
П Р О Т О К О Л 

№ 18 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
26.06.2009г.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 

№228 

  

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

                   1.Информация за работата на кметствата в 
Община Борован 

  

         2.Информация за приключване на учебната година на 
училищата от Община Борован 

  

         3.Информация “Готовност на земеделските 
производители за лятната къмпания в Община Борован” 

  

4.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно прекратяване на процедурата за 
предоставяне на концесия на язовир “Езерска падина”, находящ 
се в землището на с.Малорад. 

  



-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно подготовка на проект “Доизграждане 
на, рекунструкция и рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа и изграждане на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни води – с.Борован”за 
кандидатстване по оперативна програма “ Околна среда” към 
МОСВ 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно Промяна на Решение №88 от 
19.06.2008г. на Общински съвет Борован и приемане на 
ново обявяване на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на общински обекти частна общинска 
собственост, а именно: 

Самостоятелен обект – кв.111, по плана на с.Добролево с 
площ         17 295 кв.м – незастроен, с начална тръжна цена 69 180 

лв. в т. ч. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане Програма за ограничаване на 
структурен дефицит на Община Борован към 31.12.2008г. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отдаване под наем на земеделска земя, 
с площ от 156.134 дка., находяща се в землището на с.Добролево. 
         Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за 
отдаване под наем на имота. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно изменение на Решение № 199, Протокол 
№15 от 20.03.2009г. във връзка с кандидатстване на Община 
Борован във “Фонд за органите на местното самоуправление 
в България –ФЛАГ”ЕАД за отпускане на кредит за подготовка на 
проектно предложение по проект “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа 
и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 
станция за отпадъчни води – с.Борован” по оперативна 
Програма “Околна среда 2007 – 2013 г. към МОСВ 

  

5.Организационни 

  



          6. Молби 

         

         7. Питания. 
  

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

  

                   1.Информация за работата на кметствата в 
Община Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№229 

  

1.Приема информацията за работата на кметствата в 
Община Борован 

2.Препоръча на Кмета на Общината да наложи 
административни санкции и внесе Предложение за намаляване на 
възнагражденията на Кметовете на кметствата не присъствали 
на заседанията на Общински съвет. 
  

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

  

         2.Информация за приключване на учебната година на 
училищата от Община Борован 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№230 

  

         1.Приема информацията за приключване на учебната година 
на училищата от Община Борован 

         2.Възлага на Комисията по образование и култура един път 
месечно да провежда срещи с учителските колективи за оказване 
на помощ. 
  

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



  

         3.Информация “Готовност на земеделските 
производители за лятната кампания в Община Борован” 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№231 

  

         Приема информацията за готовността на земеделските 
производители за лятната кампания в Община Борован 

  

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

  

4.Д о к л а д н и 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно прекратяване на процедурата за 
предоставяне на концесия на язовир “Езерска падина”, находящ 
се в землището на с.Малорад. 
  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№232 

         

         Прекратява процедурата за предоставяне на концесия на 
язовир “Езерска падина” находящ се в землището на с.Малорад, 
тъй като в определените срокове не е закупена документация и 
не са подадени оферти за участие. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно подготовка на проект “Доизграждане 
на, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа и изграждане на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни води – с.Борован”за 



кандидатстване по оперативна програма “ Околна среда” към 
МОСВ 

  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№233 

  

         1.Приема ГПСОВ (градска пречиствателна станция за 
отпадни води) да бъде изградена в имот № 000487 на площ 96, 
904 дка. частна общинска собственост в землището на с.Борован 

         2.Приема , терен с площ 2,5 дка от имот № 000487 да бъде 
отреден за изграждане на ГПСОВ във връзка с реализиране на 
Проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна 
мрежа и пречиствателна станция за отпадни води” – с. 
Борован 

  

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

         

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно Промяна на Решение №88 от 
19.06.2008г. на Общински съвет Борован и приемане на 
ново обявяване на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на общински обекти частна общинска 
собственост, а именно: 

Самостоятелен обект – кв.111, по плана на с.Добролево с 
площ         17 295 кв.м – незастроен, с начална тръжна цена 69 180 

лв. в т. ч. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№234 

  

         1.Отменя Решение №88 Протокол №7 от 19.06.2008г. 



         2. 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 самостоятелен обект- 

кв.111 по плана на с. Добролево с площ 17.295 кв.м – незастроен с 
начална тръжна цена 69,180 лв. съгласно докладната записка. 
  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане Програма за ограничаване на 
структурен дефицит на Община Борован към 31.12.2008г. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№235 

  

         На основание чл.21, ал.1 т.19 от ЗМСМА, приема Програма за 
ограничаване на структурния дефицит на Община Борован към 
31.12.2008г.с цел поемане на задължения от органите за 
местното самоуправление за осигуряване финансовата 
стабилност на Общината и за предоставяне на публични услуги на 
местната общност 

  

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

  

  

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отдаване под наем на земеделска земя, 
с площ от 156.134 дка., находяща се в землището на с.Добролево. 
         Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за 
отдаване под наем на имота. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№236 



  

         1.Дава съгласието си да бъде отдаден под наем поземлен 
имот № 075011, представляващ земеделска земя- нива с площ от 
156,134 дка., находяща се в землището на с.Добролево, 
местността “Любеничен дол” категория на земята – втора, за срок 
от 5 години. 
         2.На основание чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС , във 
връзка с чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ възлага на 
Кмета на Общината да проведе процедура за отдаване под наем 
на поземлен имот 075011 – нива с площ 156,134 дка находяща се 
в землището на с.Добролево за срок от 5 години по реда на Глава 
осма от Наредба №4 за РПСУРОИ. 

  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно изменение на Решение № 199, Протокол 
№15 от 20.03.2009г. във връзка с кандидатстване на Община 
Борован във “Фонд за органите на местното самоуправление 
в България –ФЛАГ”ЕАД за отпускане на кредит за подготовка на 
проектно предложение по проект “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа 
и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 
станция за отпадъчни води – с.Борован” по оперативна 
Програма “Околна среда 2007 – 2013 г. към МОСВ 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№237 

  

         

         Изменя точка 1,5) от Решение №199, Протокол №15 от 
20.03.2009г. както следва: 
         5) условията за погасяване: Краткосрочния кредит се 
погасява на три вноски разпределени по години и месеци, както 



следва: месец май 2010 година – 138520 лв., месец юни 2010 
година – 138520 лв., месец юли 2010 година – 138518 лв. 

  

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

  

  

5.Организационни 

  

          6. Молби 

         

         7. Питания. 
  

След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

  

  

  

  

                                 Председател 

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


