
П Р О Т О К О Л 

№ 13 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
28.01.2009г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов” 

с.Борован. 
          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13. 
         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
кмета на общината Петър Цветковски, зам.кмета на Общината 
Димитър Димитров кметове на кметства и Директори на 
дирекции. 
          Присъстваха и граждани от общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
          След направените разисквания по дневния ред ОбС взе 
следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№163 

          Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния 
дневен ред: 
         1.Информация за проведените процедури и търгове в 
Община Борован през 2008г. 
  

         2.Календарен План на празниците и културните прояви 
в Община Борован през 2009г. 
  

         3.Приемане на План за работата на Общински съвет 
Борован през първото шестмесечие на 2009г. 
  

         4.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински 
съвет Борован. 
  

5.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно извършване промени в Наредба 
№6 за определянето и администрирането на местните такси 



и цени на услуги на територията на Община Борован и в 
Наредба №7 за определяне на размера на местните данъци 
приети от Общински съвет Борован. 
  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно отменяне Наредба за 
регистрация, организация и работа на търговските обекти 
на територията на Община Борован и приемане на Наредба 
за реда и условията за извършване на търговска дейност на 
територията на Община Борован 

         

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно приемане от Общински съвет 
Борован на Наредба за условията и реда за съставяне, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно приемане на Наредба №1 за 
обществения ред и опазването на общинските имоти на 
територията на Община Борован. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно учредяване на местна 
инициативна група (МИГ) за кандидатстване на Община 
Борован по програма за развитие на селските райони 2007 – 

2013 г. към министерството на земеделието и храните. 
  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно сключване на Споразумение за 
сътрудничество между Община Борован и Община Мизия. 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам. Кмет на Община Борован относно прехвърляне на 
собствеността на част от сграда – “Общежитие” 200 легла 
находяща се в поземлен имот №1378 в кв.40 по плана на 
с.Борован, Община Борован, одобрен със Заповед №9 от 
1987г. 
  

 -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно кандидатстване на Община 



Борован по мярка 321,322 от програма за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г. 
  

 -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам. Кмет на Община Борован относно одобряване проект за 
парцеларен план за външно водоснабдяване на с.Борован в 
землището на с.Добролево и с.Борован 

  

6.Организационни 

  

          7.Молби 

         

         8.Питания. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         1.Информация за проведените процедури и търгове в 
Община Борован през 2008г. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№164 

  

         Приема Информацията за проведените процедури и търгове 
в Община Борован през 2008г. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         2.Календарен План на празниците и културните прояви 
в Община Борован през 2009г. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№165 

  

         Приема Календарен План на празниците и културните 
прояви в Община Борован през 2009г. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма 



  

  

         3.Приемане на План за работата на Общински съвет 
Борован през първото шестмесечие на 2009г. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№166 

  

         Приема План за работата на Общински съвет Борован през 
първото шестмесечие на 2009г. 

  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

         4.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински 
съвет Борован. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№167 

  

         Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински 
съвет Борован. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се-няма 

  

5.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно извършване промени в Наредба 
№6 за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Борован и в 
Наредба №7 за определяне на размера на местните данъци 
приети от Общински съвет Борован. 

  



Общинските съветници Цветан Ангелов и Румен 
Геормезовски предложиха по т.6 данък при придобиване на 
имущества по дарение и по възмезден начин да бъде 
променен от 2,6% в размер на 2,3%. Това предложение беше 
гласувано и прието с  

  

         Гласували:„за”-12съветници, “против”-няма „възд.се-1 

  

         

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№168 

  

         1.На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, считано от 
01.01.2009г. Общински съвет Борован променя чл.27 от Наредба 
№6, за определянето и администрирането на местни такси и цени 
на услуги на територията на Община Борован по смисъла на 
Параграф 13 от Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ 
съгласно докладната записка на Кмета на Общината  Петър 
Цветковски. 
         2.Променя съдържанието на съответните членове от 
Наредба №7, приета от Общински съвет Борован за определяне 
размера на местните данъци, по смисъла на параграфи 2,3,5,7 и 8 
от Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ. 
  

  

         Гласували:„за”-11съветници, “против”-2 „възд.се- няма 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отменяне Наредба за регистрация, 
организация и работа на търговските обекти на територията на 
Община Борован и приемане на Наредба за реда и условията за 
извършване на търговска дейност на територията на Община 
Борован. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 



  

РЕШЕНИЕ 

№169 

  

         На основание чл.21 от ЗМСМА за отстраняване на 
противоречащи на разпоредбите на Параграф 84 от преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2009г. Общински съвет Борован отменя 
Наредба за регистрация,организация и работа на търговските 
обекти на територията на Община Борован и приема Наредба за 
реда и условията за извършване на търговска дейност на 
територията на Община Борован съгласно Докладната записка на 
кмета на Общината Петър Цветковски 

  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

  

  

  

         

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане от Общински съвет Борован 
на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№170 

  

         На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с член 9 “а” от 
Закона за общинските бюджети, Общински съвет Борован приема 
Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане 
на Общинския бюджет. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

         

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на Наредба №1 за 
обществения ред и опазването на общинските имоти на 
територията на Община Борован. 



  

         Георги Николов общински съветник- “-Притеснява ме дали 
ще може да се приложи тази Наредба с пълната си сила?” 

         

         Златко Манчев общински съветник –“- Кой ще осъществява 
контрол на учениците за вечерния час?” 

  

         Румен Геормезовски общински съветник – освен посочените 
контролни органи в чл.26 предлагам да се избере комисия, която 
да следи за вечерния час на учениците. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№171 

  

         На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински 
съвет Борован: 
         1.Отменя съществуващата Наредба №1 за обществения ред 
и опазването на общинските имоти на територията на Община 
Борован, поради настъпилите съществени изменения на 
законодателството в различни закони и подзаконови актове, 
касаещи уреждане на обществения ред. 
         2.Приема нова наредба №1 за обществения ред и опазването 
на общинските имоти на територията на Община Борован. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно учредяване на местна инициативна 
група (МИГ) за кандидатстване на Община Борован по програма 
за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. към 
министерството на земеделието и храните. 
  

         След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№172 

  



         1.Общински съвет приема Община Борован да участва в МИГ 
– публично – частно партньорство учредено и регистрирано по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в обществена полза, имащо за цел да 
разработи, осигури капацитет и осъществи стратегия за местно 
развитие на определена територия . 
         2.Партньори в МИГ: Община Борован, Община Мизия 

         3.Община Борован ще се представлява в МИГ от Кмета на 
Общината или упълномощено от него лице. 
  

         Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

         

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно сключване на Споразумение за 
сътрудничество между Община Борован и Община Мизия. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№173 

  

         1.Одобрява Споразумението за сътрудничество между 
Община Борован и Община Мизия. 
         2.Упълномощава Кмета на Община Борован да подпише 
споразумението в ролята на партньорска организация . 
  

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам. Кмет на Община Борован относно прехвърляне на 
собствеността на част от сграда  “Общежитие” 200 легла 
находяща се в поземлен имот №1378 в кв.40 по плана на 
с.Борован, Община Борован, одобрен със Заповед №9 от 1987г. 
  

         След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№174 

  



         Приема Община Борован да придобие собственост на 
недвижим имот част от сграда “Общежитие” с.Борован, 

находящ се в ПИ №1378 в кв.40 по плана на с.Борован одобрен със 
Заповед №9/87г. построена през 1981г. заедно с отстъпеното 
право на строеж върху терена, понастоящем държавна 
собственост с Акт №2216 от 19.02.2007г. съгласно докладната 
записка на зам.Кмета на Община Борован инж.Димитър Спиров 
Димитров. 

  

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

  

  

        -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
мярка 321,322 от програма за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№175 

  

         1.ОбС Борован допълва Решение №133, Протокол №10 от 
17.10.2008г. с текст както следва:Дейностите отговарят на 
Приоритетите заложени в “Общинския план за развитие на 
Община Борован” 2007-2013 година. 
         2.ОбС Борован допълва Решение №134, Протокол №10 от 
17.10.2008г. с текст както следва:Дейностите отговарят на 
Приоритетите заложени в “Общинския план за развитие на 
Община Борован” 2007-2013 година. 
  

  

         3.ОбС Борован допълва Решение №113, Протокол №9 от 
19.09.2008г. с текст както следва:Дейностите отговарят на 
Приоритетите заложени в “Общинския план за развитие на 
Община Борован” 2007-2013 година. 
         4.ОбС Борован допълва Решение №112, Протокол №9 от 
19.09.2008г. с текст както следва:Дейностите отговарят на 
Приоритетите заложени в “Общинския план за развитие на 
Община Борован” 2007-2013 година. 
  



         5.ОбС Борован допълва Решение №80, Протокол №7 от 
19.06.2008г. с текст както следва:Дейностите отговарят на 
Приоритетите заложени в “Общинския план за развитие на 
Община Борован” 2007-2013 година. 

  

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

  

            -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам. Кмет на Община Борован относно одобряване проект за 
парцеларен план за външно водоснабдяване на с.Борован в 
землището на с.Добролево и с.Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
                                                

РЕШЕНИЕ 

№176 

  

         1.На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ Общински съвет –Борован 
одобрява парцеларен устройствен план за обект: Реконструкция 
на външно водоснабдяване на с.Борован в землищата на 
с.Борован и с.Добролево 

         2.Решението да се изпрати в 7-дневен срок от приемането 
му за публикация в ДВ. 
  

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

         

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
Проект “Красива България” на министерството на труда и 
социалната политика. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
                                                
  

  

РЕШЕНИЕ 

№177 

         

         1.Приема Община Борован да кандидатства по 
проект “Красива България” на министерството на труда и 



социалната политика за 2009г. мярка 02-02 “Спешно 
подпомагане на социални домове”с проект “Ремонт на дом 
за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски 
грижи- с. Борован” 

         2.Възлага на Кмета на Общината да подготви и внесе 
предложение 

         3.Да осигури съфинансиране в размер на 20% от стойността 
на проекта. 
         4.Дейността отговаря на Приоритетите заложени 
в “Общинския план за развитие на Община Борован 2007-

2013г.” 

  

Гласували:„за”-11съветници, “против”-няма „възд.се- 2 

  

  

6.Организационни 

  

Председателя на Общински съвет прочете писмо относно 
попълване на декларация от Общинските съветници, Кмета на 
Общината и кметовете на населените места за предотвратяване и 
разкриване конфликт на интереси. 

Председателя предложи да бъде избрана комисия  от трима 
членове в състав: 

  

1.Златко Фердинандов Манчев – председател и членове 

2.Цветан Ангелов Димитров 

3.Иванка Цветанова Пешковска 

  

След обсъждане ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№178 

  

         Приема така предложената комисия. 
  

Гласували:„за”-13съветници, “против”-няма „възд.се- няма 

  

          7.Молби 

         

         8.Питания. 
  



         Николай Петков –“- Кога ще ми бъдат изплатени девет 
работни дни от миналата година?” 

  

         Стамен Христов – да бъде засилена охраната в циганската 
махала на Дреньов връх. 
         След изчерпване на дневния ред в 15:30 ч.Председателя на 
ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

  

  

                                     Председател 

                                     на ОбС Борован…………….. 
                                                    /Ал.Бецински/ 
  

 


