за 
робата при зимни условия. 
 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 115 

 

 Приема информацията относно подготовката на Община Борован за 
робата при зимни условия. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 3.Информация за работата на Домашен социален патронаж и 
обществена трапезария. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 116 

 

 Приема информацията  за работата на Домашен социален патронаж и 
обществена трапезария. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 4.Докладни 

                                                                    

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно : Одобряване на средства за командировки на 
Кмета на Община Борован за І І І тримесечие  на 2016 година. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 117 

 

 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 І І І тримесечие на 2016 година в размер на 100,00 лв.съгласно 
Приложение №1. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Димитрова Тодорова- Кмет на 
Община Борован Относно: Използване на натрупаните средства от 
отчисления по чл.20 от Наредба №7/ 19.12.2013г. съгласно протокол от 
14.07.2016 година от общото събрание на Регионалното сдружение на 
общините за управление на отпадъците за регион Оряхово. 
 

 

  След направените  разисквания и с поеминно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 118 

 

 1.На основание чл.21 т.23 от ЗМСМА и във връзка с Протокол от 
общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление 
на отпадъците за регион Оряхово от дата 14.07.2016г. и съгласно Програма 
за управление на отпадъците на Община Борован за периода 2016-2020г. 
 2.Общински съвет – Борован дава съгласието си за част от 
отчисленията възлизащи на 15 300 лв. да се използват за изготвянето на 
морфологичен анализ на битови отпадъци генерирани на територията на 
община Борован в продължение на 1 година- през четири сезона, а за 
закупуване на контейнери за биоразградими отпадъци за нуждите на 
община Борован да се ползва останалата част от отчисленията в размер на 
23 574.48 лв. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   
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Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 

 
 

5.Организационни   
 

Председателя на Общински съвет прочете Молба от Георги Николов 
Георгиев  жител на с.Нивянин. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Такава молба 
не е пристигала в общинска администрация, да ни се даде молбата за да се 
направи необходимата проверка по случая. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 119 

 

 Възлага на общинска администрация да провири случая и да 
извърши необходимите действия по отстраняването му. На следващото 
заседание да бъдат уведомени общинските съветници за извършените 
действия по случая. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 Следващото заседани на Общински съвет да бъде на 24.11.2016г. от 14:00 
часа. 
 

 6.Питания 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Във връзка с 
питането на председателя на общински съвет Борован направено на 
заседание на комисия относно запорирането на сметките на община 
Борован от кога е наложен запора до вдигане на запора от ЧСИ и към кой 
фирми е насочен. Колко задължения имаме към момента и въпросните 
пари от продажбата на земята към кой са насочени. 



 6 

 От продажбата на общинската земя по сметката на Община Борован 
са постъпили 152 058 лв., като част от тях са отишли за погасяване на 
текущи задължения на общината другите са налични по сметката. 
 Във връзка с наложения запор  наложен от ЧСИ Георги Борисов. 
Първо запорно съобщение с изх. № 409/11.01.2016г. по изпълнително дело 
№392 със взискател по делото Фонд за енергетика  и енергийни икономии  
на стойност 295 446,93 лв. С уведомително писмо с Изх.№12567/08.08.2016 
г.ЧСИ Георги Борисов присъединява към това дело Интърнешънъл Асет 
Банк за сумата от 42 929,80 лв. присъединява и „Елитдик” ЕООД  за сумата 
от 23 382,29 лв. Второ запорно съобщение с Изх.№410/11.01.2016г. по ИД 
393 с взискател „Енемона”АД на стойност 35 456,79. Трето запорно 
съобщение с Изх.№272 от 08.01.2016г. по изпълнително дело 950 с 
взискател „Елитдик” на стойност 57 756.26 лв. обща стойност на запора 
или общо одържани средства по запора това са 432 242,52 лв. Със 
съобщително писмо до обслужващата банка „Инвесбанк”АД с изходящ 
номер от 30.09.2016г.  запорът който беше наложен върху банковите 
сметки на общината е вдигнат. Това са стари задължения от мандат 2007 -
2011г. 
 Към настоящия момент просрочени задължения към 
30.10.2016г.общо задължения към „Енемона”АД и ФЕЙ  1 061 015,43 лв. 
Просрочени задължения 2008-2011г. 52 157,42 лева. Банкови гаранции 
2008-2011г.- 55 056,07 лева. Контрагенти  2015-2016 г. – 53 763,00 или  
160 976,66лв. Просрочено задължение по главници 160 676 лв. и по 
неустойки 32 920 лв. или общо 193 596 лв. ФЕЕИ за месец април 2015 до 
месец октомври 2016г. просрочено задължение по главници 705 246 лв. и 
по неустойки 162 173,35 лв. или общо 867 419,43 лв. общи задължения  
към „Енемона” АД и ФЕЕИ са в размер на  1 061 015,43 лв. 
 

  

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован:Съгласно 
Протокол №16 от 27.09.2016г. имаше питания на съветници. 
 

 На 30.09. и на 06.10.2016г. служители от община Борован извършиха 
проверка в района между двете училища за наличието на строителни 
отпадъци и установиха, че няма наличие на изхвърлени битови и 
строителни отпадъци. Терена е подобрен и е в добро състояние. 
 Във връзка с питане на Петър Цветковски относно малко преведени 
средства от бюджетите  на кметства Добролево и Нивянин. 
 Бюджета на кметство Добролево план за разход 2000 лв. изпълнение 
на  този план  преведена субсидия на кметство Нивянин 1000 лв. 
Извършени разходи при първостепенни разпоредители с бюджетни 
кредити за кметство Нивянин:  ел.енергия -  8 275 лв., зареждане тонер 
касети - 115 лв. Пясък за снегопочистване- 83 лв., електронен подпис – 64 
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лв. Материали хартия- 11 лв.; материали регистрационни картони -50 лв; 
подаръци за бабин ден- 88 лв. дезинфекция – 531 лв. общо разходи за 
първостепенния разпоредител  9 912 лв., като тук е пропуснато              
снегопочистването, което е 1000 лв. съгласно плана който и е заложен 2000 
лв. те са получили 12 319 лв.  
 Кметство Добролево – план на разхода за 2016г. – 4500 лв., 

преведена субсидия 2 200 лв. извършени разходи при първостепенни 
разпоредители с бюджетни кредити ел.енергия – 6 588 лв.; зареждане 
тонер касети – 60 лв.; пясък снегопочистване- 117 лв; материали 169 лв.; 

подаръци -285 лв.; ел.материали – 304 лв.; такса интернет – 180 лв.; 
дезинфекция -222 лв.; общо разходи за издръжка –7 927 лв. общи разходи 
за издръжка 10 127.92 лв. Разходи за кметство Добролево от целевите 
средства от републиканския бюджет  за снегопочистване 3 900 лв.; ремонт 
на кметство Добролево  224 347 лв.; или общо 228 247 лв. 
 

 Във връзка с искана информация на общинския съветник Петър 
Цветковски относно изразходените средства от Общински съвет Борован 
както следва: 
 

Материали – 556 лева 

Разходи за външни услуги – 2545 лева  
Разходи за адвокатски хонорар – 350 лева 

Нещатен персонал по трудови правоотношения – 13 680 лева 

Персонал по извънтрудови правоотношения – 50 314 лева 

Осигурителни вноски ДОО -7 051 лева 

Осигурителни вноски ЗОВ – 3 072 лева 

Осигурителни вноски ДЗПО -1 460 лева 

Общо изразходени - 79 028 лева при план 120 000 лв. 
 

Петър Цветковски – общински съветник: Колко са просрочените 
вземания на общината, за следващото заседание да ми се отговори.  

 

инж.Десислава Тодорова – кмета на община Борован: във връзка със 
питането на общинския съветник Петър Цветковски  относно справка за 
извършените разходи на служебния автомобил за последното тримесечие: 

за период 01.07.2016г. до 30.09.2016г. разход в лева 1 394.90 лв. за 
сравнение на същия период от ваше време изразходваните средства са 
2 550 лв. в това число без разхода за зам. Кмета, който също е имам 
служебен автомобил. Моят автомобил обслужва не само кмета на 
общината, а обслужва и зам. Кмета, Секретаря на общината, директорите 
на дирекции общинска администрация, бюро по труда, дирекция социално 
подпомагане. 
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Във връзка с питане на общинския съветник Пламен Петров относно 
улица „Гео Милев” ви уведомявам, че тази улица беше предвидена от 
общинското ръководство във тези средства, които обеща правителството  в 
размер на 1 000 000 лева да бъдат отпуснати за реконструкция на улична 
мрежа, но тъй като на този етап  с постановление на министерски съвет  ни 
отпуснаха само 300 000 лв., а улицата е около 1000 метра дълга на този 
етап няма как  да се случи ще изчакаме втори или трети транш 
правителството да изпълни обещанието си. Тази улица  е ремонтирана  по 
проект на „ФАР” със средства по този проект в мандата на Петьо 
Гацински. 

 

Относно питане на Петър Цветковски във връзка със настаняването 
на бежанци заявявам, че от страна на общината в лицето на Кмета на 
общината, не е подписан нито един документ и няма да бъде подписан  за 
настаняване на бежанци на територията на община Борован, това което се 
говори в жълтите медии не отговаря на истината. Община Борован няма да 
настанява бежанци. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: не знам коя комисия е 
ходила на проверка на сметището между двете училища, там е добре да се 
изоре и да се залеси. 

Искам просрочените вземания на общината за тази година. 
Общината няма право да харчи преведените пари от земята за 

текущи разходи, а за погасяване на задължения. 
Къде е Ладата  „Нива” собственост на общината? 

Да се направи разбивка на разходите за външни услуги на ОбС. 
 

 

инж.Десислава Тодорова – кмета на община Борован: от месец 
януари до 30 септември общината е била със запорирани сметки защо да 
нямаме право да харчим парите от продажбата на земята. 

Разходите за външни услуги на общински съвет тук влизат интернета 
на таблетите, материали, консумативи, тонер касети хартия и др. 

 

д-р Цезар Пенчев –общински съветник: намерихме ли кой е 
изпълнителя на ремонта на пътя Нивянин –Борован- Малорад, ще се 
оправят ли знаците на входа на селото? 

Има ли на територията на с.Малорад нерегламентирани сметища, 
защото на полето което е в близост до мелницата е засипано със 
строителни отпадъци и със разни други неща.  
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инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован: преди да изляза 
в платен годишен отпуск беше изпратено официално писмо до фирмата 
изпълнител на ремонта на пътя Нивянин –Борован -  Малорад и трябваше 
да дойдат в началото на август и да отстранят проблемите. Бяха минали и 
описали проблемите и до сега все още не са отстранени. Преди изтичане на 
договора с анекс към него да се задължи фирмата да отстрани проблемите. 

Към общината има комисия, която заедно с кмета на Малорад ще 
отиде да провери за това незаконно сметище и за следващото заседание ще 
имате отговор по този въпрос. 

 

Калинка Петкова – директор на дирекция: търсени са изпълнителите 
няколко пъти и не са отказали, но до сега още не са дошли да отстранят 
проблемите. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: какво става с концесиите за 
язовирите? 

 

инж.Десислава Тодорова – кмета на община Борован: работи се по 
концесиите, имаше изменение на Закона за водите  и общинска 
администрация  съвместно със адвокатите  работи по концесиите на тези 
шест язовира. 

 

Иван Костовски – Председател на Общински съвет: укрепващите 
стени който са направени по коритото на реката от моста нагоре има 
паднала в реката  една част от стената, която е бетонна плоча, да се 
отстрани. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: от другата страна моста в 
какво състояние е, от страната на здравната служба? 

 

  

   

След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

  


