
П Р О Т О К О Л 

№ 16 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
24.04.2009г.от 14:00ч. 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, 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 

№202 

  

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

         1.Информация за подготовката на земеделските 
производители за пролетната кампания в Община Борован 

  

         2.Информация за състоянието на администрацията в 
Община Борован за 2008г. 
  

         3.Информация за дейността на ОДК Борован през 
2008г. 
  

         4.Информация за пролетното хигенизиране в Община – 
Борован 

  

         5.Приемане на Програма за майските културни 
тържества в Общината 

  

  



6.Д о к л а д н и 

  

  

  

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно намаляване на първоначално обявената 
тръжна цена по процедура за продажба на Масивна стопанска 
постройка – кравеферма, със застроена площ от 1673 кв.м., 
намираща се в имот с № 000040, парцел Х по плана за 
земеразделяне на с.Нивянин, Община Борован, Област Враца. 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на оценките на горите в 
земеделски земи, находящи се в землищата на с.Борован и 
с.Нивянин. 

Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за 
продажба на горите. 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
Наредба №22 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка “Първоначално залесяване на неземеделски 
земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 -2013 година. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно извършване частична промяна в 
Наредба №6 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Борован. 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно продажба на земеделски имот, частна 
общинска собственост, намиращ се в местността “Барата” в 
землището на. Борован, Община Борован, Област Враца, с площ 
55.000 дка. 

  

-Докладна записка от Иванка Пешковска Председател на 
комисията по бюджет и финанси , развитие на местното 
самоуправление и законността, относно предложение за промяна 
във възнаграждението на Общинските съветници 



  

-Докладна записка от Иванка Пешковска Председател на 
комисията по бюджет и финанси , развитие на местното 
самоуправление и законността, относно предложение за промяна 
във възнаграждението на Председателя на Общински съвет. 

  

7.Организационни 

  

          8. Молби 

         

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

  

         1.Информация за подготовката на земеделските 
производители за пролетната кампания в Община Борован 

  

  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№203 

  

         Приема Информацията за подготовката на земеделските 
производители за пролетната кампания в Община Борован 

  

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

  

         2.Информация за състоянието на администрацията в 
Община Борован за 2008г. 
  

         След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№204 

  

         Приема Информацията за състоянието на администрацията в 
Община Борован за 2008г. 
  

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

  

3.Информация за дейността на ОДК Борован през 2008г 



  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№205 

  

Приема Информация за дейността на ОДК Борован през 
2008г 

  

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

  

  

  

4.Информация за пролетното хигенизиране в Община – 
Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№206 

  

Приема Информацията за пролетното хигенизиране в 
Община – Борован 

  

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

  

         5.Приемане на Програма за майските културни 
тържества в Общината 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№207 

  

         1.Приема Програмата за майските културни тържества в 
Община Борован за 2009г. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да осигури 5000лв. от 
местните приходи за провеждане на празниците. 
  

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

  

  



6.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно намаляване на първоначално обявената 
тръжна цена по процедура за продажба на Масивна стопанска 
постройка – кравеферма, със застроена площ от 1673 кв.м., 
намираща се в имот с № 000040, парцел Х по плана за 
земеразделяне на с.Нивянин, Община Борован, Област Враца. 
  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№208 

  

  

         1.Дава съгласието си да намали първоначално обявената 
тръжна цена с 30% 

         2.Дава съгласието си да се продаде масивна стопанска 
постройка – кравеферма със застроена площ от 1673 кв.м 
намираща се в имот 000040 парцел Х по плана за земеразделяне 
на с.Нивянин, Община Борован, с начална тръжна цена 24 500лв., 
в едно с отстъпено право на строеж. 
         3.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе 
процедура за продажба на масивна стопанска постройка – 

кравеферма, описана в т.2 съгласно Наредба №4 за реда на 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, както и да сключи договор със спечелилия 
търга. 
  

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

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на оценките на горите в 
земеделски земи, находящи се в землищата на с.Борован и 
с.Нивянин. 

Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за 
продажба на горите. 



  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№209 

  

         1.Приема направените оценки на горите, като първоначални 
цени направени от независим оценител. 
         2.Дава съгласието си да бъдат продадени посочените в 
докладната записка имоти, частна общинска собственост, 
находящи се в землищата на с.Борован и с.Нивянин. 
         3.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41, 
ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ възлага на Кмета на Общината да 
проведе процедура за продажбата на горите в земеделски земи, 
находящи се в землищата на с.Борован и с.Нивянин по реда на 
Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОН. 
  

Гласували:„за”-10 съветници, “против”-3 „възд.”се-няма 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован по 
Наредба №22 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка “Първоначално залесяване на не земеделски 
земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 -2013 година. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№210 

  

         1.Дава съгласи за подготовка на заявление за подпомагане и 
участие на Община Борован по мярка 322 “ Обновяване и 
развитие на населени места” на Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013г с проект “ Първоначално 
залесяване на не земеделски земи в населените места на 
Община Борован” 

         2.Предвидените дейности по проект “Първоначално 
залесяване на не земеделски земи в населените места на 



Община Борован” отговарят на приоритетите на Общински план 
за развитие на Община Борован 2007 – 2013 г. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно извършване частична промяна в 
Наредба №6 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Борован. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№211 

  

         На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Борован отменя съдържанието на раздел Пети “ Такси за 
технически услуги” от Наредба № 6 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги не 
територията на Община Борован и приема ново съдържание 
съгласно приложената таблица. 
  

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

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно продажба на земеделски имот, частна 
общинска собственост, намиращ се в местността “Барата” в 
землището на. Борован, Община Борован, Област Враца, с площ 
55.000 дка. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№212 

  

         1.Дава съгласието си да се намали първоначално обявената 
тръжна цена с 25% 

         2.Определя начална тръжна цена при продажбата на 
самостоятелен обект № 000710 в землището на с.Борован ЕКНМ 



05548, в местността “Барата” с площ 55. 000 дка в размер на 
210 000/ двеста и десет хиляди/ лева. 
         3.Възлага на кмета на Община Борован да проведе 
процедурата по продажба на имота чрез публичен търг с явно 
наддаване по реда на Наредба №4 за реда на придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Общински съвет Борован 

  

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

  

-Докладна записка от Иванка Пешковска Председател на 
комисията по бюджет и финанси, развитие на местното 
самоуправление и законността, относно предложение за промяна 
във възнаграждението на Общинските съветници. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№213 

         

         Размера на възнаграждението на Общинските съветници за 
1 месец да бъде 60 на сто от средната брутна работна заплата в 
Общинската администрация за последния месец от предходното 
тримесечие съгласно чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА 

  

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

  

  

-Докладна записка от Иванка Пешковска Председател на 
комисията по бюджет и финанси, развитие на местното 
самоуправление и законността, относно предложение за промяна 
във възнаграждението на Председателя на Общински съвет. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№214 

         

         Размерът на възнаграждението на Председателя на 
Общински съвет да бъде 60 на сто от възнаграждението на Кмета 
на Общината съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА 



  

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

  

  

7.Организационни 

  

Председателя на Общински съвет прочете предложение от 
Комисията по Номинациите, избрана с Решение № 100 на 
Общински съвет Борован от 18.07.2008г. Протокол №8, съгласно 
чл.8 от Правилника към Наредбата за Символиката на Борован. 

Комисията по номинациите предлага на Общински съвет 
Борован да бъде присъдена “Наградата на Борован” на 
следните лица: 

  

Доцент д-р Димитър Ценов Райновски/ Посмъртно/, Мита 
Цветкова Дунчовска, Цветан Гергов Стойновски, Ангел Ценов 
Андреевски и Сталиян Иванов Гацински. 

  

  

След направените разисквания ОбС прие “Наградата на 
Борован” да бъде присъдена на : 
  

РЕШЕНИЕ 

№215 

  

         Доцент ДИМИТЪР ЦЕНОВ РАЙНОВСКИ/ Посмъртно/, съгласно 
чл.39, ал.1и 2 от Наредбата за символиката на Борован, за 
реализиране на значими постижения в областта на рентгеновата 
и радио – изотопна диагностика и терапия и за дългогодишната 
му дейност като военен лекар и старши преподавател във Висшия 
медицински институт, имащ реален принос за развитието на 
медицината в страната. 

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

  

  

РЕШЕНИЕ 

№216 

  

         МИТА ЦВЕТКОВА ДУНЧОВСКА – професор – социолог, доктор 
на философските науки, съгласно. Чл.39, ал.1 и 2 от Наредбата за 
символиката на Борован, за дългогодишна обществена и 
преподавателска дейност в Академията за обществени науки и 



социално управление, за нейния принос за развитие на 
социологията и философията в страната, и за дългогодишните й 
усилия за развитие на Борован получил гражданска подкрепа и 
призвание. 
  

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

  

  

РЕШЕНИЕ 

№217 

         

         Полковник ЦВЕТАН ГЕРГОВ СТОЙНОВСКИ – военен летец- 

пилот- методист първи клас, инструктор на първия български 
космонавт Георги Иванов, съгл. Чл.39, ал.1 и 2 от Наредбата за 
символиката на Борован, за реализираните значими постижения в 
областта на авиационното дело като инструктор- методист и 
командир на авио – подразделения, и за дългогодишна 
обществена дейност като генерален секретар на Български 
авиационна федерация, началник на централния аероклуб, 
зам.началник на ЦС на Организацията за съдействие на 
отбраната и член на Международната авиационна федерация 
/ФАИ/ 
  

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

  

РЕШЕНИЕ 

№218 

  

         АНГЕЛ ЦЕНОВ АНДРЕЕВСКИ – журналист, съгл. Чл.39, ал.1 и 2 
от Наредбата за символиката на Борован, за дългогодишната му 
обществена, творческа и журналистическа дейност, като 
редактор и завеждащ отдел във вестниците “Отечествен фронт” 

и “ Отечествен вестник”, и за огромната му изследователска и 
краеведска дейност свързана с Борован, с неговото историческо 
минало,политически борби, образователно, здравно, културно и 
икономическо развитие 

  

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

  

  

РЕШЕНИЕ 

№219 



         

         СТАЛИЯН ИВАНОВ ГАЦИНСКИ – общественик и ръководител, 
съгл. Чл.39, ал.1 и 2 от Наредбата за символиката на Борован, за 
дългогодишната му дейност като председател на Общински 
съвет и съществен принос за стопанското и културно развитие на 
Борован, за неговото благоустрояване и утвърждаване като 
общински център. 
  

         Общинския съветник Тихомир Поповски не участва в 
гласуването поради конфликт на интереси. 
  

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

  

          8. Молби 

         

         9. Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в 15:15 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

  

  

  

                                     Председател 

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


