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                            П Р О Т О К О Л 

№55 

  
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
30.04.2019 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, 

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 

№ 375 

 

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

 

1.Питания 

 

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

 

3.Програма за майски културни тържества в община Борован, -
29 май 2019г. 

 

4.Отчет за дейността на горския в община Борован по 
стопанисване и опазване на общинската гора за 2018г. 

 

5.Отчет по чл.26а, ал.4  за осъществените читалищни дейности и 
изразходваните бюджетни средства през 2018 г. на читалищата в 
Община Борован. 
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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. 
 

 -Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на „Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в „Община 
Борован за 2019г. 
 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Борован 2019-2021г. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Одобряване средства за командировки на Кмета на 
община Борован за първо тримесечие на 2019г. 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Годишен доклад за наблюдението  изпълнението на 
План за развитие на община Борован за 2018г. 

 

 

-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. 
 

 -Предложение от Ирена Петрова- директор на дирекция „социално 
подпомагане“ Бяла Слатина ОТНОСНО: Предоставяна не отчет за 
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изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. и План 
за действие 2019г.  
 

 7.Организационни  
 

-Предложение от Комисията по номинациите , избрана с решение 
№50 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Борован ОТНОСНО: 

Присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН“. 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

1.Питания 

 

Д-р Даниел Дилков – общински съветник: Имам предложение към 
общинска администрация, да внесе за гласуван докладна за ползване на 
помещението на д-р Железарска под наем от мен. 

 

инж. Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: във връзка с 
предходно заседание, Протокол №54 от проведено заседание на ОбС на 
28.03.2019г. имаше питани от общинския съветник Ивайло Букерешки. 

Относно питането на общинския съветник Ивайло Букерешки ви 
уведомявам, че при приемането на бюджета  на общината за 
субсидирането на ФК „Торпедо“ 2004, отпуснатите гарнитури бяха три: 
Футболна група мъже, деца и подготвителна група деца. От пролетния 
полу сезон ФК остава с два отбора  деца и подготвителна група тъй, като 
футболистите от мъжкия отбор са записали участие в други клубове 

поради липса на законово основание на клуба за заплащане на 
възнаграждения за участие във футболни срещи. Бюджета на ФК „Торпедо 
2004“ с.Борован е съставен на база двата сезона пролетен и есенен. 
Ръководния орган на ФК ще работи за привличане на гарнитура мъже за 
есенен сезон чрез привличане на спонсори чрез ,които да се финансират 
възнагражденията на мъжкия отбор.Част от средствата от гласувания 
бюджет за 2019г. ще бъдат използвани за подобряване и поддръжка на 
материалната база на стадион „Торпедо“. 

 

Във връзка с питането на д-р Дилков , че 80% от пациентите на д-р 
Железарска, която е приключила дейността и искането  му  за ползване на 
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помещението, от страна на общинска администрация за следващото 
заседание ще бъде внесена такава докладна. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: защо не дойде на 
заседанието президента на клуба. Миналата година са били два отбора, 
12 000 лв. бюджет. Искам за другото заседание да ми се отговори  колко от 
тези гласувани 39 000 лв. са похарчени до сега и са преведени на 
„Торпедо“ Борован. 

 

 Инж. Десислава Тодорова – Кмет на община Борован: за следващото 
заседание ще имате информация колко от гласувания бюджет са преведени 
на ФК. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС: хубаво е да се направи 
ремонт  и да можем да погледнем след това какво е направено, защото 
положението на материалната база на стадиона към момента не е добро. 

 

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

 

д-р Цезар Пенчев – общински съветник: Да се отбележи в 
информацията, че бюджета е за 7 бройки , а назначените са 5. Болести на 
пикочно- половата система да стане с бройка 7. 

 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 376 

 

Приема Информацията за състоянието и перспективите на 
здравеопазването в Община Борован. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – няма 
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3.Програма за майски културни тържества в община Борован, -
1-29 май 2019г. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 377 

 

Приема Програма  за майски културни тържества в община Борован, 
1-29 май 2019г. 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 

4.Отчет за дейността на горския в община Борован по 
стопанисване и опазване на общинската гора за 2018г. 

 

 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 378 

 

Отлага за следващото заседание Отчета за дейността на горския в 
община Борован по стопанисване и опазване на общинската гора за 2018г. 

 

  

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-няма  „въздържали се” – 4 
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5.Отчет по чл.26а, ал.4  за осъществените читалищни дейности и 
изразходваните бюджетни средства през 2018 г. на читалищата в 
Община Борован. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Едно от читалищата , което 
няма нито един състав към него, а получава субсидия  е читалището в 
Добролево. 

Да се направи проверка от финансовия контрольор  как са 
изразходвани средствата преведени от общината на читалищата.Имаме 
право на контролна дейност. 
 

  След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 379 

 

Приема Отчет по чл.26а, ал.4  за осъществените читалищни дейности 
и изразходваните бюджетни средства през 2018 г. на читалищата в Община 
Борован. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

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. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: програмата е отворена и 
предлагам да влезе в нея и сградата в Сираково, защото има нотариален 
акт. До сега никой не е ходил да претендира за тази сграда. Двете 
помещения на двете сгради в Борован и административната сграда на ДСП 
и сградата на БКС. 
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  След направените  разисквания  и с поименно гласуване  ОбС взе 
следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 380 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9 от 
ЗОС, Общински съвет –Борован: 
 1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019г 

2.Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019г. да бъде публикувана на Интернет – страницата на 
Община Борован. 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 -Предложение от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Приемане на „Годишен план на дейностите за 
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в „Община 
Борован за 2019г. 
 

  

  След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 381 

 

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
чл.197, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното образование, Общински 
съвет –Борован: 

 Приема  «Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие на деца и ученици в Община Борован за 2019г. 
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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:  Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Борован 2019-2021г. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: Кмета на общината и 
комисията по храните Враца да затворят този незаконен приют за кучета. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмета на община Борован: С решение и 
постановление на МС №136 от 14.03.2019г. на МЗХГ е приета национална 
програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на РБ. Общински съвет имаше такава програма приета през 
2012г. Имаме постъпили две оферти от доктори от Община Бяла Слатина и 
от Своге. Тези доктори трябва да са от клиника или трябва да имат такава 
категория второ или трета и съответното разрешение. Те могат да дойдат и 
да сключат договор, както и финансовия отдел ще изрази становище за 
броя кучета.Преди да се стигне до там съм издала заповед до кметовете на 
населени места относно преброяване на кучетата. Издала съм моя заповед 
№106/25.04.2019г. комисия в състав да извърши проверка във всички 
имоти в регулационните граници на с.Сираково за да се установи спазени 
ли да разпоредбите на чл.172,173,174 и чл.175 от Закона за ветеринаро 

медицинската  дейност, както и по чл.4, ал.1 т.5 от Наредбата за 
придобиване и притежаване на кучета и котки домашни любимци на 
територията на Община Борован. Проверката да бъде извършена в срок, 
включително за установяване на броя на кучетата отглеждани в селото, 
спазване на наредбата за тях ,регистриране и всички изисквания на закона. 
Катосе състави протокол, който да бъде придружен и със снимков 
материал.При констатиране нарушения на разпоредбата ще бъдат 
съставени актове по Закона за административните наказания. Заповедта е 
връчена на комисията от служители в общината на Кмета на кметство 
Сираково и Секретаря на Общината- за осъществяване на контрол по 
изпълнението, чрез организиране и използване на служебен транспорт и 
фотоапарат. Тази жалба касае английски гражданин и същата е уведомена 
с мой изх.№94-358/19/ от 25.04.2019г., както сме изпратили до всички тези 
жалбоподатели и покани за среща на 02.05.2019г. в кметство Добролево за 
изслушване, за времето от 09:00 до 14:00 часа, а г-жа Джеймс каним от 
15:00 часа, като за целта сме осигурили и преводач.След това излъчване в 
националния ефир постъпиха и много жалби срещу жителите  на 
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с.Сираково от НПО във връзка с тенденциозно нарушаване на Закона за 
защита на животните в населеното място. 

 

 

  След направените  разисквания    ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 382 

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на 
животните и при мотиви изложени в докладната записка , Общински съвет 
–Борован: 

1. Одобрява  и приема Програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община 
Борован2019-021г. 

Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите 
действия относно реализация на програмата. 
 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Одобряване средства за командировки на Кмета на 
община Борован за първо тримесечие на 2019г. 

 

 

 

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

№ 383 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет –Борован: 
 Одобрява разходите за командировки на Кмета на община Борован за 
първо  тримесечие на 2019г.в размер на 160,00 лв. съгласно Приложение 
№1. 
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО:  Годишен доклад за наблюдението  изпълнението на 
План за развитие на община Борован за 2018г. 

 

Петър Цветковски – общински съветник: външната оценка на ОПР да 
остане за следващото заседание и да го внесе ,както е по закон, Професора 
и екипа, които са го изготвили. За следващото заседание да присъства член 
от този екип. 

 

Инж.Десислава Тодорова- Кмета на община Борован: Годишния 
доклад за ОПР 2018 г на страница 2 от доклада е написано ,че е изготвен от 
външен оценител със съдействието на служители в община Борован 
членове на експертната група. Имаме срокове и г-жа Областен управител 
също иска да им го изпратим. Плана е изготвен, както трябва от експерти 
от БАН- Професор със съдействието на служители от общинска 
администрация. 

 

Иван Костовски – Председател на ОбС:  По предложение на 
общинския съветник Петър Цветковски, Годишния доклад за 
наблюдението и изпълнението на ОПР за 2018г. да остане за следващото 
заседание, като присъства и експерта изготвил доклада. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-2 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 9 

 

 Не се приема направеното предложение. 
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  След направените  разисквания      ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 384 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.24, т.4 от ЗРР, и във връзка с чл.40 и чл.91, ал.3 и 
ал.7 от ППЗРР и при мотиви изложени в докладната записка, Общински 
съвет –Борован: 

1.Одобрява и приема Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението за 2018г. на Общински план за развитие на Община Борован 
2014-2020г. 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите 
действия относно организацията по предоставяне на копие от доклада по 
т.1 на Председателя на Областен съвет за развитие на Област Враца. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-2  „въздържали се” – 3 

 

 

-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. 

 

Мариана Маринова – общински съветник: Всеки да гласува по 
съвест, но хора като мака ми ,които се трудят от тъмно до тъмно няма да 
могат да се начертаят. 

 

След направените  разисквания    и с поименно гласуване   ОбС взе 
следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 385 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и  
чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Общински съвет -Борован: 
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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 – Десислава 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”-6 съветници, “против”-4  „въздържали се” – 3 

 

Не се приема направеното предложение. 
                                                                                                                                          

 

 

 -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. 
 

 Румен Геормезовски- общински съветник: всеки да си подаде 
декларация и да декларира животните, които притежава, а при подаване на 
невярна декларация има наказателна отговорност, която може да е до 5 
години лишаване от свобода. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник:  декларация се подава от 
човек, че притежава животни пред комисията за разпределение на 
пасищата. В миналия мандат се получи така, че един крупен бизнесмен 
беше подал декларация, че има много животни, а се оказа ,че няма . 
 

  

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

№ 386 

 

 

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 

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  
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 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. 
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. 
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  Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 -Предложение от Ирена Петрова- директор на дирекция „социално 
подпомагане“ Бяла Слатина ОТНОСНО: Предоставяна не отчет за 
изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. и План 
за действие 2019г.  
 

  

След направените  разисквания      ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 387 

 

 На основание чл.21,т.1 от Закона за закрила на детето  и във връзка с 
чл.3, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, 
Общински съвет –Борован: 

1. Приема Отчет за изпълнение  на Общинската програма за закрила 
на детето за 2018г. 

2. Приема План за действие за закрила на детето в Община Борован 
за 2019г. 
 

  Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

Общинския съветник  д-р Даниел Дилков  напусна заседанието. 
 

 

 

 7.Организационни  
 

-Предложение от Комисията по номинациите , избрана с решение 
№50 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Борован ОТНОСНО: 
Присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН“. 
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 Петър Цветковски – общински съветник: Предлагам да бъде 
удостоен с „НАГРАДАТА НА БОРОВАН“ Даниел Христов Донов, като 
дългогодишен директор на СПТУ по транспорт „Коста Петров“- 

посмъртно за неговия принос в просветното дело. 
 

  

След направените  разисквания      ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 388 

 

 

 На основание чл.38, ал.3 от Наредбата за символиката на Борован, 
относно присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2019г. 
Общински съвет –Борован: 
 Удостоява с „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2019г. Данаил 
Христов Донов /Посмъртно/ – реализирал заслуги в развитието на 
образованието в Община  Борован.  
 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

                                           

След направените  разисквания      ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 389 

 

 

На основание чл.38, ал.2 от Наредбата за символиката на Борован, 
относно присъждане на „НАГРАДАТА НА БОРОВАН” за 2019г. и 
Протокол №1 от 18.04.2019г. на комисията по номинациите,Общински 
съвет –Борован: 
 Удостоява с „НАГРАДАТА НА БОРОВАН”за 2019г. Мая Донкова 
Дончовска - Марковска – реализирала заслуги в развитието на 
образованието в Община Борован.  
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Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

Следващото заседание на ОбС да бъде на 30.05.2019г. от 14:00 часа. 
 

  Иван Костовски – Председател на ОбС- Борован: Трябваше да ни 
кажете кой е общинския съветник свързан с направена нередност със 
общинска земя? 

 

 Инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован: Тъй, като тече 
разследване и има процес, когато приключи цялата преписка от 
прокуратурата тогава ще дам отговор. Преписката е в Окръжна 
прокуратура Враца  в следствен отдел.   
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
       

 

 

 

 


