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П Р О Т О К О Л 

№44 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
28.06.2018 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     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. 
 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 286 

 

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

 

1.Информация за дейността на ЦПЛР „Маша Белмустакова“ 

с.Борован за учебната 2017/2018г. и предстоящата работа през летния 
сезон на 2018г. 

 

2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован, за периода месец декември 2017 г – месец май 2018г. 
 

3.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Определяна на място за поставяне на „Вандинг 
автомат за кафе и други напитки“ в кв.1В , по плана на с.Борован, от 
Янислав Тодоров Милчев. 
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-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Изграждане  и обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 
общинско значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на община 
Борован“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 

 

 

-Докладна записка  от инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 
спортна инфраструктура в село Малорад на община Борован“, по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 
 

-Докладна записка  от инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община 
Борован“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 
 

 

 

 4.Организационни  
 

 5  .Питания 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

1.Информация за дейността на ЦПЛР „Маша Белмустакова“ 

с.Борован за учебната 2017/2018г. и предстоящата работа през летния 
сезон на 2018г. 
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Петър Цветковски – общински съветник: какво се развива като 
извънкласни форми в училищата в Общината и има ли резултати на 
учениците от тези извънкласни занимания, ходят ли някъде на състезания 
по видовете спорт? 

Да се даде тази информация, когато се гледа дейността на 
училищата. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 287 

 

  

Приема Информацията за дейността на ЦПЛР „Маша Белмустакова“ 

с.Борован за учебната 2017/2018г. и предстоящата работа през летния 
сезон на 2018г. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован, за периода месец декември 2017 г – месец май 2018г. 
 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 288 

 

Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Борован, за периода месец декември 2017 г – месец май 2018г. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Определяна на място за поставяне на „Вандинг 
автомат за кафе и други напитки“ в кв.1В , по плана на с.Борован, от 
Янислав Тодоров Милчев. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: След, като ОбС има 
съвещателен глас по тази докладна, а крайното  решение взима 
гл.Архитект, защо трябва да гласуваме тази докладна? 

Има ли друг такъв кафе автомат поставен на общинска собственост, 
за което поставяне ОбС де е гласувал. Във връзка с това гл.Архитект 
трябва да пусне докладни  и за другите кафе автомати на терена на 
общината, но преде това трябва да се премахнат и след това да се узаконят.    

Искам да видя дали тези автомати са съгласувани със ОбС. 
 

Инж.Десислава Тодорова- кмет на община Борован: След, като е 
вкарана докладната в законовия срок и е минала на заседания на комисии 
трябва ОбС да вземе решение. 

 

Петър Станев – общински съветник: Като какъв обект се води 
машината? 

 

Ваньо Ковачев- Преместваем обект е, по Наредбата за реда за 
поставяна на преместваеми обекти, елементи на градско обзавеждане и 
рекламни информационни и монументално- декоративни елементи. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: ОбС има съгласувателне  
политика по тази докладна и аз имам предложение докладната да не се 
разглежда и да не се взима решение по нея. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-5  „въздържали се” – 3 

 

Не се приема направеното предложиение. 
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  След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 289 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си 
по чл.21, ал.1 т.3 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ и  Наредбата за реда за 
поставяна на преместваеми обекти, елементи на градско обзавеждане и 
рекламни информационни и монументално- декоративни елементи, 
съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ, приета с решение №321 от Протокол 
№6/31.03.2010г. на Общински съвет- Борован и при мотиви , изложени в 
докладната записка, ОбС – Борован: 

1.Одобрява така посоченото място за поставяне на „Вендинг автомат 
за кафе и други напитки“ в кв.1В, по плана на с.Борован; 

Дава съгласие за поставяне на Вендинг автомат за кафе и други 
напитки“ в кв.1В, по плана на с.Борован и възлага на Кмета на Община 
Борован провеждане на процедура за издаването на разрешение за 
поставяне на преместваем обект. 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 6 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Изграждане  и обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 
общинско значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на община 
Борован“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 

 

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

№ 290 

 

               На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК), и в сътоветствие с изискванията на Условията за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 

– Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение“ 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 Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г., и при мотиви изложени в докладната записка, ОбС-

Борован: 

1.  Дава съгласие Община Борован да кандидатства с проект „Изграждане  
и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в 
селата Малорад, Добролево и Нивянин на община Борован” по обявената 
със Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018г. на заместник министъра на 
земеделието, храните и горите, и ръководител на УО на ПРСР, процедура 
чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или 
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени 
за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 
значение“  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 Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите в горепосочения проект за изграждане и обновяване на 
площи за широко обществено ползване са заложени в Раздел XIV-  

Разработване на  програми за реализация на общински  план  за развитие  
Мярка 2.1.6. Модернизация на социална инфраструктура, както и в Мярка 
2.2.4 „Развитие на зелената система в общината“ в Общинският план за 
развитие за периода 2014-2020 година, актуализиран през април 2018 г. 
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3.Упълномощава Кмета на Община Борован да предприеме всички 
необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта. 

4. Общински съвет – Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: срокът за подаване 
на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по посочената процедура е до 13.07.2018 г. С 
реализирането на проектното предложение ще се изпълнят заложените 
дейности в Общинския план за развитие на Община Борован за периода 
2014 – 2020 г., което е в интерес на населението, намиращо се на 
територията на Община Борован. Пропускането на тази възможност води 
до необходимостта от реализиране на дейностите със собствени средства.  
Настоящето решение се явява необходимо приложение към цялостната 
документация по кандидатстване по процедурата и допускането му до 
предварително изпълнение е единствената възможност за спазване на 
сроковете за кандидатстване. Предвид изложеното решението се взема и 
привежда в изпълнение в условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, за да могат  да 

се защитят особено важни обществени интереси и ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

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: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 
спортна инфраструктура в село Малорад на община Борован“, по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 
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 След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 291 

 

               На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК), и в сътоветствие с изискванията на Условията за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г., и при мотиви изложени в докладната записка, ОбС-

Борован: 

1.Дава съгласие Община Борован да кандидатства с проект „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна 
инфраструктура в село Малорад на община Борован“ по обявената със 
Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018г. на заместник министъра на 
земеделието, храните и горите, и ръководител на УО на ПРСР, процедура 
чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура“   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 Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите в горепосочения проект за изграждане и обновяване на 
площи за широко обществено ползване са заложени в Раздел XIV-  

Разработване на  програми за реализация на общински  план  за развитие  
Мярка 3.2.4.: Развитие на спорта Изграждане на нови, обновяване и 
обезопасяване на съществуващи детски площадки на открито в община 
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Борован, както и на Мярка 2.1.4. „Модернизация на образователната 
инфраструктура в Общинският план за развитие за периода 2014-2020 

година, актуализиран през април 2018 г. 

3.Упълномощава Кмета на Община Борован да предприеме всички 
необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта. 

4. Общински съвет – Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

  

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: срокът за подаване 
на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по посочената процедура е до 13.07.2018 г. С 
реализирането на проектното предложение ще се изпълнят заложените 
дейности в Общинския план за развитие на Община Борован за периода 
2014 – 2020 г., което е в интерес на населението, намиращо се на 
територията на Община Борован. Пропускането на тази възможност води 
до необходимостта от реализиране на дейностите със собствени средства.  
Настоящето решение се явява необходимо приложение към цялостната 
документация по кандидатстване по процедурата и допускането му до 
предварително изпълнение е единствената възможност за спазване на 
сроковете за кандидатстване. Предвид изложеното решението се взема и 
привежда в изпълнение в условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, за да могат  да 

се защитят особено важни обществени интереси и ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 
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-Докладна записка  от инж. Десислава Тодорова Кмет на община 
Борован ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борован с проект 
„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община 
Борован“, по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 
 

 

Петър Цветковски – общинсски съветник:  Да се направи  и улицата 
водеща до гробищата.  

 

 

 След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 292 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК), и в сътоветствие с изискванията на Условията за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 
и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите 
към тях“ 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 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., и 
при мотиви изложени в докладната записка, ОбС- Борован: 

1.Дава съгласие Община Борован да кандидатства с проект 
„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община 
Борован“ по обявената със Заповед № РД 09-206/06.03.2018г. на заместник 
министъра на земеделието, храните и горите, и ръководител на УО на 
ПРСР, процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
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съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите 
към тях“  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 Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите в горепосочения проект за изграждане и обновяване на 
площи за широко обществено ползване са заложени в Раздел XIV-  

Разработване на  програми за реализация на общински  план  за развитие  
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата Мярка 2.1.1: 
Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура - 

Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община 
Борован, актуализиран през април 2018 г. Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020. 

3. Упълномощава Кмета на Община Борован да предприеме всички 
необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта. 

4. Общински съвет – Борован допуска предварително изпълнение на 
решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, като същото се допуска до 
предварително изпълнение поради следните причини: срокът за подаване 
на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ към Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. е до 09.07.2018 г. С реализирането на проектното предложение ще 
се ще се изпълнят заложените дейности в Общинския план за развитие на 
Община Борован за периода 2014 – 2020 г., което е в интерес на 
населението, намиращо се на територията на Община Борован. 
Пропускането на тази възможност води до необходимостта от реализиране 
на дейностите със собствени средства.  Настоящето решение се явява 
необходимо приложение към цялостната документация по кандидатстване 
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по процедурата и допускането му до предварително изпълнение е 
единствената възможност за спазване на сроковете за кандидатстване. 
Предвид изложеното решението се взема и привежда в изпълнение в 
условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, за да могат  да се защитят особено 
важни обществени интереси и ако от закъснението на изпълнението може 

да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 4.Организационни  
 

 Следващото заседание на ОбС да бъде на 20.07.2018г. от 14:00 часа. 
 

 5 .Питания 

 

 

Във връзка с питане на общинския съветник д-р Цезар Пенчев, кмета 
на общината му връчи писмени отговори с Вх.№ 72/18.06.2018г. на ОбС –
Борован и Изх.№06-63/18.06.2018г. на община Борован. Общинския 
съветник Д-р Цезар Пенчев се подписа за получаване на отговорите. 

Във връзка с питане на общинския съветник Румен Геормезовски, 

кмета на общината му връчи писмени отговори с Вх.№ 69/31.05.2018г. на 
ОбС –Борован и Изх.№93-245/31.05.2018г. на община Борован. Общинския 
съветник Румен Геормезовски се подписа за получаване на отговорите. 

Във връзка с питане на общинския съветник Петър Цветковски, 
кмета на общината му връчи писмени отговори с Вх.№ 78/26.06.2018г. на 
ОбС –Борован и Изх.№Т-16/20.06.2018г. на община Борован и   писмени 
отговори с Вх.№ 76/21.06.2018г. на ОбС –Борован и Изх.№Т-

24/21.06.2018г. на община Борован. Общинския съветник Петър 
Цветковски се подписа за получаване на отговорите. 
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      Инж.Десислава Тодорава- кмета на община Борован  прочете отговор 
на Отворено писмо  от Димитър Митев- Председател на читалище „Цани 
Иванов“с вх. № Т-66/21.06.2018 г. на Община Борован: 

„Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за народните читалища „читалищата са 
юридически лица с нестопанска цел“. Същите се създават и осъществяват 
дейност в насока задоволяване културните и образователни потребности на 
гражданите. За правилното функциониране на читалищата се предвижда 
отпускането на субсидия от държавния бюджет. Последната съгласно 
разпоредбата на чл. 23 от Закона за народните читалища ежегодно 
подлежи на разпределение. Въз основа на разпределението се сключва 
договор между съответното читалище и общината, на чиято територия се 
намира същото.  

Господин Митев, Вие в качеството Ви на председател на НЧ „Цани Иванов 
1907“ сте запознат с обстоятелството, че предоставяните от държавата 
средства под формата на субсидия, са целеви. Последните могат да бъдат 
разходвани за подсигуряване правилното функциониране на съответното 
читалище, като в това число влизат и разходите за консумативи. При 
положение, че НЧ „Цани Иванов 1907“ има потребление на консумативи 
като електрическа енергия и вода е нормално последните да бъдат 
заплащани именно от техния потребител. Отделно от посоченото следва да 
подчертая, че партидите, които са разкрити в тази насока, са на името на 

НЧ „Цани Иванов 1907“.  Считам, че Вашето отношение към кмета на 
Община Борован и Общински съвет – Борован е недопустимо. Наясно сте с 
обстоятелството, че всички останали читалища, намиращи се на 
територията на Община Борован, сами заплащат своите консумативи от 
предоставените от държавата средства, като в законоустановения срок 
представят и дължимите отчети. Не смятам, че имате основание да 
претендирате посочените суми, както и да искате същите да бъдат покрити 
от общинския бюджет. Фактическите ползватели на сградата са 
читалищните служители, респективно Читалищното настоятелство, което е 
предпоставка, че за тяхната дейност има и изразходване на електрическа 
енергия и вода. 

Бюджетните взаимоотношения между Община Борован и Народно 
читалище „Цани Иванов 1907“ Борован за 2018г. са уредени с Договор № 
Д-Д-27/ 27.03.2018г. Общият годишен размер на отпуснатите в полза на 
Читалището средства от общинския бюджет, представляващи държавна 
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субсидия за читалищна дейност за 2018г., е 33 500 лева. Общината спазва 
условията на Договора и регулярно превежда по сметката на Читалището 
всеки месец съответния размер субсидия. В тези средства са предвидени и 
разходите за веществена издръжка. 

В приетия от Общински съвет Борован бюджет за 2018г. не са предвидени 
средства от местния бюджет за дофинансиране на читалищната дейност. 
Това означава, че всички разходи трябва да се финансират от държавната 
субсидия, която Читалището редовно получава. В същото време Община 
Борован неколкократно е помагала на НЧ „Цани Иванов 1907“ да заплати 
своите текущи задължения и твърденията, които сочите в отвореното 
писмо, са меко казано обидни. Община Борован е коректна към Народно 
читалище „Цани Иванов 1907“ Борован, не възпрепятства, а подпомага 
читалищната дейност, редовно субсидира дейността му, като дори 
предоставя част от собствените си приходи в полза на Читалището / 
приходите от „Теленор“ за техниката, разположена на покрива на 
Читалището /.  В тази връзка се обръщам към Вас с молба да проявите 
нужното уважение и в качеството Ви на председател на читалището да 
предприемете необходимите действия по изпълнение на текущите Ви 
задължения, възникнали към доставчиците на комунални услуги.“ 

  

 Петър Цветковски- общински съветник: На- голямото читалище в 
общината е това в Борован и не може и читалището в Борован и 
читалището в Малорад да имат по 4 субсидирани бройки и повечето 
субсидии са насочени за читалището в Малорад. Общинска администрация 
да внесе докладна за стопанисване на сградата на читалището. Няколко 
пъти съм внасял  такава докладна и не беше гласувана от общинските 
съветници. 

 Инж.Десислава Тодорова- кмета на Община Борован: Не съм 
присъствала при разпределението на субсидията . Всяко едно читалище 
доказва дейността си. На база на това разпределение се подписва 
съответния договор със всяко едно читалище. Внесете докладна до този 
общински съвет това е и в правото на общинските съветници. 
Недопустимо е да карате да внася докладна. 

Петър Цветковски- общински съветник: какво става с ремонта на 
моста в Малорад. Минах на проверка и установих че няма работници и не 
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се работи. Работи ли се на този обект или на се работи, процедура 
проведена ли е и колко средства са осигурени, както и кой е спечелил 
търга и има ли запис за пътна карта и кога е крайния срок за изпълнението 
на ремонта на моста? Искам писмен отговор. 

Валентин Иванов – жител на с.Борован: Работя в букмейкарски клуб 
„ЯСИ“ собственост на Роза Богданова.Решихме с жена ми да отворим 
заведение за бързо хранене. Извадихме си всички регистрации от 
необходимите инстанции включително и от общината, но в един момент се 
оказа, че чрез немесата на общински съветник започнаха проверки от 
всички инстанции включително и от общината. Искам да попитам така ли 
се поощрява  малкия и среден бизнес. Ние сме готови да плащаме всички 
данъци в общината и всичко друго ,което трябва да се плати. Защо така се 
получава? 

инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован: След като на  
предходно заседание на ОбС имаше питане от общински съветник и както 
се знае, че Общински съвет е законодателната власт , а общинска 
администрация изпълнява. Нормално е ,когато общински съветник  има 
въпрос, кмета да даде отговор на следващото заседание. Това, че сме 
отговорили писмено на питането и е извършена проверка на документите 
проблем ли е. моята цел никога не е била да спъвам малкия и среден 
бизнес. Питането не е от кмета на общината и проверка със  заповед няма. 
Питането е от този ОбС към кмета на общината  направено е на 
31.05.2018г. и съответно в законовото право бях длъжна да отговоря и да 
бъде извършена съответната проверка. 

Собственичка на заведението за бързо хранене: попитала съм какви 
документи се изискват и съм ги извадила, платила съм си данъка до края на 
годината и в един момент се оказва ,че не съм била предоставила 
документ, който никога не ми е бил изискван. Идва проверка и ни каза, че 
трябва да затворим заведението. 

инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован: Аз съм 
отговорила писмено на питането на общински съветник и вие имате 
необходимите документи в МДТ. Нямам заповед да ви затворя, не съм 
подавала сигнал за вашето заведение, може де си попитате общинския 
съветник ,който е задал питането. 
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Димитър Йосифов – електротехник н Община Борован:  в отговор на 
питане защо на ул.“Рашо Трифонов“ вечер няма улично осветление искам 
до отговоря, че не е проблема в нас, а в това ,че се опитват да манипулират 
осветлението на тази улица. 

Димитър Митев- Председател на читалище „Цани Иванов“: Станала 
е авария на водата в читалището, но читалището няма ключ за мазето и 
съответно достъп до водомера.При тази авария се оказва, че е изтекла 
много вода, която не е консумирана от читалището. Общината праща хора 
за отстраняване на проблема, но водата трябвало да я плаща читалището. 

Вината за аварията е на самата инсталация, а не на читалището. Тази вода 
изтекла по време на аварията, да се плати от общината, защото не е 
консуматив на читалището. 

Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Отчета по 
чл.26а ,който се внася да 31 март, аз като кмет искам  по- подробен отчети 
по- детайлна разбивка. Възможно ли  е да ми бъде предоставен такъв. 

 Димитър Митев- Председател на читалище „Цани Иванов“: даден ви 
е отчет ,в който са описани всичко консумативи изразходени от 
читалището, ток, вода, пощенски услуги, заплати ,осигуровки са 
представени по на- детайлен начин.   

 

  

След изчерпване на дневния ред в 15:25 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 

 


