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                             П Р О Т О К О Л 

№51 

 
    От редовно заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
24.01.2019 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:  зам.кмет 
на община Борован-   Илияна Донкова, Десислава Марковска- зам.Кмет на 
община Борован, Таня Петкова –секретар на община Борован, 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. 
 

 Преди приемането на дневния ред Председателя на ОбС - Борован 
даде думата  на зам. Кметовете в община Борован и на групите общински 
съветници за изказвания преди започване на първото заседание на ОбС за 
2019г. 
 

 Илияна Донкова – зам.Кмет на Община Борован пожела на 
общинските съветници ползотворна работа през новата година. 
 

 Славчо Драганински – общински съветник, пожела на всички да са 
живи и здрави, а общинска администрация да вниса  в срокове материалите 
за заседания. 
 

 Петър Цнетковски- общински съветник: Пожелаваме си много 
спечелени и изпълнени проекти в Общината.  Като група не сме доволни 
от миналия политически сезон, защото каквито и предложения да 
имахме,като група общински съветници, нито един въпрос не беше взет 
под внимание въпреки неговото належащо решаване. Не сме доволни от 
част от общинска администрация. Доволни сме от единия зам.Кмет.  
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: От доста време 
наблюдавам,че общинска администрация вниса за гласуване от ОбС 
докладни, а ние съветниците се явяваме като подписвачи, без да знаем за 
какво става на въпрос. На предходното заседание не присъствах , поради 
ползването на годишен отпуск , но изгледах запис на заседанието. Първо в 
провеждането на зеседанието има направено сериозно нарушение. Относно 
двете докладни за проектите има един текст, в който е казано „ако 



 

2 

 

общински съвет не гласува“ и се изредени последствията ,какво ще се 
случи ,ако не се гласува.От написаното излиза ,че ако не се гласуват тези 
около 40 000 лв. общината ще фалира, но в същото време никой на попита 
общинските съветници защо не искат да гласуват тези две докладни и 
какъв е проблема. Причината е ясна. По двата проекта не беше дадена 
никаква ясното, къде се намират тези проекти, има ли избран изпълнител и 
има ли някакви проблеми , нищо не се казва. Защо не се казва за 
решението на защита на конкуренцията и запознати ли сте с него. Кой ще 
плати 4,500 лв на фирмата по делото. Обществената поръчка не  е 
разделена и е нарушен ЗОП. 
Не съм съгласен с начина на работа, другия проект за пътищата къде се 
намира, пак в КЗК. Тези неща трябва да се казват, а не да обвиняваме 
общинските съветници ,че не четат. Третия проект за улиците защо не се 
казва нищо за него, защото е провален. Проектите са бавят умишлено. 
Защо, след като се наемат консултанти и юристи  по проектите не се слуша 
какво казват , защо се наемат тогава и малко ли задължения има общината 
за да продължава да прави и други задължения. Относно изказването на 
общинския съветник  Румен Геормезовски да се гласуват тези докладни и 
средства ,че не ги даваме ние искам да кажа ,че България ,като 
равноправна членка на ЕС вниса вноска в размер на 518 000 000 евро и 
тези пари са от българския народ от данъкоплатеца. Искам да бъдем 
информирани, когато става на въпрос за финанси ,проекти и т.н и няма да 
гласувам решения обвити в мъгла. 
Направих си справка с един кмет на дунавска община, който ми обясни ,че 
ако не даде яснота по това ,което предлага за гласуване, всичко това няма 
да се гласува, а ние дори не знаем кой асфалтира улиците в Борован. 
Прави се комисия, която ще разследва кой изора 800 дка общинска земя в 
Малорад на която е засаден тютюн, същото се случи и предния мандат, 
когато някой изора цялата общинска земя и тогава отново не се намери кой 
го направи.Направихме комисия от общински съветници г-Цветковски, д- 

р Пенчев и Георги Горанов, като последния не присъства на обиколката на 
земята. Джипиеса установи 1750 дка. общинска земя, която беше засадена 
без договор за това и се взе някакво решение да се плати по средно рентно 
плащане. Нямам нищо против г- Червеняшки да си гледа тютюн, доказал 
се е и го може и няма нищо лошо в това, но нека земята де мине на търг да 
си я вземе под наем  и да си плати на общината, защото ние говорим , че 
ако не бъде взето решение за ДДС по проектите общината ще фалира. 1300 
дка. общинска земя по 50 лв на дка. са около 65 000 лв, но ние за тези пари 
нищо не казваме и все едно тези пари не са важни.  
Комисията трябва да установи , кой гледа риба в язовира в с.Малорад, 
който се стопанисва от 2011 год. Без договор  от Иво нищо лошо няма в 
това ,но нека се плаща наем на общината. 
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Десислава Марковска – зам .Кмет на община Борован: Единия проект ни е 
спечелен в момента в който ни е даден в КЗК и решението на КЗК е в полза 
на общината. 
 

Иван Костовски – председател на ОбС: дайте да погледнем решението 
също така трябваше да донесете и платежните за земята в Малорад. 
Тази фирма какво жали? 

 

Десислава Марковска – зам. кмет на община Борован: помолихме г-н 
Кариманов да дойде, но така и не дойде на заседанието. 
Фирмата жалиха  методиката, не се жалили проекта. Тук се жали СМР, а 
другото е авансово плащане на проектиране и консултантски услуги. Не 
сме вкарвали докладна още за авансово плащане по СМР, защото все още 
няма сключени договори. 
 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Аз не разполагам с тази 
информация , но ще се радвам да ми покажете документа, че е спечелено. 
 

 

 

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 339 

 

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

         1.Питания 

 

 2.План за работата на Общински съвет – Борован през първото 
шестмесечие на 2019г. 
 

2.Докладни 

  

-Докладна записка от Десислава Марковска – За Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.  

 

-Докладна записка от Десислава Марковска – За Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на План за действие за общинските 
концесии 2019г.- 2020г.  
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средства за командировки на Кмета 
на Община Борован за 4-то тримесечие на 2018г. 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска – За Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Извънредно заседание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ ООД – Враца на 06.02.2019г. от 11.00 часа, в сградата на Областна 
администрация – Враца, бул. „Демокрация“ №1 заседателна зала – ет.4  

 

 -Предложение от Илияна Донкова- зам.Кмета на община Борован 
относно Отчет за 2018 на МКБППМН – Община Борован  
 

 4.Организационни.  
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

         1.Питания 

 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Питанията са на граждани от 
Община Борован: 
 Извършвал ли е г-н Славчо Драганински дърводелски услуги в 
ЦНСТ, какви пари е получил, като възнаграждение и  това не е ли в разрез 
със закона? 

 Имало ли е проект за асфалтиране на улици в Борован, и ако е имало 
на какъв етап е проекта? 

 Знае ли г-жа Кмета на Общината , че в Малорад назначеното лице 
Мети ,което е на работа в Информационния център е заминал за Италия и 
парното е замръзнало и се е спукало и на втория етаж паркета се надул и 
докога ще продължава тази практика хора назначени на работа да ходят в 
чужбина и след това се връщат и започват отново работа? 

 Искам писмен отговор на трите  въпроса, за да предоставя 
отговорите на хората ,които ме питат. 
 

 Славчо Драганински – общински съветник: Кмета ме накара да видя 
в ЦНСТ счупените легла, установих че нищо не може да се направи , не 
съм работил и не съм вземал пари. 
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 Петър Цветковски – общински съветник: Асфалтирането на улиците 
в цялата община, колко средства са отпуснати за тези няколко транша, 
отпуснати ли са всички средства, правена ли е поръчка за надзор, който да 
прави контрол на асфалтирането, коя е фирмата за надзор, кои са фирмите 
за асфалтиране в Добролево, Малорад и Борован. Проведен ли е търга за 
проектиране и колко е платено на проектантите? 

На общината са отпуснати три транша по 300 000 лв и още 400 000 лв. се 
очакват. Асфалта  на повечето улици е изровен. 
 

Искам писмен отговор от зам.Кмета по проектите- Десислава Марковска. 
 

Обществената трапезария има ли хора, които са на работят и получават 
минимална работна заплата, а получават  ядене от обществената 
трапезария? 

 Има ли пенсионери , които получават прилични пенсии и в момента се 
хранят от обществената трапезария? 

Има ли от едно семейство всички да се хранят в обществената трапезария, 
да ми се предостави списък на хранещите се  в Община Борован? 

 

Искам писмен отговор от зам Кмета на общината- г-жа Илияна Донкова. 
 

Има ли назначени служители в общинска администрация по срочни 
договори, на които като им изтече договора и отново стават на срочни 
договори, което е нарушение на кодекса на труда. 
Има ли назначени пенсионери  на работа  в общинска администрация и в 
Домашен социален патронаж? 

 

Въпросите ми са към Секретаря на общината , искам писмен отговор. 
 

Петър Цветковски – общински съветник Сезирам Комисията по конфликт 
на интереси към ОбС –Борован във връзка със зам.Кмета на Община 
Борован- г-жа Десислава Марковска, която е земеделски производител. 
Комисията да направи заседание и да сигнализираме централната комисия. 
Г-жа Марковска не може да бъде зам.Кмет и земеделски производител, 
защото търгува с продукция. 
 

-Знае ли някой кой копае канал от воденицата към водстрой? 

-Има ли разрешение от Главния архитект г-н Евгени Червеняшки за 
производство на палети ? 

-Има ли разрешение г-н Червеняшки за производства на тютюн и за 
пекарни на тютюн от архитекта на общината и има ли разрешение за 
отглеждане на коне, след като няма отточни ями? 



 

6 

 

-Има ли платен 1,5 – 2 км. За прокарване на водопровод, и електропровод 
който минава през общинска собственост, платено ли е на общината ? 

 

Искам писмен отговор на тези въпроси. 
 

-Ветеринарната лечебница  и бикарника да се сложи охрана, че всичко се 
разграби. Устен отговор искам. 
 

 

 

 2.План за работата на Общински съвет – Борован през първото 
шестмесечие на 2019г. 
 

  

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 340 

 

 Приема План за работата на Общински съвет –Борован за първо 
шестмесечие на 2019г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

2.Докладни 

  

-Докладна записка от Десислава Марковска – За Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.  

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: какво стана с бордерото за 
общинската земя, искам да го видя? 

 

 

  След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 



 

7 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 341 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от 
ЗОС , ОбС-Борован: 
1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  за 2019г. 
2.Програмата за разпореждане  с имоти –общинска собственост за 2019г.  
да бъде публикуване на интернет – страницата на Община Борован. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Не се приема програмата. 
 

 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска – За Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Приемане на План за действие за общинските 
концесии 2019г.- 2020г.  

 

 

  След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 342 

 

 Приема План за действие за концесиите  на територията на Община 
Борован за периода 2019г. – 2020 г. 
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-1  „въздържали се” – 3 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средства за командировки на Кмета 
на Община Борован за 4-то тримесечие на 2018г. 
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  След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 343 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата 
за командировките в страната , ОбС-Борован: 
 Одобрява разходите за командировки на Кмета на община Борован за 
четвърто тримесечие на 2018г. в размер на 60,00 лв съгласно Приложение 
№1.  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска – За Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Извънредно заседание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК“ ООД – Враца на 06.02.2019г. от 11.00 часа, в сградата на Областна 
администрация – Враца, бул. „Демокрация“ №1 заседателна зала – ет.4  

 

 

  След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 344 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, във връзка с покана с вх.№ 09-8/10.01.2019 г. на Председателя на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, във връзка с писмо с вх. № 09-

14/(19)1/15.01.2019 г. на Община Борован, подадено от Председателя на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, във връзка с писмо с вх. № 09-14/19-1 

15.01.2019 г. на Община Борован, подадено от Председателя на 
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
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обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, и при мотиви, изложени в докладната 
записка, ОбС-Борован: 

1. Упълномощава инж. Десислава Димитрова 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 06.02.2019 г. /сряда/ от 11.00 часа, в 
сградата на Областна администрация - Враца, бул. „Демокрация“ № 
1, заседателна зала – ет.VI.  

2. Указва начин на гласуване по предложената точка от дневния ред, 
както следва: 

Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 

към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги между „Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца и 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца от 09.02.2016 г. –„ЗА“ 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 -Предложение от Илияна Донкова- зам.Кмета на община Борован 
относно Отчет за 2018 на МКБППМН – Община Борован   
 

Петър Цветковски – общински съветник: Кой са обществените възпитатели 
в Борован и колко са на брой? ЦНСТ има ли назначен обществен 
възпитател? 

Може ли леличка уволнена от ЦНСТ, поради възникнал проблем с едно от 
децата настанено там, да бъде назначена в детската градина в Борован и 
то,като помощник учител? 

 

Илияна Донкова – зам.Кмет на Община Борован:Обществените 
възпитатели са трима, този който е в училището  отговаря и за ЦНСТ. Ще 
проверя и ще ви отговоря кои са. 
 

Румен Геормезовски – общински съветник: Ходя един път в седмицата в 
ЦНСТ и виждам ,че има резултати. 
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Петър Цветковски – общински съветник: Считам, че общински съветник 
не може да бъде обществен възпитател, защото се намира в сферата на 
общинска администрация и бройките за възпитател се утвърждават с 
бюджета на общината. 
 

 

  След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 345 

 

 На основание чл.7, ал.2 от Закона за БППМН, съгласно който 
комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни, ОбС-Борован: 
 Приема Отчет за 2018г. на МКБППМН – Община Борован. 
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 

 

  

 

4.Организационни 

 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 28.02.2018г. от 14:00 часа. 
 

Петър Цветковски –общински съветник: Имам предложение да се възложи 
на Председателя на ОбС съвместно с Кмета на Общината  да осигурят от 
следващото заседание юрист за нуждите на Общински съвет-Борован. 
 

 

След направените  разисквания  по направеното предложение ОбС взе 
следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 346 

 

 Възлага на Председателя на ОбС съвместно с Кмета на Общината  да 
осигурят от следващото заседание на ОбС, юрист за нуждите на Общински 
съвет-Борован. 
 

  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 1 

 

 

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

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 


