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                            П Р О Т О К О Л 

№64 

  
    От редовно   заседание на Общински съвет -  Борован, проведено на 
17.10.2019 год. от 14:00ч. в заседателната зала на Общински съвет - 

Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 

 Отсъства поради годишен отпуск Председателя на Общински съвет- 

Иван Костовски. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха -

Десислава Марковска –  за кмет на община Борован, Илияна Донкова- 

зам.Кмет на община Борован,   Директори на дирекции и жители  на  
община Борован. 
 

  За водещ на заседанието беше избран общинския съветник  д-р 
Цезар Пенчев. 
 

След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 427 

 

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

  

1.Питания 

 

2.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжностите Кмет на 
община  за времето от 18.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет на Община Борован. 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска –За Кмет на Община 
БорованСъгласно Заповед № 262/19.09.2019 г. на Кмета на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средста за командировки на 
инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован за трето тримесечие 
на 2019г. 
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-Докладна записка от Илияна Донкова -  –Зам Кмет на Община 
Борован  ОТНОСНО: Разрешение за формиране на маломерни 
самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/ 020 год в ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий“ с.Добролево, и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единни стандарти, чрез дофенасиране на делегираните от 
държавата дейности със собствени средства. 

-Докладна записка от Десислава Марковска –За Кмет на Община 
БорованСъгласно Заповед № 262/19.09.2019 г. на Кмета на Община 
Борован ОТНОСНО: Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – 

Враца, което ще се проведе на 24.10.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, намираща се в гр. Враца, 
ул. „Александър Стамболийски“ № 2, етаж 4 – Заседателна зала. 

 

 

 3.Организационни  
 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

1.Питания 

 

 Ивайло Букерешки- общински съветник: Във връзка със „Чумата по 
свинете“ ,ще бъдат ли изплатени обезщетенията на хората, които са се 
записали ,че са отглеждали прасе в така наречения втори списък? 

 

 Десислава Марковска – за Кмета на община Борован: г-жа Донкова 
ще ви отговори на питането. 
 

 Петър Цветковски – общински съветник: Да се изнесат списъците на 
хората ,които са получили обезщетения във връзка с това. 

 Установих ,че в детските градини в Борован и Малорад няма топла 
вода, защото инсталацията е счупена. Възпитателките в детските градини в 
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Малорад и Борован казват на децата,  да си изяждат храната и след това 
във същите панички им сипват и второто и десерта. 
 С домакините на двете детски градини постоянно се засичаме по центъра 
на Борован и Малорад през времето, когато трябва да се на работните си 
места.  
 Какво се случва със „Скотовъдния дом“, който е общинска 
собственост, кмета на общината  ни каза ,че има назначена охрана там, но 
аз няколко пъти ходя и охрана не намирам. Започнали са да рушат и 
покрива на сградата. 

 Колко човека охрана има назначена в ЦНСТ и ДГ? 

 Новия асфалт на гробарската улица вече се е напукал. 
 Тези четири улици ,които се ремонтират, на тях в момента се прави 
ВиК и се разкопават отново. 
   

 

2.Докладни 

 

 

-Докладна записка от инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжностите Кмет на 
община  за времето от 18.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет на Община Борован. 

 

Петър Цветковски -общински съветник: Предлагам за ВРИД Кмет на 
община Борован за времето от 18.10.2019г. до полагане на клетвата на 
новоизбрания кмет на Община Борован да бъде избрана Илияна Донкова 
Дончовска – Бърдарска- зам.Кмет на община Борован. 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

Приема се направеното предложение. 
 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 428 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 6, ал. 8 и ал. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, избира за временно 
изпълняващ длъжността Кмет на Община Борован Илияна Донкова 
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Дончовска - Бърдарска зам.- кмет на Община Борован за времето от 
18.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община 
Борован.  

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от Десислава Марковска –За Кмет на Община 
БорованСъгласно Заповед № 262/19.09.2019 г. на Кмета на Община 
Борован ОТНОСНО:  Одобряване на средста за командировки на 
инж.Десислава Тодорова – Кмет на община Борован за трето тримесечие 
на 2019г. 

 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 429 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общински съвет Брован: 
 Одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Борован 
за трето тримесечие на 2019 година в размер на 60,00 лв. съгласно 
Приложение №1 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

-Докладна записка от Илияна Донкова -  –Зам Кмет на Община 
Борован  ОТНОСНО: Разрешение за формиране на маломерни 
самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/ 2020 год. в ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий“ с.Добролево, и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
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определените по единни стандарти, чрез дофинасиране на делегираните от 
държавата дейности със собствени средства. 

 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 430 

 

На основание чл.68,ал.4,т.2; чл. 68, ал.6, т.2 и чл.69, ал.1  от  
Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /обн.ДВ, бр.81 от 10.10.2017, 
изм.и доп. Бр.31 от 10.04.2018 год.  в сила от 01.01.2018 год./, дава 
съгласие за формирането на 1 слята маломерна паралелка и 4 маломерни 
паралелки и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес в Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” 

с.Добролево, извън определените по единни разходни стандарти, чрез 
дофинасиране на Делегирани от Държавата дейности със собствени 
средства във функция «Образование» -дейност 322- Общообразователни 
училища със сумата от  8 377,20 лв. / осем хиляди триста седемдесет и 
седем лева и двадесет стотинки/, както следва: 

 

Училище/ 

Населено място 

Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” 

Общ брой 
ученици в 
училището 

76 

Клас/паралелка Брой 

учениц
и 

Недостиг до 
норматива 
за 
минимален 
брой 

Разходен 
стандарт 

Изчислен минималния 
размер на необходимите 
допълнителни средства, 
по реда на чл.68, ал.4,т.2 

Чл.68, ал.6, т.2 –
формиране на паралелка с 

Източник на 
дофинансиран
е 
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два класа 

 

I клас –
маломерна 

паралелка 

15 1 1 611 лв. 1 уч./ х 1 611 лв.х20% =   

322,20 

 

Местни 
приходи 

III клас –
маломерна 

паралелка 

9 7 1 611 лв. /7 уч./ х 1 611   лв. х 20% 

= 

2255, 40 лв   

Местни 
приходи 

IV клас – 

маломерна 
паралелка 

11 5 1 611 лв. /5 уч./ х1 611   лв.х20% = 

1 611,00 лв.  

Местни 
приходи 

V клас +VI клас 
–слята 
маломерна 

паралелка 

5+12 1 1 611 лв. /1 уч./ х 1 611   лв.х40% =  

 644,40 

Местни 
приходи 

VII клас–
маломерна 

паралелка 

7 11 1 611 лв. /11 уч./ х 1 611   лв.х20% 
= 

3 544,20  

Местни 
приходи 

 59 25 ОБЩО: 8 377,20 лв. Местни 
приходи 

 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

-Докладна записка от Десислава Марковска –За Кмет на Община 
БорованСъгласно Заповед № 262/19.09.2019 г. на Кмета на Община 
Борован ОТНОСНО: Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – 

Враца, което ще се проведе на 24.10.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на 
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„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, намираща се в гр. Враца, 
ул. „Александър Стамболийски“ № 2, етаж 4 – Заседателна зала. 

 

 

След направените  разисквания  ОбС взе следното : 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 431 

 

                На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
9 от ЗМСМА, във връзка със свикано Общо събрание на „ВиК“ ООД – 

Враца по реда на чл. 138, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата 
за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на 
персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г., Правилата за проведане 
на конкурси за управители и членове на съвети на директорите на 
търговските дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК 
оператори, утвърдени със Заповед № РД-02-14-796/17.08.2018 г. на МРРБ, 
във връзка с решенията на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ 

ООД – Враца, състояло се на 21.06.2019 г. и проведена конкурсна 
процедура за избор на управител на дружеството (обявена на електронната 
страница на МРРБ на 03.07.2019 г.), и при мотиви, изложени в докладната 
записка, Общински съвет-Борован: 

1. Избира Илияна Донкова Дончовска-Бърдарска – заместник кмет на 
Община Борован за представител на Община Борован в свиканото с 
покана с вх. № 30-245/15.10.2019 г. на Община Борован Общото 
събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, 
което ще се проведе на 24.10.2019 г. от 11:00 часа в сградата на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, намираща се в гр. 
Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, етаж 4 – Заседателна 
зала; 

2. Указва начин на гласуване по предложените точки от дневния ред, 
както следва: 



8 

 

2.1. Общото събрание на съдружниците избира Ангел Престойски 
за управител на „ВиК“ ООД – гр. Враца за срок от 3 години 
(лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на 
дружеството, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 
изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията 
на персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). 
Възнаграждението на управителя на дружеството да се определя в 
съответствие с изискванията на чл. 33 от Правилника за реда за 
упражняване правата на държавата в търговските дружества с 
държавно участие в капитала;-„ЗА“ 

 

2.2. Общото събрание на съдружниците упълномощава министъра 
на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор 
за възлагане управлението на „ВиК“ ООД – Враца с избрания 
управител и за прекратяване на сключения с Ангел Престойски 
договор за възлагане на управлението на дружеството № РД-02-

16ф-137/07.10.2003 г., във връзка с решението по т. 1. „ЗА“ 

 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

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

 

 

 

 3.Организационни  
 

 

 

След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа заседанието беше закрито. 

 

 

       Водещ на заседанието  

       На ОбС-Борован 
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        /д-р Ц. Пенчев/ 


