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    От извънредно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено 
на 06.10.2017 год. от 14:00ч. в музикалната зала на читалище „Цани 
Иванов”. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 10.  
 

    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета  на 
Община Борован– зам.Кмет на община Борован- г-жа  Илияна Донкова и 
Дириктори на дирекции. 
 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. 
 

  Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на община 
Борован Относно: Включване на Община Борован в проект по трета 
покана за подаване на проектни предложения по Програма Интеррег V-А 
Румъния България 2014-2020г. 
 

 -Предложение от Комисията по номинацийте , избрана с Решение 
№222 на Общински съвет Борован относно присъждане званието 
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН” 

 

  

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на община 
Борован Относно: Включване на Община Борован в проект по трета 
покана за подаване на проектни предложения по Програма Интеррег V-А 
Румъния България 2014-2020г. 
 

 

 След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

№ 219 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС-Борован: 
Дава съгласие Община Борован да участва като партньор в проект 

ROBG-282 Joint Affiliate Network response to Emergency situations (JANE) с 
цел подаване на пълно проектно предложение по Програма  Интеррег V- А 
Румъния – България 2014-2020г. 

Подкрепя, че дейностите по проекта, отговорят на приоритетите и 
целите заложени в Общинския план за развитие на община Борован за 
периода 2014- 2020г. 

Дава съгласие Кмета на Община Борован да подаде необходимите 
документи, съгласно изискванията определени в указанията за 
кандидатстване по програмата. 
 

 

 

Гласували:„за”-10    съветници, “против”-  няма   „въздържали се” –  няма  
 

 

 -Предложение от Комисията по номинацийте , избрана с Решение 
№222 на Общински съвет Борован относно присъждане званието 
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН” 

 

  

РЕШЕНИЕ 

№ 220 

 

Съгласно чл.30, ал.1 от Наредбата за символиката на Борован и 
Протокол от 30.08.2017 г.  на Комисията по номинациите Общински съвет 
–Борован: 

 Удостоява Д-р Пенка Иванова Железарска  – със званието 
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН“ за 2017 година . 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”- няма „въздържали се” –няма 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

№ 221 

 

Съгласно чл.30, ал.1 от Наредбата за символиката на Борован и 
Протокол от 30.08.2017 г.  на Комисията по номинациите Общински съвет 
–Борован: 

 Удостоява Иванка Цветанова Пешковска  – със званието „ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН“ за 2017 година . 
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-10 съветници, “против”- няма „въздържали се” –няма 

 

 

 Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: В края на 
месец юли от Регионалното депо  за отпадъци в Оряхово  ни уведомиха , че 
капацитетът на клетката с която разполага депото е изчерпан и ще може да 
се използва до края на месец септември 2017г.Това значи, че  всички 
общини ,които караме отпадъците си на депото в Оряхово трябва да 
потърсим друга алтернатива. Днес се състоя среща в Оряхово свързан с 
този проблем.Ръководствата на Общината е предприела всички мерки за 
разрешаване на този проблем и намиране на начин отпадъците да бъдат 
извозвани до друго депо. Благодарение на кмета на Монтана отпадъците на 
община Борован ще бъдат извозвани до края на годината в Монтана, но 
Общински съвет трябва да вземе такова решение.  
 

 

  

 

  

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 

              /Ив.Костовски/ 

       
 

 

 

 

 

 
 


