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П Р О Т О К О Л 

№43 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
31.05.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 

 Отсъства общинския съветник Иван Илиев.  
    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. 
 

По дневния ред:  
 

Да бъре включена в дневния ред: Докладна записка оот инж. Десислава 
Тодорова Кмет на община Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на 
община Борован по  проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална 
интеграция в община Борован ” по процедура BG05M9ОP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1.  
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 282 

 

   Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
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1.Информация за дейността на центровете за настаняване от 
семеен тип за деца  в Община Борован. 

 

2.Докладни 

 

 

-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 11.06.2018г. от 11:00 часа в сградата 
на Областна администрация – Враца, бул „Демокрация“1, заседателна зала 
–етаж 4 

 

-Докладна записка оот инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борован по  проект „Аз, 
ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован ” по 
процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 
образование“ – Компонент 1.  
 

 

 3.Организационни  
 

 4  .Питания 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 

 

 

1.Информация за дейността на центровете за настаняване от 
семеен тип за деца  в Община Борован. 

 

 

Славчо Драганински- общински съветник: В ЦНСТ са изпочупени 

мебелите в спалните помещения и не само и не виждам как могат да се 
оправят. 
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След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 283 

 

Приема информацията за дейността на центровете за настаняване от 
семеен тип за деца  в Община Борован. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 

 

В 14:10 часа пристигна общинския съветник Иван Илиев. 
 

 

2.Докладни 

 

-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 11.06.2018г. от 11:00 часа в сградата 
на Областна администрация – Враца, бул „Демокрация“1, заседателна зала 
–етаж 4 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 284 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.2   от 
ЗМСМА, във връзка с покана с вх.№ 09-185/11.05.2018г.,Писмо на 
Областен Управител на Област Враца за допълване на  дневният ред с т.5,с 
вх.№ 09-194/18.05.2018г. и при мотиви, изложени в докладната записка 
ОбС-Борован: 

1. Упълномощава инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован, 
да представлява Община Борован, на Извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация 
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца,което 
ще се проведе на 11.06.2018г. от 11.00 часа в сградата на Областна 
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администрация – Враца, бул.“Демокрация“ №1 ,Заседателна зала – 

етаж VI. Указва, следния начин на гласуване по всяка точка от 
дневния ред на събранието както следва: 
По т.1  Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на  на обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ 

ООД  - Враца приема /одобрява/ Подробна инвестиционна програма 
на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2016 .  -ЗА 

По т.2  Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на   обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ ООД  
- Враца приема /одобрява/Подробна инвестиционна програма на 
оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2017г.  -  ЗА 

 

По  т.3  Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и    
канализация на   обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ ООД  
- Враца приема /одобрява/Подробна инвестиционна програма на 
оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018г. - ЗА 

 

По  т.4  Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и    
канализация на  на обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ 

ООД  - Враца приема /одобрява/ Обобщена  инвестиционна програма 
на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВИК – 

Враца по чл.198п,ал.1 от Закона за водите.- ЗА 

По  т.5   Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и    
канализация на  на обособената територия, обслужвана от  „ВиК“ 

ООД  - Враца разглежда проблеми, свързани с водоснабдяването на 
гр.Мездра.-ЗА 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 
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-Докладна записка оот инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борован по  проект „Аз, 
ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован ” по 
процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo 
образование“ – Компонент 1.  

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 285 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА  Общински съвет – Борован: 

  

Съгласно критериите и изискванията за кандидатстване с проект по 
Програмата Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 
1.   Обшински съвет Борован дава съгласието си на община Борован да  
кандидатства  с проектно предложение  „Аз, ти, тя и той, заедно за 
социална интеграция в община Борован ” към същата Програма  и приема 
подписано партньорско споразумение между Община Борован и Детска 
градина „Тошка Петрова”- с.Борован, Детска градина „Юрий Гагарин”- 

с.Малорад с филиал „Иван Нивянин“- с.Добролево,  Основно училище 
„Отец Паисий”- с.Борован, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- 

с.Малорад, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- с.Добролево, 
СНЦ„Асоциация Интегро”, Сдружение „Национална мрежа на здравните 
медиатори”,  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”  

И:  

Възлага на Кмета на община Борован: 
1.Да осигури ефективно партньорство с партньорите по проекта: Детска 
градина „Тошка Петрова”- с.Борован, Детска градина „Юрий Гагарин”- 

с.Малорад с филиал „Иван Нивянин“- с.Добролево,  Основно училище 
„Отец Паисий”- с.Борован, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- 

с.Малорад, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”- с.Добролево, 
СНЦ„Асоциация Интегро”, Сдружение „Национална мрежа на здравните 
медиатори”,  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” 
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за целите на проекта като подпише декларация за партньорство с правата и 
задълженията на страните. 
2.Да осигури мостовото финансиране до възстановяване на средствата по 
Програмата. 
3.Да предприеме всички необходими мерки за подготовката на проектното 
предложение и придружителните документи, изисквани по Програмата. 
4.Да изпълни настоящото Решение в съответствие с изискванията на 
Насоките за кандидатстване по Програмата Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 
дo образование“ – Компонент 1. Практическото ръководство за договорни 
процедури за външни дейности на ЕС (PRAG) и българските законови и 
подзаконови нормативни актове, кореспондиращи с дейностите по 
процедурата. 
5.При одобрение на проектното предложение да подпише договор за 
безвъзмездно финансиране с Управляващия орган на Програмата - МТСП 
и ИА“ОП Наука и образование и интелигентен растеж“,  и да реализира 
успешно проектните дейности. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 3.Организационни  
 

 Следващото заседание на Общински съвет да бъде на 28.06.2018г. от 
14:00 часа. 
 

 4.Питания 

 

 Иван Костовски – Председател на общински съвет –Борован: 
Миналата година говорихме с Калинка Петкова да пуснем чешмата на 
автобусната спирка.След като поставиха „Лафка“ на която има камера 
може да се насочи да има видимост към чешмата. 
 

 Калинка Петкова- Директор на дирекция: разговаряхме с шефа на 
ВиК и  той ни каза ,че трябва да си набавим кран и водомер и ще пуснат 
водата. 
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Иван Костовски – Председател на общински съвет –Борован: обадих 
се на зам .Кмета на общината за канала в парка.Вадата в момента е 
избила.Там играят деца и е опасно. Говорих с господина от закусвалнята и 
го попитах за въпросния канал и той ми обясни, че излял десет тона вода 
от този канал и повече от това не може да направи и общината да си 
оправя канала защото това не е негов проблем. 
 Това е на територията на общината  и канала е негов и де вземе в 
най- кратки срокове мерки. 
 

 Петър Станев – общински съветник: Какви документи има този обект 
за производство на закуски, като какъв  обект съществува? 

 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Община 
Борован не издава документи за производство на закуски.Документите ги 
издава агенцията по безопасност на храните, РЗИ Враца, РИОСВ Враца.За 
следващото заседание ще ви предоставя всички документи и кой кмет му е 
подписал разрешението за производство на закуски. 
 

 Д-р Даниел Дилков- общински съветник: това помещение  е на КОП. 
Ако агенцията по безопасност на храните  разбере, че няма обекта 
канализация ще затворят този обект.Същия не е съгласуван с МВР ,защото 
заради обекта колите спират произволно без правила. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Единствения, който има 
разрешение за производство на закуски е Блага Риджалска. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Преди четири заседания  
исках да ми се даде писмен отговор на едно питане за пасище. Отговора ми 
казаха ,че е готов, но още не ми е предоставен,чакам си отговора в писмен 
вид.  
 

 Петър Цветковски – общински съветник: На предишното заседание 
зададох два въпроса и исках да ми се отговори писмено. 
 

  

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Имам отговори 
входирани в ОбС –Борован с наш изх.№06-57 и Ваш вх.59 от 31.05.2018г. и 
наш изх.06-58 и ваш вх.60 от 31.05.018. 

 

Кмета на общината представи на общинските съветници  снимков 
материал за текущия ремонт на моста в с.Малорад. 
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Петър Цветковски – общински съветник: проблема за ремонта на 
моста е, че работниците работят три дни и после десет не работят и 
отговора за това е ,че няма пари. 
 

 Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: от 4 април ли започват да се 
броят дните за ремонта на моста? 

 

 Калинка Петкова – директор на дирекция: Да , от тогава започват да 
се броят дните. 
 

  

Петър Цветковски – общински съветник: В парка има открито ново 
заведение, където правят дюнери и други закуски, знае ли общината за 
това има ли разрешение има ли уведомително писмо до човека, че може да 
произвежда закуски, дадено ли е разрешение от архитекта, че може да бъде 
такова заведени? 

Без да е подписано от Кмета , не може да се отвори нищо. 
Искам писмено да ми се отговори за следващото заседание. 
 

Ремен Геормезовски- общински съветник: За черниците покрай 
училището,моля Калинка Петкова и горския на общината да попитат в 
областна администрация, какво може да се направи за премахването на 
тези дървета, защото няма видимост за колите, а те се намират срещу 
училището,където преминават деца. 

На детската площадка в парка люлките ги няма, редно е да се 
направят за децата. 

 

Павлин Савов – горски в община Борован: дърветата могат да се 
окастрят. 

 

  

Петър Цветковски – общински съветник: Взима се решение на  
Общински съвет и дърветата се изрязват. 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: във връзка с 
ЦНСТ и подписката връчена на Председателя на ОбС, вчера с Вх.№31-271 

от 30.05.2018г. педагогическата колегия при училище „Отец Паисий“ 

с.Борован и след, като е обсъдена спонтанната подписка в подкрепа на 
управителя на ЦНСТ  учителите се си изтеглили подкрепата.  

Управителя на ЦНСТ е в болничен и не може да му бъде наложена 
дисциплинарна мярка.Не допустимо е ,че същите тези учители са подавали 
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сигнали, че децата от дома бягат от часовете в училище и същите тези деца 
не са задържани с нищо в това училище и във връзка с бягствата от 
училище е станал и онзи инцидент в ЦНСТ. 

Питанията на Петър Цветковски от предишното заседание са готови 
и искам да ги прочета. 

Славчо Драганински – общински съветник: ние искаме да чуем 
отговорите, които се предоставят на Петър Цветковски.  

Петър Цветковски – общински съветник: Не желая отговорите ,които 
съм искал писмено да ми се отговори, да бъдат четени пред всички. 

Иван Костовски –Председател на Общински съвет: питанията на 
общинските съветници могат да бъдат устни  или  писмени.Той е пожелал 
да му се отговори писмено и за това ще му връчим отговорите писмено, 
ако той пожелае могат да бъдат прочетени, ако не желае не може да се 
четат. 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Петър 
Цветковски и Председателя на ОбС не пожелаха отговорите на питанията 
да бъдат прочетени пред останалите съветници.  

Иван Костовски –Председател на Общински съвет :Това е питане 
изискано в писмен вид от общински съветник и трябва той да реши дали да 
бъде прочетено и негово право е дали ще поиска да бъде прочетен 
отговора пред всички останали. 

 Във връзка с питане на общинския съветник Петър Цветковски, 

кмета на общината му връчи писмени отговори с Вх.№ 59/31.05.2018г. на 
ОбС –Борован и Изх.№06-57/31.05.2018г. на община Борован и   писмени 
отговори с Вх.№ 60/31.05.2018г. на ОбС –Борован и Изх.№06-

58/31.05.2018г. на община Борован. Общинския съветник Петър 
Цветковски се подписа за получаване на отговорите. 

Петър Цветковски – общински съветник: имах две конкретни 
питания от миналото заседание. 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: на питанията ви, 
Председателя на ОбС има ли нещо общи с Еврофудбола и спазен ли  е 
закона за кадастър и кой на кого плаща наем ви  давам  отговор,че  
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собственост на обекта е господин Мирослав Йорданов съгласно нот. 
Акт.Търговската дейност  в обект Еврофудбол се извършва от името на 
фирма „ЯСИ“- ЕООД с управител Роза  Богданова.Притежава всички 
изискуеми от закона регистрации. На основание наличните документи, г-н 
Иван Костовски – Председател на ОбС няма отношение към дейността на 
обекта и няма данни за свързаност с фирмата, както и не е роднина, както и 
участие с фирмата стопанисваща обекта. Отношенията между ФЛ и ЮЛ не 
са предмет на регистрация и контрол на общинска администрация.От 
07.11.2017г. обекта е павилион за търговска дейност, което кореспондира с 
код 200 и не  е необходимо промяна на предназначението – 

преформирането му. Имаме извадка от регистъра за лица с нестопанска цел 
има нотариални актове и становище на главния архитект. 

По питане на общинския съветник д-р Даниел Дилков относно какво 
представлява спешния шкаф в ЦНСТ и в спешния шкаф на ДГ няма 
перацетамол, има случай на дете с температура. 

В спешния шкаф на ДГ е зареден съобразно изискванията на наредба 
№3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 
училищата, но без лекарства за понижаване на  температура и 
антибиотици, тъй като никъде в здравно профилактичната карта на 
детето,която се дава в началото на годината не  е отразено дали детето има 
алергия или няма.Ще бъде направена заявка за съответния медикамент и 
след консултация с лекар ще се дава. 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Тези хора не са си 
направили труда да прочетат здравните карти, в които на седми ред  в 
картата пише алергии и там се отразява да или не, ако е да се изписва кода 
на лекарството,  от което има алергия детето. 

По питане на общинския съветник Пламен Петров относно Улица 
„Тодор Каблешков“ в Борован, че долната част на улицата е в лошо 
състояние и не могат хората да стигнат до домовете си. 

Улицата не е една ,която се нуждае от ремонт и устни сигнали има 
подадени и за много други улици.През месец март имахме жалба за ул. 

„Хаджи Димитър“ в Нивянин, която състоянието също и е зле. В процес на 
ремонтните дейности изпълнявани в общината фирмите изпълнители на 
ремонтите на улиците, с реализираните икономии ще се стремим според 
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възможностите да подобрим състоянието на някой улици, които са в най- 

лошо състояние. 

По питане на общинския съветник д-р Цезар Пенчев от заседание на 
ОбС на 27.04.2018г. г- жа Цеца Петрова  е направила писмен отговор до 
Кмета на общината. Гл. експерт Цеца Петрова каза , че ви е отговорила 
устно на питането на заседание на комисия и на заседание на ОбС на 
27.04.2018г. Ще помоля гл.експерт да ви отговори и на вас писмено и на  
следващото заседание на ОбС ще ви бъде подготвен отговор от Цеца 
Петрова и ще ви бъде връчен. 

Експертката не  е ли отговорила на питането? 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Не.Не желая отговора да ми 
се чете, а да ми бъде даден писмено. От сега натам ще си задавам 
въпросите до Председателя на ОбС и ще искам отговорите в писмен вид. 

 

  

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 
 

 


