
П Р О Т О К О Л 

№ 19 

  

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
31.07.2009г.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 
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 

№238 

  

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

1.Приемане на План за работа на Общински съвет 
Борован за второто шестмесечие на 2009г 

  

2.Информация за изпълнението на Бюджета към 
30.06.2009г. 

  

3.Информация за хода на ремонтите на училищата и 
детските градини на територията на Общината 

  

4.Д о к л а д н и 

  

- 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 направената пазарна оценка от 24 600 

(двадесет и четири хиляди и шесттотин) лева на басейн и 
земеделски имот №000274, находящи се в землището на 
с.Нивянин, общ.Борован като първоначална цена, направена от 
независим оценител. 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отдаване под наем на следните земи по 
чл.19 от ЗСПЗЗ: имот №000063, с площ от 16.107 дка., начин на 
трайно ползване- зеленчукова култура, категория на земята при 
неполивни условия – трета, имот№000064, с площ от 14.764 дка., 
начин на трайно ползване – зеленчукова култура , неполивни 
условия – трета и имот №000236, с площ от 32.349 дка., начин на 
трайно ползване- зеленчукова култура, неполивни условия – 

четвърта , находящи се в землището на с.Малорад. 
Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за 

отдаване под наем на имотите. 
  

- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно одобряване на промените в титулния 
списък на капиталовите разходи на Община Борован за 2009г. – І- 
во полугодие и определяне бюджетните кредити за финансиране 
в разходната част на общинския бюджет. 
         

         - Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно предоставяне на лек автомобил ВАЗ на 
Професионална гимназия по автотранспорт “Коста Петров” – 

Борован 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007- 2013 г., Приоритетна ос 4 : “Местно 
развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. “Дребно мащабни 
местни инвестиции” – Схема 12 “ Подкрепа за прилагане на мерки 
за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура” 

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно промяна от публична общинска 



собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в 
землището на с.Добролево, Община Борован, представляващ 
земеделска земя, имот №022015 с площ от 13.688 дка, категория 
на земята при неполивни условия – втора, начин на трайно 
ползване – нива. 

  

- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно откриване процедура за продажба на 
отстъпено право на строеж върху общинска земя, на която е 
построен магазин за хранителни стоки и кафе – аператив, 
представляващ частна общинска собственост, находящи се в 
кв.1В по плана на с.Борован 

  

5.Организационни 

  

          6. Молби 

         

         7. Питания. 
  

1.Приемане на План за работа на Общински съвет 
Борован за второто шестмесечие на 2009г 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№239 

  

         Приема Плана за работа на Общински съвет Борован през 
второто шестмесечие на 2009г. 
  

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

  

2.Докладна записка и Информация за изпълнението на 
Бюджета към 30.06.2009г. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  
  



РЕШЕНИЕ 

№240 

         

         На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 
съвет приема докладната записка и информацията към нея за 
текущото изпълнение на Бюджета за шестмесечието на 2009г. 
  

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

  

3.Информация за хода на ремонтите на училищата и 
детските градини на територията на Общината 

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№241 

  

         Приема информацията за хода на извършените ремонти на 
училищата и детските градини на територията на общината и 
дава добра оценка на извършеното до момента 

  

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 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 

№242 

  



         На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА Общински 
съвет отменя настоящето съдържание на чл.19 от Раздел 
четвърти “ Такси за детски ясли , детски градини и домашен 
социален патронаж” на Наредба №6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Борован и приема ново съдържание на 
чл.19 съгласно докладната записка на Кмета на Общината Петър 
Цветковски 

         

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

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно направената пазарна оценка от 24 600 

(двадесет и четири хиляди и шестотин) лева на басейн и 
земеделски имот №000274, ноходящи се в землището на 
с.Нивянин, Община Борован като първоначална цена, направена 
от независим оценител. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№243 

  

         1.Приема направената пазарна оценка от 24.600 лв. на 
басейн и земеделски имот №000274 находящи се в землището на 
с.Нивянин 

         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 та неземеделска земя , ведно с 
находящите се в нея басейн и преливник с обща площ от 7,864 
дка. находящ се в землището на с.Нивянин с начална тръжна 
цена от 24.600 лв.Продажбата чрез търг 

  

         

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

  



- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отдаване под наем на следните земи по 
чл.19 от ЗСПЗЗ: имот №000063, с площ от 16.107 дка., начин на 
трайно ползване- зеленчукова култура, категория на земята при 
неполивни условия – трета, имот№000064, с площ от 14.764 дка., 
начин на трайно ползване – зеленчукова култура , неполивни 
условия – трета и имот №000236, с площ от 32.349 дка., начин на 
трайно ползване- зеленчукова култура, неполивни условия – 

четвърта , находящи се в землището на с.Малорад. 
Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедура за 

отдаване под наем на имотите. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№244 

  

         1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем имот № 
000063, с площ от 16,107 дка , имот № 000064, с площ от 14,764 
дка и имот              № 000236 с площ 32,349 дка. в землището на 
с.Малорад за срок от 1 година съгласно докладна записка от 
Кмета на Общината Петър Цветковски 

         2. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за 
отдаване под наем на посочените имоти. Началната тръжна цена 
се определя съгласно категорията на земята определена с 
решение на Общински съвет.Договорът за отдаване под наем се 
сключва за срок от 1 стопанска година и може да бъде 
продължаван всяка година за срок от една , като общо годините 
за отдаване под наем не може да е по дълъг от три 
години.Отдаването под наем става чрез търг. 
  

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

  

- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно одобряване на промените в титулния 
списък на капиталовите разходи на Община Борован за 2009г. – І- 
во полугодие и определяне бюджетните кредити за финансиране 
в разходната част на общинския бюджет. 

  



След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№245 

  

         1.Приема актуализация на поименен списък на обектите на 
капиталови разходи за придобиване на дълготрайни активи и за 
основен ремонт за 2009г. първо полугодие на Община Борован 
съгласно изготвено Приложение №1 

         2.Възлага на Кмета на Общината със своя Заповед да 
извърши съответните промени по Бюджета на Общината по 
смисъла на чл.44, ал.2 от ЗМСМА 

  

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

  

         - Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно предоставяне на лек автомобил ВАЗ на 
Професионална гимназия по автотранспорт “Коста Петров” – 

Борован 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№246 

  

         Лек автомобил ВАЗ 21053 собственост на Община Борован с 
регистрационен № Вр 7138 ВВ да бъде предоставен на 
професионална гимназия по автотранспорт “ Коста Петров” 

Борован за стопанисване и управление. Автомобила да се ползва 
за нуждите на училището и за осигуряване на практическа 
дейност в учебния процес 

         Материално техническата поддръжка и горивото на 
автомобила са за сметка на професионална гимназия “Коста 
Петров” 

  

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

  



- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007- 2013 г., Приоритетна ос 4 : “Местно 
развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. “Дребно мащабни 
местни инвестиции” – Схема 12 “ Подкрепа за прилагане на мерки 
за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура” 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№247 

  

         1.Дава съгласие Община Борован да кандидатства за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007- 2013г., Приоритетна ос 4: “Местно 
развитие и сътрудничество” , Операция 4.1. “Дребно мащабни 
местни инвестиции” – Схема 12 “Подкрепа за прилагане на мерки 
за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура” с проект “ Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в образователни заведения в Община Борован” 

         2.Предвидените дейности по проект “Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в образователни заведения 
в Община Борован” отговарят на приоритетите на Общински 
план за развитие на Община Борован 2007 – 2013г. 
  

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

  

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно промяна от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в 
землището на с.Добролево, общ. Борован, представляващ 
земеделска земя, имот №022015 с площ от 13.688 дка, категория 
на земята при неполивни условия – втора, начин на трайно 
ползване – нива. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 



  

  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№248 

  

         1.На основание чл.6, ал.1 от ЗОС приема да се актува в 
частна общинска собственост имот находящ се в землището на 
с.Добролево- земеделске земя № 022015 с площ от 13,688 дка., 
начин на трайно ползване – нива 

         2.Възлага на Кмета на общината да извърши всички 
необходими действия и състави Акт за частна общинска 
собственост на посочения имот 

  

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

  

- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет 
на Община Борован относно откриване процедура за продажба на 
отстъпено право на строеж върху общинска земя, на която е 
построен магазин за хранителни стоки и кафе – аператив, 

представляващ частна общинска собственост, находящи се в 
кв.1В по плана на с.Борован 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 
следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№249 

  

         1.Дава съгласието си да се отстъпи право на строеж за 
надстрояване на съществуващ вече магазин за хранителни стоки 
и кафе – аператив, собственост на ЕТ “Румен Андреевски 2000” на 
Румен Христов Андреевски 

         2.Приема направената пазарна оценка от лицензиран 
оценител на стойност от 1100 лв./хиляда и сто лв./ 
         

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

  



5.Организационни 

  

          6. Молби 

         

         -Молба от Габриела Велкова Каменова относно отпускане на 
персонална пенсия на малолетното и дете Богдан Найденов 
Богданов 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното: 
  

  

РЕШЕНИЕ 

№250 

  

         Възлага на кмета на Общината да направи предложение 
пред министерски съвет и НОИ – Враца за отпускане на 
персонална пенсия на наследника на Найден Богданов Асенов – 

Богдан Найденов Богданов     ЕГН 9602171886 от с.Борован 

  

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

  

7. Питания. 
  

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

  

  

  

  

  

  

                             Председател 

                             на ОбС Борован:……………… 

                                                /Ал.Бецински/ 
  

 


