
П Р О Т О К О Л 

№29 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
25.05.2017 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 

№ 176 

 

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

 1.Информация за дейността на ЦНСТ и готовността  за 
разкриване на нови социални услуги 

  

             

2.Докладни  
 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Кандидатстване на Община Борован за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020г.  

 



- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ООД – Враца на 16.06.2017г. от 11:00 часа. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Актуализиране на списък на педагогическия персонал в 
делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на 
заплащане на транспортните разходи през 2017г.  

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община 
Борован за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0098-C01, в 
полза на  Агенция за социално подпомагане, обезпечаваща авансово 
плащане по проект Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на 
топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане на най- нуждаещите се лица. 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Откриване на „Пенсионерски клуб Мечта” с.Малорад. 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Приемане на „Стратегия за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Борован за периода 2017 – 2019г. и  „Годишен план 
на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Борован за периода 2017 – 2018г. 

 

 

 3.Организационни   
 

 4.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 



 1.Информация за дейността на ЦНСТ и готовността  за 
разкриване на нови социални услуги. 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 177 

 

 Приема Информацията  за дейността на ЦНСТ и готовността  за 
разкриване на нови социални услуги 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

             

2.Докладни  
 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Кандидатстване на Община Борован за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020г.  

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Става на въпрос само за 
разширяване ли? 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Това касае ли и улицата 
водеща за гробищния парк? 

 

инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: Това касае 
правене на алеи, огради, строеж на обредна къщичка, разширяване на 
гробищните паркове. 

Не касае  улицата водеща за гробищния парк, само гробищните 
паркове. 

  

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 



 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 178 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и при мотиви 
изложени в докладната записка ОбС-Борован: 
 1.Дава съгласието си Община Борован да кандидатства по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на 
всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020г. за финансиране на проекта  
„Реконструкция и рехабилитация на площи  за широко обществено 
ползване – Гробищни паркове в с.Борован, с.Малорад, с.Нивянин, 
с.Добролево и с.Сираково, община Борован” на обща стойност до 400 000 

евро. 
 2.Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
„Общински план за развитие на община Борован за периода 2014-2020г.” 

 3.Възлага на кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

- Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК” ООД – Враца на 16.06.2017г. от 11:00 часа. 

 

 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 179 

 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
докладната записка ОбС- Борован: 



 Упълномощава инж.Десислава Тодорова – кмет на община Борован, 
да представлява община Борован, като член на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия , обслужвана от 
„ВиК” ООД – Враца на 16.06.2017г. от 11.00 часа , в сградата на Областна 
администрация – Враца, бул „Демокрация” №1 , заседателна зала – ет.6 

 2.Указва следния начин на гласуване по всяка точка от дневния ред 
на събранието, както следва: 
 По т.1 Съгласува план за опазване на околната среда, включително за 
собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за 
заустване на отпадъчни води и програма за управление на 
отпадъците(включително утайките), свързани с предоставянето на 
услугите, съгласно чл.5.5, буква А от договора за стопанисване, 
поддържане и експлотация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги - „ЗА” 

 

 По т.2 Съгласува плана за стопанисване, експлотация и поддръжка 
на активите на „ВиК” ООД- гр.Враца –„ЗА” 

 

 3.Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението.      
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община 
Борован Относно: Актуализиране на списък на педагогическия персонал в 
делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на 
заплащане на транспортните разходи през 2017г.  

 

Петър Цветковски – общински съветник:На основното училище в 
Борован на покрива от към шосето за Девене има надвесени цигли, които 
са готови да паднат, директорката да обърне внимание за да не стане беда. 

 

Иван Костовски- Председател на Общински съвет– Борован:В 
самото училище малко нехайно се гледа на нещата, да се обърне внимание 
на директорката за тези неща. 

 

инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован: 2015-2016г. 
лятото беше обърнато внимание и беше извършен ремонт на 
покрива.Директорката носи отговорност за тези неща. 



 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 180 

 

 На основание  закона за държавния бюджет на Република България 
за 2017г. обн.в Д.В бр.98/09..2016г., ПМС №374/22.12.16г. за изпълнение 
на държавния бюджет, чл.48 от Закона за публичните финанси, както и във 
връзка с Наредба №1 от 16.01.2017г. за условията и реда за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогически 
специалисти в институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование/ обн.в ДВ, бр.10 от 27.01.2017г. издадена от 
Министъра на образованието и науката, ОбС-Борован: 
 Одобрява допълнителен списък на пътуващите педагогически и 
други специалисти, имащи право на транспортни разходи за 2017г. 
 

 ОУ с.Борован 

 

1.Юлиян Иванов Тодоров– учител, маршрут: гр.Враца-с.Борован-

гр.Враца 

2.Дарина Радкова Русинова- психолог, маршрут: гр.Враца-с.Борован-

гр.Враца 

 

ОУ с.Добролево 

 

1.Иван Атанасов Иванов – учител, маршрут: с.Крушовица 
с.Добролево- с.Крушовица 

 

2.Николина Павлова Гиздовска – счетоводител, маршрут:с.Търнава –
с.Добролево – с.Търнава 

 

ДГ с.Борован 

 

1.Антоанета Луканова Иванова Миланова – Директор на ДГ-

Борован, маршрут: гр.Враца-с.Борован-гр.Враца 

2.Петя Цветкова Николаева- учител, маршрут: гр.Враца-с.Борован-

гр.Враца 

3.Борислава Димитрова Дуцовска- учител, маршрут: гр.Враца-

с.Борован-гр.Враца 

 

 



ЦНСТ с.Борован 

 

1.Велина Иванова Тодорова – психолог, маршрут: гр.Враца-

с.Борован-гр.Враца 

2.Десислава Валериева Цветанова – мед.сестра, маршрут: 
с.Добролево – с.Борован- с.Добролево. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община 
Борован за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0098-C01, в 
полза на  Агенция за социално подпомагане, обезпечаваща авансово 
плащане по проект Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на 
топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане на най- нуждаещите се лица. 

 

Иван Костовски- Председател на Общински съвет – Борован: Когато 
кандидатстваме по програми за работни места, Общински съвет –Борован 
да бъде  уведомяван как са разпределени бройките по населени места в 
общината.  

 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 181 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при мотиви изложени в 
предложението, ОбС-Борован: 
 1.Упълномощава Кмета на Общината да издаде Запис на заповед без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Агенция за 
социално подпомагане Управляващ орган на Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско 
подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г., в размер на 
202 437.40 лв.(Двеста и две хиляди  четиристотин тридесет и седем лева и 



четиридесет стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ  №BG05FMOP001-3.002-0098-C01 

 2.Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Откриване на „Пенсионерски клуб Мечта” с.Малорад. 

 

инж.Десислава Тодорова Предостави Решение на Врачански 
окръжен съд за вписване в регистъра на ЮЛ с нестопанска цел 
„Пенсионерски клуб мечта”  

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 182 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ,ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и 
инвалидите на територията на община Борован- приети с Решение на 
Общински съвет-Борован,ОбС-Борован: 
 1.Открива „Пенсионерски клуб Мечта” в с.Малорад. 
 2.Предоставя правото на безвъзмездно ползване на „Пенсионерски 
клуб Мечта” върху помещение с площ 66 кв.м., находящо се на етаж 1 от 
сградата на Културен дом- Малорад, с адрес:с.Малорад , кв.51,пл.№498 
съгласно Акт за публична общинска собственост №755 от 03.12.1999г. 
 3.Упълномощава Кмета на общината да сключи с „Пенсионерски 
клуб Мечта” договор за учредено право на безвъзмездно  ползване на 
помещение с площ 66 кв. м находящо се на етаж 1 от сградата на Културен 
дом- Малорад, с адрес:с.Малорад , кв.51,пл.№498 съгласно Акт за 
публична общинска собственост №755 от 03.12.1999г. за срок от 5/пет / 
години. 
 4.Необходимото оборудване и обзавеждане да се закупи, съобразно 
възможностите на бюджета „Клубове на пенсионера и инвалида” за 2017г. 



 5.Задължава Кмета на общината да осигури необходимите средства 
за издръжка на Клуба в бюджета 2017т. на община Борован. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
Относно: Приемане на „Стратегия за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Борован за периода 2017 – 2019г. и  „Годишен план 
на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Борован за периода 2017 – 2018г. 

 

След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 183 

 

 На основание чл.221, ал.2,във връзка с чл.21, ал., т.23 от ЗМСМА и 
чл.197, ал.1 е ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и при мотиви изложени в предложението, ОбС – Борован: 
 Приема „Стратегия  за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Борован за периода 2017-2019г.” и „годишен план на дейностите 
за подкрепа на личностно развитие на децата  и учениците в Община 
Борован за периода 2017- 2018г. 
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 3.Организационни   
 

 Заседание на ОбС на 22.06.2017г. от 14:00 часа. 
 

 



 4.Питания 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: Искам протокола от 
инвентаризацията на ДСП, защото се говори че има излишък. 
 

Инж.Десислава Тодорова- кмет на община Борован: Има заповед до 
31.05.2017г. да се извърши инвентаризация на ДСП. Не трябва да има нито 
излишък нито липси.Ако е вярно това, калкуланта, домакина и готвача ще 
си понесат последствията. До момента не ми е предоставен протокол и на 
31.05.2017г. ще ми бъде предоставен такъв протокол. На следващото 
заседание ще бъдете уведомени за резултатите. 
  

 

 Пламен Петров – общински съветник: казана за варене на ракия  в 
Борован работи ли, и кой отговаря за него?  
 

 Инж.Десислава Тодорова- кмет на община Борован: За казана в 
Борован до миналата година отговаряше Тошко Влашкоземски. Има 
изменение на закона за акцизите и ние ще се съобразим със закона. 
Извършени са ремонти на казаните в общината.  
 

 Данаил Диковски – общински съветник: Да се направи проверка на 
дебелината на асфалта на  ремонтираните  улици. 

  

 Петър Цветковски – общински съветник: да се проври дебелината на 
асфалта, заустването на улиците и бордюрите. 
 

 Инж.Десислава Тодорова-Кмет на Община Борован: Съгласно моя 
заповед, Калинка Петкова- инвестиционен контрол и служители от  
общината направиха комисия и проверка  за изпълнените дейности и 
качеството на работата. 
 

 Калинка Петкова – директор на Дирекция: Сложени са на една улица 
бордюри, защото имаше сигнал иначе го няма в проекта, не е предвидено и 
заустване на улиците нито банкет, няма и ремонт на моста. 
 

 

След изчерпване на дневния ред в 16:10 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 
 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 



 

 

 


