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П Р О Т О К О Л 

№2 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
27.11.2015г.от 15:00ч. 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, кметове на кметства  и 
Директори на дирекции. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателят на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски. 
 

 По дневния ред: 
 

 Да бъде включена в дневния ред Докладна записка относно 
дофинансиране по бюджета на Читалище „Васил Левски-1908” с.Нивянин 
община Борован. 
 

 Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма  „възд.се – 4 

 

  

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№4 

 

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

  

1.Проект на Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет в община Борован, обл.Враца Мандат 2015 – 2019г. 

 

2.Определяне на състава на постоянните комисии към 
Общински съвет -Борован 

 

 3.Докладни 

 

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



 2 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015 на 
Община Борован. 
  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015 на 
Община Борован. 

 

-Докладна записка от Иван Димитров Костовски  – Председател на 
Общински съвет Борован относно определяне на представител на 
общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ) 
 

 -Докладна записка относно дофинансиране по бюджета на 
Читалище „Васил Левски-1908” с.Нивянин община Борован. 
 

 

 4.Организационни   
 

 5.Питания 

 

 

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

 

  

1.Проект на Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет в община Борован, обл.Враца Мандат 2015 – 2019г. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – чл.4 ал.1 да бъде записано  
в края на календарния месец. 

Чл.40 ал.2- да бъде добавено ако са от тяхната компетентност  
Чл.55 ал.2 да бъде добавено и интернет страницата на община 

Борован. 
Чл.99 – да бъде премахнато ,когато питането е отправено писмено  

 

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

 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№5 

 

Приема Проект на  Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет в община Борован, обл.Враца Мандат 2015 – 2019г.  

 

 Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1  „възд.се – 1 

 

 

2.Определяне на състава на постоянните  комисии към 
Общински съвет -Борован 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№6 

 

 На основание чл.38 и чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет, приема структурата на Постоянните 
комисии към ОбС Борован  да бъдат три с по четири члена както следва: 
 

 

 І –Комисия по бюджета и финансите, развитие на местното 
самоуправление и законност  
  

 1.Славчо Трифонов Драганински – Председател 

 

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

 

И членове: 
 

 2.Петър Тодоров Цветковски  
 3.Пламен Христов Петров   
 4.Данаил Христов Диковски  
 

 

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

 

 ІІ–Комисия по регионалното развитие, устройство на 
територията, околна среда, пътна и селищна мрежа, инфраструктура и 
безопасност на движението. 
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 1.Румен Христов Геормезовски – Председател 

 

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

 

И членове: 
 

2.Георги Горанов Георгиев  

3.Ивайло Красимиров Букерешки   
4.Петър Станев Петров          

 

 

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

 

 

 ІІІ-Комисия по образование, здравеопазване, култура, социална 
политика спорт и туризъм. 
 

 1.Цезар Петров Пенчев – Председател 

 

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

 

И членове: 
 

2.Д-р Даниел Христов Дилков      
3.Петя Бориславова Петрова             
4.Мариана Цветомирова Маринова  
 

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

 

 3.Докладни 

 

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

  

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№7 

 

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 ІІІ тримесечие на 2015 година в размер на 100.00 лв. съгласно 

Приложение № 1. 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015 на 
Община Борован. 

 

 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№8 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 127 ал. 1 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Борован одобрява следните 

вътрешнокомпенсирани промени в показатели на капиталовите разходи за 

2015 г., както следва: 

 

Пореде
н 
номер 
на 
обекта  

Обект Би
ло 

Става Размер на 
актуализа
цията 

Източник на 
финансиране 

5. Изграждане на 
параклис в с. 
Сираково 

30 000 лв. 51 070 лв. + 21 070 Субсидия за 
капиталови разходи от 
§    31-13  от ЕБК 2015  

2. Закупуване на 1 
брой готварска 

5 000 лв. 4 140 лв. - 860 лв. Субсидия за 
капиталови разходи от 
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Гласували:„за”-8 съветници, “против”-1  „възд.се-4 
 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на община 
Борован относно актуализиране на Инвестиционна програма 2015 на 
Община Борован. 

 

печка за ОДЗ - 
Малорад 

§    31-13  от ЕБК 2015 

3. Закупуване на 1 
брой пекарна за 
ОДЗ - Малорад 

5 000 лв. 3 510 лв. -1 490 

лв. 
Субсидия за 
капиталови разходи от 
§    31-13  от ЕБК 2015 

6.  Изготвяне на 
инвестиционни и 
работни проекти. 

36 600 лв. 23 880 лв. -12 720 

лв. 
Субсидия за 
капиталови разходи от 
§    31-13  от ЕБК 2015 

17. Строителен и 

авторски надзор по 

обект от ПИП 2014 

" Ремонт и 

реконструкция на 

сградата на 

Читалище 

"Просвета -1919" 

село Малорад" 

3 330 лв. 1 330 лв. -2 000 лв. Преходен остатък 
2014 г. 

18. Строителен и 

авторски надзор по 

обект от ПИП 2014 

" Внедряване на 

енергоспестяващи 

мерки и 

рехабилитация на 

административнит
е сгради на 

Община Борован" 

2 000 лв. 0 лв. -2 000 лв. Преходен остатък 
2014 г. 

19. Строителен и 

авторски надзор по 

обект от ПИП 2014 

" Изграждане на 

културно-

информационен 

център в ромската 

махала в село 

Малорад" 

3 890 лв. 1 890 лв. -2 000 лв. Преходен остатък 
2014 г. 

  

Всичко: 
 

85 820 лв. 
 

85 820 лв. 
 

0 лв. 
 



 7 

 

Славчо Драганински – общински съветник – тъй като вече сме в 
зимния сезон и времето не позволява да се прави частична рехабилитация 
на пътна мрежа с тези  50 112 лв. да се закупи смето  събирачен камион 
втора употреба. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – трябва да бъде изготвена 
нова докладна с това предложение и на следващото заседание да се 
разгледа, или ако е късно да се направи вземане чрез подпис. 

 

Инж.Десислава Тодорова – това са капиталови средства, ако не се 
оползотворят до 20 декември трябва да ги възстановим и за това трябва 
сега де се вземе решение за това.  
 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№9 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 127 ал. 1 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Борован одобрява следните 

вътрешнокомпенсирани промени в показатели на капиталовите разходи за 

2015 г., както следва: 
 

Пореде
н 
номер 
на 
обекта  

Обект Било       Става Размер на 
актуализа
цията 

Източник на 
финансиране 

14. Рехабилитация и 

ремонт на 

язовирна стена на 

язовир "Гарвански 

геран" с. Малорад 

50 112 лв. 0 лв. - 50 112 

лв. 
Преходен остатък от 
2014 г.  

22.  Закупуване на 
смето събирачен 
камион втора 
употреба 

0 лв. 50 112 лв. + 50 112 

лв. 
Преходен остатък от 
2014 г. 

  

Всичко: 
 

50 112 лв. 
 

50 112 лв. 
 

0 лв. 
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Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма   „възд.се-3 

 

 

-Докладна записка от Иван Димитров Костовски  – Председател на 
Общински съвет Борован относно определяне на представител на 
общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ) 

 

 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№10 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА , във връзка с чл.12, ал.2 и 
чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет –Борован: 
 

 1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България  Иван Димитров Костовски-

Председател на Общински съвет . 
 2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 
заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от Петя Бориславова 
Петрова- общински съветник . 
 

 

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

 

 -Докладна записка относно дофинансиране по бюджета на 
Читалище „Васил Левски-1908” с.Нивянин община Борован. 
 

  

 Петър Цветковски – общински съветник – докладната не е влязла в 
срок и да не се разглежда. 
 

След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№11 

 

 На основание чл.44, ал.1 т.5 от ЗМСМА Общински съвет –Борован: 
 Разрешава дофинансиране по бюджета на Читалище „Васил Левски – 

1908” с.Нивянин, община Борован в размер на 2 000 лв.Средствата да се 
подсигурят от приходи с произход :местни данъци и такси. 

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1   „възд.се-3 

 

4.Организационни 

 

Председателя  на ОбС Борован прочете писмо от Областния 
управител на Област Враца относно актуализация на състава на Областен 
съвет за развитие на Област Враца 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№12 

 

 Представител на Областния съвет за развитие на Област Враца да 
бъде Иван Димитров Костовски- Председател на ОбС Борован. 
 

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

 

 Следващото заседание на Общински съвет да бъде на 17.12.2015г. от 
14:00 часа. 
 

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

 

 

 5.Питания 

 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник – има ли общината 
готовност за снегопочистването и има ли избран изпълнител? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – имаме качена 
процедура, но няма избран изпълнител. 
 

 Димитър Митев – председател на читалище „Цани Иванов” – да се 
реши начина на стопанисване на сградата на читалището. 
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 Да се заложи в бюджета  за ремонт на покрива на читалището. 
 Да се заложат средства към бюджета на читалището,които да се 
използват за мероприятия ,които не са свързани с читалищната дейност. 
 Ще съществуват ли музея и галерията ? 

 

 Инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован – Начина за 
стопанисване на сградата на читалището се решава от Общински съвет. 

Читалището получава наем от Глобул и от Кабелна телевизия. 
Галерията и музея ще съществуват. 
 

 

 След изчерпване на дневния ред в 17:00 часа  Председател на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован 

              /Ив.Костовски/ 

 

 

     

 

 

 


