
1 

 

                            П Р О Т О К О Л 

№54 

 
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
28.03.2019 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: Кмета на 
Община Борован- инж.Десислава Тодорова 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. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС: Има постъпила Молба от 
група общински съветници. 
Искам да попитам тази молба четохте ли я или само я подписахте?  
Искам да обърна внимание за написаното в молбата, където сте написали 
че Предложенията от мен, като Председател относно  осигуряване на 
юрист за нуждите на ОбС и предложението за закупуване на компютър и 
сканиращо устройство за нуждите на ОбС твърдите, че предложенията не 
са включени в дневния ред. 
Искам да поясня, че същите са разгледани на председателски съвет, 
разгледани са на заседанията на комисии и на заседанието на ОбС. 
Казвате,че предложенията са гласувани при неспазване на Правилника. 
Какво значи ,че не са спазени? 

Ако вие знаете някаква друга форма през, която да влязат тези 
предложения напишете ми я писмено за да зная аз какво да направя. Това 
се неща свързани единствено с организацията и работата на ОбС. 
На заседание на ОбС на 24.01.2019г Общинските съветници  възложиха на 
мен, като Председател и на Кмета на общината да осигурим юрист към 
ОбС. След известно време кмета на общината си ползва правото и ни 
върна нашето предложение. Ние трябваше да го разгледаме до 25.02. или 
на първото редовно заседание, но Кмета се възползва от това, че не сме го 
разгледали до тази дата и внесе нашето решение в Административен съд. 
При нас пристигна решението на АС и ще ви зачета само определението, 
което е следното: 
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 „Остава без разглеждане Заповед №43/05.03.2019г. на Кмета на 
Община Борован, с която е оспорено решение №346 по Протокол №51 от 
проведено заседание на ОбС на 24.01.2019г. 
 Прекратява производството по  адм. Дело №1196/2019г. по описа на 
АС Враца. 
 Определението подлежи на обжалване в седем дневен срок от 
съобщаването му на страните чрез АС Враца през ВАС- София.“ 

  Аз не мога да разбера Кмета на Общината  защо търси 
конфронтация с ОбС и защо се меша в работата на ОбС. В съобщението от 
съда е описано, че това са неща свързани единствено с организацията и 
работата на ОбС, а не на общинска администрация. Толкова ли добре си 
свършва работата Общинска администрация, че всяка седмица получаваме 
протести от Прокурори относно Наредбите ни. Сега АС ни отмени 
Наредба №1 изцяло, ще бъде отменена и  Наредба №9. Това се наредби, 

които не са актуализирани от 2008г. Ако ОбС имаше юрист нямаше да се 
стига до това положение.  Цитирате в молбата си ,че не сме спазили 
закона, но аз ви попитах дали сте съгласни да има юрист към ОбС, ние 
гласуваме бюджета на общината, но вие разполагате с него и го 
разпределяте. 
 

 Инж.Десислава Тодорова- кмет на община Борован: Във връзка с 
решението, което закона ми позволява да върна 346 от Протокол 
№51/24.01.2019г., не може на заседание  през месец януари , когато не е 
гледан бюджета ОбС да гласува каквото и да е решение за юрист без да 
каже от къде ще се вземат парите от заплатете ли на ОбС или от 
консумативите и без да е приет бюджета вие взимате това решение. 
Съгласно ЗМСМА кмета има право да върне решението, като 
незаканосъобразно със мой Изх№06-20 от 11.02.2019г. позовала съм се на 
ЗМСМА и съм върнала решение №346 от Протокол №51 съгласно 
Придружително писмо и Заповед №27 11.02.19г. по чл.45 ал.1. Вие 
потвърдихте решението без да разгледате мотивите за връщане. Закона ми 
позволява в срок да вляза в АС. Това ,че има вече решени  на АС, аз имам 7 
дневен срок  да го жаля пред ВАС ще реша дали ще го използвам.          
Това, което коментирате със Секретаря на Общината  съгласно старите 
наредби, кмета е вносител на всички до докладни и наредби, но това право 
е и на ОбС и кой от вас се възползва  да внесе каквото и да е предложение 
или докладна за промяна на наредба. 
 Молбата от 5 общински съветници е входирана при вас на 11 март и 
в правилника е рагламентирано, че общинските съветници могат да 
пожелаят поправка на протокола на ОБС в съответния срок, не е включено 
в дневния ред и имат право да искат поправка. 
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 Петър Цветковски – общински съветник: Има право всеки общински 
съветник в 7 дневен срок да направи поправки в протокола. Този срок е 
изтекъл и вижте кога е било заседанието и кога е внесена молбата. Не 
може да ни се мешате в работата на Общински съветници. В 14 дневен 
срок ако не преразгледаме върнато решение, най- късно на следващото 
заседание на ОбС можем да го направим. 
 

 По дневния ред: 
 

 Да бъде включена в дневния ред Докладна записка от инж.Десислава 
Тодорова – Кмет на Община Борован относно : Актуализация на 
Инвестиционна програма 2019г. на Община Борован. 
 

   

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 Славчо  Драганински – общински съветник: Да влезе в дневния 
докладната за приемане на Наредба №7 отложена със Решение №358 от 
Протокол №53. 
 

    

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-5 съветници, “против”-4  „въздържали се” – 4 

 

 Не се приема направеното предложение. 
 

 Петър Цветковски –общински съветник: Щом ще се актуализира 
капиталовата програма, предлагам да се включи  и ул.Хан Аспарух поне да 
се насипе с камък.. Да се отделят средствата за ремонта от заложените в 
капиталовата програма средства за проектиране, гласували сме 70 000 лв, 
да се отделят 50 000 за ремонт на улицата. 
 

 Иван Костовски- Председател на ОбС: Предложението ви за в 
момента не е достатъчно обосновано, нямаме на хартиен носител 
предложение, не е минало през комисии. Нямам нищо против това 
предложение. 
 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Бюджета за 
2019г., капиталовата програма не са заделени 70 000 лв., а  10 677 лв., 
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преходен остатък от 2018г., които са зададени в перо проектиране и 
източник на финансиране е централния бюджет. 
 

 Да се включи предложението на Петър Цветковски в дневния ред . 
 

 

    

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 6 

 

 Румен Геормезовски – общински съветник: Молбата за  поправка на 
протокола да се включи в дневния ред. 
 

    

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

 Петър Цветковски – общински съветник: Съгласна ЗМСМА е 
предвиден законов срок от 7 дни  в които всеки общински съветник може 
да направи поправки в протокола този срок е изтекъл и считам, че молбата 
направена от колегите е незаконосъобразна. 
 

   

 

  След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 362 

 

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

1.Питания 

 

2.Информация  за състоянието и перспективите на 
здравеопазването в Община Борован. 
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3.Информация за административното обслужване в Община 
Борован през 2018г. и дейността  на отделните кметства. 

 

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

 

5.Отчет за изразходваните средства от ФК „Торпедо“- 2004“ 

с.Борован за развитието на футбола./ От заседание28.02.2019г., с 
направените промени/ 
 

6.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г./ От 
заседание28.02.2019г., с направените промени/. 

 

 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Годишен план за развитие на социалните услуги в 
Община Борован за 2020г. 
 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:Програма за развитие на читалищните дейности за 
2019г. и Календар на културните събития през 2019г. на Община Борован. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед 
от Кмета на Община Борован за обезпечаване на авансово плащане по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „РЧР“ и ОП „НОИР“, процедура чрез директно предоставяне  
с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018  „Социално 
икономически интеграции на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ –Компонент – 1 в полза на 
Министерството на труда и социалната политика, за обезпечаване авансово 
плащане по проект „Аз, ти и той, заедно за социалната интеграция в 
община Борован“. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси, цени на услуги и права на територията на Община 
Борован, предоставяни от общината. 
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-Докладна записка от Десислава Марковска  –  зам. Кмет на Община 
Борован Оправомощено лице съгласно Заповед №31 /13.02.2019г. на Кмета 
на Община Борован ОТНОСНО: Удължаване на срок по договор за наем 
на общински пасища, мери и ливади от ОПФ, сключени след търгове 
/проведени през 2014г. за срок от 5 години/, след решение на ОбС Борован, 
на основание ЗСПЗЗ и ЗОС. 

 

 -Докладна записка от Десислава Марковска  –  зам. Кмет на Община 
Борован Оправомощено лице съгласно Заповед №31 /13.02.2019г. на Кмета 
на Община Борован ОТНОСНО: Определяне размера и местоположението 
на пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г. 
 

  

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно : Актуализация на Инвестиционна програма 2019г. на 
Община Борован. 
 

 

 7.Организационни  
 

         -Предложение от Петър Цветковски относно ремонт на улици  
 

-Предложение от Петър Цветковски – общински съветник при ОбС-

Борован ОТНОСНО: Отпускане на средства от общинския бюджет за 
издаване на книгата „Историята на Борован“. 

 

 

8.Молби 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

1.Питания 

 



7 

 

Д-р Даниел Дилков – общински съветник: В ЦНСТ има 4 деца, които 
са  нарко зависими  и трябва да се закарат на детски психиатър, но токова 

болница има във София. Даден им е талон, но трябва да се осигури превоз. 
 

Ивайло Букерешки – общински съветник: когато приехме  бюджета 
на общината, за футбола гласувахме 39 000 лв. и вие казахте, че има три 
футболни отбора. Миналата седмица ходих на футболен мач на стадиона и 
се оказа че разполагаме само с един отбор. Попитах Румен Боянкински 
дали ще има други отбори и се оказа ,че мъжки отбор няма да има, а ще 
има само отбор деца. Мисля ,че тези 39 000 лв. са много за издръжката на 
един отбор от деца. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован:  В края на 
миналата година по мое питани и по питане на Петър Цветковски, относно 
общинската собственост, земи , язовири и др. вие сформирахте комисия, 
която трябваше да се произнесе в месец декември и да направи проверка на 
общинските имоти. До днес аз не съм получил информация тази комисия 
има ли протокол и кога ще ни запознаете с него и би трябвало в него да 
има отговор на това земята в Малорад засята ли е или не. 

Кога възнамерявате да изпълните наше решение на ОбС от месец 
септември за отдаване на общинската земя в община Борован, защото 
земеделците вече и пръскат, а ние още не сме направили процедура за 
отдаването под наем на общинските земи, като самото решение е взето 
още месец септември 2018г. 

Какво направихте със скотовъдния дом там положението е много 
лошо, ние взехме решение за продажбата му, но изникна проблем, че не 
заснемането на обекта се видя ,че има циментова площадка и не се стигна 
до никъде с продажбата. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Във връзка с 
питането на д-р Дилков за наркозависимите деца, винаги съм съдействала 
за транспортирането на деца от ЦНСТ и ще съдействам по този случай за 
закарването не тези деца до болница „Св. Наум“ София за преглед и 
лечение. 

 

Във връзка с питането на Ивайло Букерешки  относно гласуванете 
средства за футбола, същите са гласуване с мнозинство от 10 съветници  1 
съветник против и 2 въздържали се. Това, което аз съм чула на заседанието 
на комисия и на заседанието на ОбС, че отборите са 3., а преди са били 
два.Детайлно за следващото заседание ще ви отговоря на питането. 

 

Във връзка с питането на Председателя на ОбС относно проверката 
на имотите общинска собственост, има доклад изготвен до кмета на 
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общината в съответния срок има и съставен протокол, когото пожелаете 
можете да се запознаете с протокола и доклада. 

 

Във връзка с питането на Председателя на ОбС, кога възнамерявам 
да изпълня решението на ОбС от месец септември за отдаване на 
общинската земя под наем, за изпълненията на решенията кмета на 
общината се отчета два пъти в годината пред ОбС, а относно изпълнението 
на това решение, изготвена е процедура и ще стартира и, ако има желаещи  
може да участват . Това решение ще бъде изпълнено. 

Иван Костовски – Председател на ОбС: тази процедура за отдаването 
под наем на общинските земи дали  е  качена на сайта на общината? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Не е качена, но 
процедурата е готова. 

 

Във връзка с питане на Председателя на ОбС относно продажбата на 
скотовъдния дом, съгласно моя заповед е стопирана процедурата, тъй като 
се оказа имот циментова площадка, която не е общинска собственост и 
няма как общината да продаде нещо, което не е нейно и няма акт за  
общинска собственост. За тази циментово площадка имаме преписка до 
Областния управител и докато не се изясни този казус няма как да 
продадем чужд имот. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС: Имаше едно предложение от 
Цветковски, ако е  възможно под някаква форма да се наблюдава 
скотовъдния дом, защото в един момент няма какво да продаваме. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Предложих на 
г-н Цветковски да дойде лично, като дълго живял в Борован и да избере 
лице от така наречените петдневки, но той не се възползва да посочи 
човек, който да охранява там. Ще ви дам списъка и ми посочете един 
отговорен човек, който да охранява там. 

 

Диана Иванова- жител на с.Борован: По какви критерии се избират 
улиците на, които ще се прави ремонт. Ежедневно няколко млади 
семейства с малки деца  ни се налага  да минаваме по моста, който е почти 
паднал  и  по улиците на, които живеем, на тях няма асфалт нито има 
тротоари и, когато завали тези улици стават непроходими.  Молим ви  за 
съдействие, ние сме зависими от вас , като управляващ орган, както и вие 
от нас , защото ние ви избираме. Кажете ни ние какво трябва да направим 
и ще го направим, но което зависи от вас ви молим за съдействие. За нас 
този проблем е изключително сериозен и съществува от много години. 
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Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: Разбирам 
вашето притеснение. Направих си труда  да направя справка и проверя за 
вашите питания. По какви критерии решавате кой улици ще се ремонтират 
и кой взима това решение. Искам да ви уведомя, че през месец ноември 

2016г. беше проведена обществена поръчка за ремонт на уличната мрежа 
на територията на общината. На 13.03.2017г. бе подписан договор с 
фирмата изпълнител, която е част от документите за обществената поръчка 
и бяха заложени доста улици в различните населени места. Улиците са 
избрани по някакъв критерии и приоритет бяха улици с най- голям 
пътников поток, улици свързани с главен път, артерии свързани с 
републиканска пътна мрежа , улици в близост до ДГ, училища и социални 
институции. С постановление на МС 209 /18.08.2016г. №153/28.07.2017г. 
№260/24.11.2017г. №165/07.08.2018г. на община Борован бяха отпуснати 
държавни средства в размер на 1 300 000 лв.  

През първи етап бяха ремонтирани ул.“Цар Асен“, 

ул.“Симеон“,ул.“Иван Нивянин“ и ул.“Иванко“ в с.Борован – 1350м – 

300 000 лв. 
През втори етап бяха ремонтирани  улиците „Патриарх Евтимий“, 

„Пенчо Славейков“ – 1350м – 300 000 лв. 
През трети етап бяха ремонтирани  улиците „Дружба“, „Веслец“, 

„Здравец“, „Вестител“, „Кирил и Методий“ – 1870м. – 300 000 лв. 

с.Добролево. 
През четвъртия етап бяха ремонтирани улиците : „Рашо Трифонов“ , 

„Тошка Петрова“ , „Паисий Хилендарски“ , „Ген. Ангел Андреев“ и ул. 
„Хан Крум“ – 2138 м – 400 000 лв. 

В бюджета на община Борован са заложени средства за капиталови 
разходи  те са гласувани от общинските съветници , гласувал е и д-р Цезар 
Пенчев – общински съветник.Съгласно ЗМСМА, кмета на общината е 
изпълнителната власт и е изпълнил решение на ОбС, за което два пъти в 
годината давам отчет. През 2015 е приет бюджета на общината с решение 
№434 от Протокол №60 на ОбС, в този бюджет са заложени рехабилитация 
на обходен маршрут на уличната мрежа в с.Малорад, тъй като знаете, че не 
бяхме подминати от наводнението през 2014г. 

 

Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: социалните контакти на д-р 
Пенчев едва ли ви интересуват, ако общинското ръководство предложи 
съответната улица във някое населено място  тогава ОбС ви дава правото 
вие да ремонтирате съответната улица. Предложението е на общинска 
администрация, в частност Кмета на общината и  вие прелагате,а  ние се 
съгласяваме с вашето решение. Общински съвет –Борован никога не е 
предлагал коя улица да се асфалтира и не ни настройвате срещу жителите 
на общината. Аз,като общински съветник  никога не съм предлагал 
някаква улица да бъде ремонтирана и предложенията са изцяло на 
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общинска администрация. Хората са дошли на заседанието за да попитат 
за моста през, който преминават всеки ден. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован:  направихме 
обходния път на Малорад ул.“Въло Цоловски“ , „Коста Петров“, „Цар 
Самуил“ , „Цено Къчовски“ – 105 844 лв. През 2015 г е приет общински 
бюджет съгласно Решение №30 от Протокол №5 за рахебилитация на 
пътна мрежа Добролево – Сираково, Сираково – Алтимир и Сираково –
Рогозен  в размер на 108 847 лв. през 2018 г е ремонтирана ул.“Дружба“ в 
с.Добролево и улици в с.Малорад. През 2019г. е приет бюджет и бяха 
предвидени две улици  ул.“Христо Ботев“ и ул. „Гео Милев“, като 
средствата от улица „Христо Ботев „ ще се прехвърлят за ремонта на ул. 
„Гео Милев“. 

 

Иван Костовски- Председател на ОбС- Борован: въпроса на жителите 
е може ли да се направи ремонт на тяхната улица или не, а вие давате отчет 
кои улици сте направили. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: вашата улица е 
предвидена в обществената поръчка остават 200 000 лв. да ни бъдат 
преведени, и като ги преведат ще бъдат асфалтирани и тези улици. 

 

       

 

2.Информация  за състоянието и перспективите на 
здравеопазването в Община Борован. 

 

 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 363 

 

Отлага Информацията   за състоянието и перспективите на 
здравеопазването в Община Борован за следващото заседание, като бъдат 
отстранени не точностите.  
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 2 
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3.Информация за административното обслужване в Община 
Борован през 2018г. и дейността  на отделните кметства. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: имаше питане за 
събираемостта на таксите в Добролево. 

 

Таня Петков – Секретар на община Борован: таблицата  в 
информацията е разделена  и там са посочени сумите платени в кметствата, 
като се има в предвид, че жителите могат да плащат и в общината. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: вече два мандата тази 
информация се даваше,като всяко кметство представяше  такава 
информация, за първи път изказвам задоволство ,че всичко е обобщено в 
една информация. 

 

 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 364 

 

Приема Информацията  за административното обслужване в Община 
Борован през 2018г. и дейността  на отделните кметства. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

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

 

 

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 365 

 

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

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

5.Отчет за изразходваните средства от ФК „Торпедо“- 2004“ 

с.Борован за развитието на футбола./ От заседание28.02.2019г., с 
направените промени/ 

 

Иван Костовски – председател на ОбС- Борован: Отчета е отложен от 
миналото заседание , но не е внесена промяна . 
 

6.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г./ От 
заседание28.02.2019г., с направените промени/. 

 

Иван Костовски – председател на ОбС- Борован: Програмата е 
отложена от миналото заседание , но не е внесена промяна . 
 

 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Годишен план за развитие на социалните услуги в 
Община Борован за 2020г. 
 

                            

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
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РЕШЕНИЕ 

№ 366 

 

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1,т.12 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка 
с чл.36б, ал.4 от ППЗСП и във въз основа на Областна стратегия за 
развитие на социалните услуги 2016-2020г. в Област Враца, ОбС-Борован: 
 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Борован за 2020г. 

        

 Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

                                                                                                                         

 

-Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:Програма за развитие на читалищните дейности за 
2019г. и Календар на културните събития през 2019г. на Община Борован. 

 

 

                            

  След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 367 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 
от Закона за народните читалища, ОбС –Борован: 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност – 2019г. 
2. Приема календар на културните събития през 2019г на Община 

Борован. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – 1  
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-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед 
от Кмета на Община Борован за обезпечаване на авансово плащане по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „РЧР“ и ОП „НОИР“, процедура чрез директно предоставяне  
с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018  „Социално 
икономически интеграции на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ –Компонент – 1 в полза на 
Министерството на труда и социалната политика, за обезпечаване авансово 
плащане по проект „Аз, ти и той и тя заедно за социалната интеграция в 
община Борован“. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: съфинансиране 20% 
проекта за колко пари е и колко е съфинансирането от общината. Кой ще 
прави обучението. Не можем да си плащаме старите задължения, а да 
финансираме проект. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмета на община Борован: Договора, 

който подписахме е за безвъзмездна финансова помощ по две оперативни 
програми. Тук не касае съфинансиране. Зам -.Кмета на общината – Илияна 
Донкова е ръководител на проекта, било е една записна заповед, но 
отчитането на този проект ще бъде по две оперативни програми, един 
проект е с един ръководител и един счетоводител, но отчетите ще бъдат и 
по двете оперативни програми. ОбС трябва да вземе за две записни 
заповеди решение по двете програми. Договора е подписан с 
Министерството на труда и социалната политика. Общината е партньор с 
ДГ, ОУ и НПО и ще предоставим цялостен пакет на 700 уязвими жители, 
образование, социални и здравни услуги. 

 

Д-р Цезар Пенчев- общински съветник: кой ще обучава тези хора? 

Няма ли да има подизпълнител, който да изпълнява някаква дейност? 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован: ДГ, ОУ и НПО 
партньори са  ни ЦНС „Интегро“ гр.Разград , ЦМЕД „Амалипе“ гр.Велико 
Търново. Има ръководите, счетоводител и двама координатори. 

 

                            

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

№ 368 

 

          На основание чл.  21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.1, т 10 
от ЗМСМА и във връзка с Административен договор: 

1.Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-

0042-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект 
„Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.: 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване” BG05M9OP001-2.018 „ Социално икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани меки за подобряване достъпа до 
образование“- Компонент -1 в размер до 497 469,75 лв. 

2. Регистрационен номер на договора по  ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-

0042-2012BG05M2OP001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в 
община Борован”, по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020 г.: Приоритетна ос 3: „Образователна 
среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M9OP001-2.018 

„ Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 
меки за подобряване достъпа до образование“- Компонент -1 в размер до 
380 662,55 лв.сключен между МТСП и Община Борован и при мотиви 
изложени в докладната записка, Общински съвет – Борован: 

1.Упълномощава кмета на Община Борован да подпише  Запис на заповед 
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси от какъвто 
и да било характер, платима на предявяване в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, в размер на  99 493,95 лв. (Деветдесет и 
девет хиляди четиристотин деветдесет и три лв. и 95 стотинки ) за 
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане на 
безвазмезна финансова помощ по договор № BG05M9OP001-2.018-0042-

C01 по процедура BG05M9OP001-2.018 „ Социално икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани меки за подобряване достъпа 
до образование“- Компонент -1 , сключен между Община Борован и 
Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция 
„Оперативна програма“ Наука и образование за интелигентен растеж“, 

финансиран от Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ и 
„Оперативна програма“ Наука и образование за интелигентен растеж“. 
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2. Упълномощава кмета на Община Борован да подпише  Запис на заповед 
без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси от какъвто 
и да било характер, платима на предявяване в полза на Изпълнителна 
агенция „Оперативна програма“ Наука и образование за интелигентен 
растеж“ към Министерството на образованието и науката в размер на  
76 132,51 лв.( Седемдесет и шест хиляди лв. и 46 стотинки) за 
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане на 
безвазмезна финансова помощ по договор № BG05M9OP001-2.018-0042-

2012BG05M2OP001-C01 по процедура BG05M9OP001-2.018 „ Социално 
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани меки за 
подобряване достъпа до образование“- Компонент -1 , сключен между 
Община Борован и Министерство на труда и социалната политика и 
Изпълнителна агенция „Оперативна програма“ Наука и образование за 
интелигентен растеж“, финансиран от Оперативна програма“Развитие на 
човешките ресурси“ и „Оперативна програма“ Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

 

2.Възлага на кмета на Община Борован да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовите плащания по договор № 
BG05M9OP001-2.018-0042-C01 и договор №BG05M9OP001-2.018-0042-

2012BG05M2OP001-C01 и да ги представи пред Управляващия орган. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – 5  

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси, цени на услуги и права на територията на Община 
Борован, предоставяни от общината. 

 

                            

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

№ 369 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.28 от ЗНА, във връзка с 
чл.9 и чл.6, ал.1и2 от ЗМДТ, във връзка с чл.11, ал.3 от ЗНА и чл.79 от 
АПК , и при мотиви изложени в докладната записка, Общивски съвет – 

Борован: 
1. Отменя до сега действащата наредба №6 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 
тероторията на община Брован, приета с Решение №569, 
Протокол №47 от 27.07.2007г. , изменяна и допълвана 
многокрратно. 

2. Приема нова Наредба за определянето и азминистрирането на 
местните такси , цени на услуги и права на територията на община 
борован. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – 2  

 

 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска  –  зам. Кмет на Община 
Борован Оправомощено лице съгласно Заповед №31 /13.02.2019г. на Кмета 
на Община Борован ОТНОСНО: Удължаване на срок по договор за наем 
на общински пасища, мери и ливади от ОПФ, сключени след търгове 
/проведени през 2014г. за срок от 5 години/, след решение на ОбС Борован, 
на основание ЗСПЗЗ и ЗОС. 

 

Инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: подала съм 
декларация за имущество и интереси във връзка с чл.35, ал.1 т.2 от Закона 
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество с Вх №G321  от 08.06.2018г. на комисията КОМПИ от Кмета на 
община Борован относно съществуване на частен интерес по конкретен 
повод, а именно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ под 
наем и аренда по реда на чл.37и ЗКЗЗ ,както и свързаните с тях по чл.37м 
от Закона . 

 

                            

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

№ 370 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и  
чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ОбС-Борован: 

 

1. Възлага на зам. кмета на Община Борован – Десислава Марковска, 
оправомощена  съгл. Заповед № 31/13.02.2019 г. на Кмета на Община 
Борован, да удължи срока по договорите за наем на общински 
пасища, мери и ливади, сключени след проведени търгове по 
действащи законови разпоредби към момента на сключването им със 
срок до 30.09.2019 г. включително. 
 

            2. Общински съвет - Борован възлага на зам. кмета на Община 
Борован – Десислав Марковска, оправомощена съгл. Заповед № 
31/13.02.2019 г. на Кмета на Община Борован, да сключи АНЕКСИ към 
договорите за наем на ПМЛ, с животновъдите, които изразят  желание за 
удължаване на договорите си със срока по т. 1 от настоящото решение. 
                                                                                                                                                        

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

В 16:00 часа заседанието напусна общинския съветник Петър Цветковски. 
 

 

 

 -Докладна записка от Десислава Марковска  –  зам. Кмет на Община 
Борован Оправомощено лице съгласно Заповед №31 /13.02.2019г. на Кмета 
на Община Борован ОТНОСНО: Определяне размера и местоположението 
на пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г. 
 

 Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован: Колко от 
пасищата има продадени от ЧСИ? 
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 Веселина Геормезовска – юрист в община Борован: Ако от тези 
пасища имаше продадени , нямаше да се в докладната записка. 
 

 

                            

  След направените  разисквания и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 371 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 1 и 3 и чл. 37о от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 
98 от ППЗСПЗЗ, и при мотиви, изложени в докладната записка, Общински 
съвет – Борован: 

            1. Приема годишен план за паша, съгласно Приложение № 1, 
неразделна част от настоящото решение. 

2. Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално 
ползване на територията на община Борован за стопанската 2019/2020 г. 
съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3, представляващи неразделна 
част от настоящото решение. 

3. Дава съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за 
индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопаснки животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

4. Договорите за наем на имотите за индивидуално ползване, 
съгласно Приложение № 3, да се сключат за срок от 5 /пет/ стопански 
години, считано от 2019/2020 година по цени, определени по пазарен 

механизъм от независим оценител за землищата на селата от състава на 
Община Борован, както следва: 

Землище с. Борован – 7.00 лв./дка 

Землище с. Малорад – 7.00 лв./дка 

Землище с. Добролево – 7.00 лв./дка 

Землище с. Нивянин – 7.00 лв./дка 

Землище с. Сираково – 7.00 лв./дка 
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5. Приема правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на 
територията на община Борован, съгласно Приложение № 4, неразделна 
част от настоящото решение. 

           6. Определя следните задължения на Общината и на ползвателите за 
поддържането на предоставените мери, пасища и ливади:  
 

           а/ Задължения на Общината  
 т.1 Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за 
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
 т.2 Да предоставя информация и методически указания на ползвателите 
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и 
пасищата.  
 

          б/ Задължения на ползвателите  
т.1 Да са регистрани в  ОДБХ гр.Враца ; 
т.2 Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички 
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от 
техния вид и възраст; 
т.3 Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението 
им; 
т.4 Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна 
растителност, замърсяване, камъни, битови и строителни отпадъци и др.; 
т.5 Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове 
/орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./ 
т.6 Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на 
тревостоя; 
т.7 Да окосяват прорасналата, неизпасана трева; 
т.8 Да не се палят сухи треви и храсти в пасището, да не опожарява и 
подпалва нежеланата тревна и храстовата растителност, както да изсича 
намиращите се върху отдадените под наем земи дървесни видове; 
т.9 Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност; 
т.10 При необходимост да се извършват пръскане със съответните 
разрешени и пуснати на пазара препарати за обезпаразитяване и 
наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
т.11 Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им 
мери и пасища; 
т.12 Пашата на животните да се извършва във времето от месец март до 
месец ноември. 
т.13 Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
т.14 Да не се  извършва паша в горите, граничещи до пасищата. 
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т.15 Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 

        7. Възлага на Десислава Марковска - Зам. кмет на Община Борован да 
извърши необходимите действия по изпълнение на решението. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Не се приема направеното предложение. 
 

- Предложение от Петър Цветковски относно ремонт на улици. 
 

Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: относно 
направеното предложение на г-н Цветковски, в което предлага за отделяне 
на средства от проектирането в размер на 50 000 лв. В капиталовата 
програма има заложени само 10 000 лв. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Да се направи комисия и да 
откликнем на желанието на тези млади хора и да излезе комисията със 
становище. Трябва да се огледа тези улици и моста и още повече, че там 
преминава и един от микробусите, които вози деца и ,ако нещо се случи с 
моста ще стане беля. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС – Борован: Предложението на 
Петър Цветковски да остане за следващото заседание , като общинска 
администррация да изготви комисия, която да излезе със становище  дали 
има възможност този мост дасе окрепи и какви средства ще са необходими 
и за ремонта на самата улица. 

 

 

                 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно : Актуализация на Инвестиционна програма 2019г. на 
Община Борован. 
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Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: до къде ще стигнат 
средствата да ремонта на тази улица?  

 

Калинка Петкова- за улицата евентуално отводняване и асфалтиране 
от бордюр до бордюр и полагане на нов асфалт 900 м. и ширина 6,5 м. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС-Борован: улицата по, която 
трябва да отводните надолу е ужасна и ме притеснява ,че ще дойдат 
жителите на тази улица за да се оплачат ,че водата върви по тяхната улица.  

 

Румен Геормезовски- общински съветник: трябва да има 
отводняване, по- добре да се направи половината улица ,но да е 
качествено, защото незнам тези средства дали ще стигнат за цялата улица, 
но ако стигнат ще е много добре това. 
 

                            

  След направените  разисквания  и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 372 

 

 На основание чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.21, 
ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА , Общински съвет- Борован: 
 

 1.Одобрява извършването на вътрешнокомпенсирани промени в 
показатели на капиталовите разходи на Община Борован за 2019г., както 
следва: 
 Пренасочват се средства от обект: 
 

 „Ремонт и рехабилитация на ул.“Христо Ботев“ в с.Борован – 57 000 

лв. 
 

 Към обект: 
 

 „Ремонт и рехабилитация на ул.“Гео Милев“ с.Борован, които стават 
общо 172 000 лв. 
 

 Възлага на Кмета на Община Борован да извърши необходимите 
действия по изпълнение на решението. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 7.Организационни  
 

  

-Да се направи комисия за обследване на моста  на ул.“Хан Аспарух„ 

и ул.“Кукуш“ и да се прецени как да се постъпи , дали да се направи първо 
моста и тогава улиците. 

 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 30 .04.2019г. 
 

 

-Предложение от Петър Цветковски – общински съветник при ОбС-

Борован ОТНОСНО: Отпускане на средства от общинския бюджет за 
издаване на книгата „Историята на Борован“. 

 

Румен Геормезовски – общински съветник:Има закони отнасящи се 
за библиотеките към читалищата и има определени дейности  и насоки, 
които са в тези закони и за съжаление това предложение не попада в тях, а 
ние нямаме и местна наредба с която да решим за това предложение. 

 

Д-р Цезар Пенчев – общински съветник: добрия начин е да се 
намерят по някакъв начин средства, но едва ли чрез общината, по- скоро 
чрез дарителски фонд. Щях да предложа общинските съветници да 
направят някакво дарение, но 2000 лв. са прекалено. 

 

Инж. Десислава Тодорова- Кмет на община Борован:Във връзка с 
предложението на Цветковски тези лица споменати в предложението са 
покойници. Идеята е чудесна, но да се дават средства от бюджета на 
общината без да е спазен закона и правилата не съм съгласна. Съгласно 
закона за закрила и развитие на културата  съгласно чл.18, ал.2 Общински 
съвет приема решения за :   
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1.финансиране на общинските културни институти от общинските 
бюджети; 

2. определяне на стимулиращи за развитието на културните организации в 
общината размери на местните такси; 

3. провеждане на конкурси за културни инициативи, творчески проекти, 
целеви програми и други, финансирани от общинския бюджет; 
4. участие на общината в дружества за съвместна дейност, общински 
фондации и сдружения за осъществяване на културни дейности; 
5. създаване, преобразуване и закриване на регионални културни 
институти със седалища в общината по реда на чл. 9, ал. 2; 
6. отпускане на творчески стипендии за подпомагане на млади творци на 
културата; 
7. учредяване на награди за принос и постижения в областта на културата; 
8. подпомагане развитието на любителското изкуство, краезнанието и 
родознанието; 
9. създаване на програми за съхраняване на народното творчество. 
 

В общината  няма  Наредба за финансово подпомагана на 
книгоиздаване.При условие, че общината няма проект на тази книга за да 
видим съдържа ли или не политически оттенък или лични нападки. Аз, 
като кмет ми е отрицателно становището и подкрепям становището на д-р 
Пенчев за дарителски фонд, но дори и по този начин трябва да видим 
проект на книгата.  
 

 

                            

  След направените  разисквания     ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 373 

 

 Общински съвет –Борован отпуска 2000 лв. за издаването на книгата 
«Историята на Борован», от неговото създаване до този момент. 
Средствата да бъдат осигурени от «Бюджета на Община – Борован      

«Друг идейности по куртурата», където ние, като общински съветници сме 
отвърдили 3500 лв. Средствата да бъдат преведени чрез платежно 
нареждане на печатницата, която ще отпечата книгата. Книгата да бъде 
издадена в 2000 екземпляра. 
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-4 съветници, “против”-1   „въздържали се” – 7 

 

Не се приема направеното предложение. 
 

 

8.Молби 

 

-Молба от Пламен Белински относно финансиране за издаване на 
книга. 

 

Славчо Драганински – общински съветник: такава книга има 
издадена преди години. 

 

                            

  След направените  разисквания     ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 374 

 

 Да бъдат отпуснати 900 лв за отпечатването на книга свързана със 
събития от времето на Балканската, Междусъюзническа  и Първа световна 
война. 
 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-1 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – 11 

 

Не се приема направеното предложение. 
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След изчерпване на дневния ред в 16:20 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 

 


