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П Р О Т О К О Л 

№40 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
22.03.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 10. 

 Отсъстваха Председателя на Общински съвет – Иван Костовски и 
общинските съветници Данаил Диковски и Славчо Драганински   
    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. 
 

  

 За водещ на зеседанието беше предложен  общинския съветник – д-р 
Цезар Пенчев. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-6 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 3 

 

 

Приема се направеното предложение 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 257 

 

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

 

 1.Информация за административното обслужване в Община 
Борован през 2017г. и дейността на отделните кметства. 
 

 2.Информация за състоянието на здравеопазването в Община 
Борован и перспективи за развитие. 
 



 

2 

 

 3.Информация  за пролетното хигиенизиране и готовността за 
залесяване в  Община Борован. 
 

4.Докладни  
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма 
и защита при терористични дейности на Община Борован. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Борован за 2019г. 

 

 

 5.Организационни  
 

 6.Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 1.Информация за административното обслужване в Община 
Борован през 2017г. и дейността на отделните кметства. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Вчера с общинския 
съветник Петър Станев ходихме до кметството н Сираково и там видяхме, 
че всички архиви са на земята , защото момичето което работи с тях 
търсеше нещо и не знае как да издаде едно удостоверение. Нека да се 
обучат тези служители.Кмета го нямаше на работното му време, не за 
първи път.Работното време на Кметовете на кметства зависят от Кмета на 
Общината, който винаги си е на работното място.Кметовете на кметства 
Сираково и Добролево никога не са си на работните места, когато съм 
ходил. 
 

 инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Това, че всички 
документи са били на земята  не отговаря на истината. Цвети Антонова и 
Ина Палибачийска  правят ежеседмични проверки по кметствата и имат 
контакти със съответните служителки. Аз също съм ходела  и никъде не 
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съм видяла документи на земята. Кметовете на кметства нямат строго 
фиксирано работно време и те са 24 чеса на разположение.  
 

   

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 258 

 

 Приема Информацията за административното обслужване в Община 
Борован през 2017г. и дейността на отделните кметства. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1  „въздържали се” – няма 

 

 

 

 2.Информация за състоянието на здравеопазването в Община 
Борован и перспективи за развитие. 
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 259 

 

 Приема Информацията за състоянието на здравеопазването в 
Община Борован и перспективи за развитие. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 3.Информация  за пролетното хигиенизиране и готовността за 
залесяване в  Община Борован. 
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 Пламен Петров – общински съветник: Кой места  ще се залесят? 

 

 инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: с.Добролево- 

Площ в кв№71 1.5/ един декар и петстотин кв.м/- 15 бр. иглолистни 
фиданки и 20 бр. широколистни фиданки.  
 с.Малорад УПИ ХIII кв.11 2.0 /два декара/ парк зад кметството 
с.Малорад -50 бр.залесителни храсти- люляк. 

 с.Нивянин Кв№55 /два декара/ поляна в централна част на с.Нивянин 
– 20 бр. иглолистни фиданки  и 20 бр.широколистни фиданки. 
 с.Сираково УПИ II кв.31 -1.3/един декар и триста кв.м/ терена около 
параклиса в с.Сираково – 25 бр.иглолистни фиданки и 25 бр. 
широколистни фиданки. 
 

 Това залесяване е включено в проектите, но резултатите дали ще 
бъдем одобрени ще излязат след 13.04.2018г. 
 

 Относно питания направени на заседанията на комисии, ще се 
поинтересуваме  за безплатни фиданки  за залесяване и ще се свържем с 
горското във Враца. Имаме лица по програми и всички ще бъдат 
ангажирани да залесяват. 
 

  Петър Станев – общински съветник: Може ли общината да направи 
кампания „ Да изчистим България за един ден“ 

 

 инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: ние го правим 
всяка година по инициатива на БТВ. Може в инициативата да се включат и 
общинските съветници. 
 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 260 

 

 Приема Информацията   за пролетното хигиенизиране и готовността 
за залесяване в  Община Борован. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 
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4.Докладни  
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма 
и защита при терористични дейности на Община Борован. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник:Как можем да се 
запознаем с плана като не е качен на сайта. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: на осн.чл.22 
ал.3 от Закона за противодействие на тероризма , Кмета на общината 
организира разработването на общинския план за противодействие на 
тероризма и го внася за приемане от ОбС след съгласуването с 
директорите на съответните ТД на ДАНС и на съответната Дирекция на 
МВР.Плана е изготвен по бланка на ДАНС и не е допустимо да се 
разглежда публично. Можете да се запознаете с него при техническия 
сътрудник на ОбС. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Трябвало е платна да се 
гледа на закрито заседание и сега да не го разглеждаме. 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 261 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за противодействие на 
тероризма , и при мотиви изложени в докладната записка, ОбС – Борован: 
 1.Приема „ План за противодействие на тероризма и защита при 
терористични дейности на Община Борован.“ 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”8 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 2 

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Борован за 2019г. 
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Пламен Петров – общински съветник: колко деца са настанени в 
ЦНСТ? 

Програмата за личните асистенти до кога е удължен? 

 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: В ЦНСТ са 
настанени 24 деца. 

Програмата за личните асистенти е удължена от месец март до месец 
декември 2018г.Лицата, които са били по програмата са им подновени 
договорите. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Има ли нови назначени лица 
по тази програма? 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: няма назначени 
нови лица, в списък чакащи са, защото трябва да минат едни оценки от 
АСП. 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 262 

  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 и 
ал.3 от Закона за социалното подпомагане, ОбС – Борован: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Борован за 2019 година. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 5.Организационни  
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Залата на ОбС да се 
използва за заседания на ОбС и за съответните комисии. Кмета на 
общината също може да ползва залата, когато има някакви заседания на  
общината. Външни организации и лица, не. Има читалище със зала, 

плащат си наема  и ползват залата. 
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 Не сме гласували да има камера във залата на ОбС. 
 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: когато някой 
иска залата на ОбС за ползване ,можете да му напишете писмен отговор. 

Заседанията трябва да се записват.Предишните варианти за запис 
вече остаряха и няма как да ги използваме ,както да сега. 

 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 27.04.2018г. от 14:00 часа. 
 

 

 6.Питания 

 

 Петър Цветковски – общински съветник:Общинската администрация 
е 35 човека, а не 45. Има  незаети длъжности, но тези длъжности срещу тях 
стой евентуална заплата ,ако бъдат заети на по – късен етап. 

 Директора на ЦНСТ се е върнал на работа, какво става с него и 
служителката, която видя цяла България и какви мерки се предприети с 
тях? 

 Стадиона е общинска собственост и там се изрязват дебели 
дървета.Къде се дървата от стадиона? 

 Моста в с.Малорад първия етап от ремонта е приключил, платено ли 
е  на фирмата изпълнител? 

 Вярно ли, че в с.Малорад на 8-ми март са раздавани цветя на жените 
от Кмета на общината? 

 Предлагам двата язовира в Малорад и язовира в Добролево  с 
решение на общински съвет да се предадат на държавата, защото общината 
няма финансовите средства да се грижи за тях. 
 Искам писмен отговор на въпросите ми. 
 

  

Инж.Десислава Тодорова- кмета на община Борован: По структура 
общинска администрация е 45 човека.Имаме незаети длъжности, секретар 
на община,директор на дирекция и ОМП и за длъжностите няма реално 
похарчени средства за заплати. 

Първи етап на ремонта на моста в с.Малорад е финализиран и 
отчетен,подписано е от Калинка Петкова, разплатени се 300 000 лв. 

Директора на ЦНСТ се е върнал от болничен и вече е на работа.Днес 
в 10:30 часа му беше направено изслушване и беше съставен 
протокол.Служителката от ЦНСТ е в болничен до края на месец март. 

 

Ивайло Букерешки – общински съветник: Какво е състоянието на 

язовирите в момента и по точно на язовир „Гъбов дол“ ? 
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Инж.Десислава Тодорова- кмета на община Борован: При дежурния 
по съвет има информация за състоянието на язовирите. Язовир „Гъбов 
дол“ е с пуснат кран. 

 

д-р Цезар Пенчев – общински съветник: На заседанието на ОбС през 
месец януари бях предоставил едно писмо до зам.Кмета, за едно изорано 
пасище.Отговора до наемателя беше , че трябва да намери дали преди или 
след, като го е взел под наем е изорано. Аз поисках писмено да ми се 
отговори кой е изорал пасището и ще бъде ли компенсиран наемателя за 
частта, която е изорана.Идвала е комисия на място, какво се е случило? 

 

 

Инж.Десислава Тодорова- кмета на община Борован: Аз съм си 
подала декларация, и съм дала  отвод за пасища и мери. 

 

Илияна Донкова- зам.Кмет на  Община Борован: Готови сме с 
отговора по този въпрос. 
  

 

  

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа  водещия на 
заседанието,   закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

        Водещ на заседанието  
       На Общински съвет- Борован: 
              /д-р Ц.Пенчев/ 

       

 

 

 


