ПРОТОКОЛ
№ 20
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
30.09.2009г.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 зам. кмета на общината
Димитър Димитров, кметове на кметства Цветан Лилов –
Добролево, Илия Влайчовски- Малорад, Милен ГайдарскиНивянин и Цветан Димитров- Сираково Директори на дирекции и
гости от общината.
Заседанието откри и ръководи председателя на Общински
съвет Александър Бецински.

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№251
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация относно готовността на училищата от
Община Борован за новата учебна 2009/10 година
2.Информация за резултатите от лятната кампания в
селското стопанство, подготовката за есенната кампания и
разпределение на земята между кооперациите, арендатори
и частни стопани
3.Д о к л а д н и
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане пазарни оценки на лек
автомобил Марка “Опел Кадет”(комби) с рег.№ВР 9980АМ и лек
автомобил Марка “Опел Вектра” с рег.№ВР 6026АС, собственост на
Община Борован.

Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедурата за
продажбата на автомобилите.
- Докладна записка от Иво Митков Пешев –Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности” относно съществуването на
маломерни паралелки в основните училища на общината за
учебната 2009/ 2010г.
- Докладна записка от Иво Митков Пешев – Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности” относно утвърждаване статута
на средищно училище на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
с.Добролево
- Докладна записка от Иво Митков Пешев – Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности” относно извършване на
теренно археологическо проучване в землището на с. Борован.
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане на Наредба за получаване и
управление на дарения от община Борован
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно направената справедлива пазарна цена
на недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112 кв.м., с
отстъпено право на строеж, находящ се в кв.51, пл.№498,
с.Малорад, Община Борован, Област Враца , направена от
независим оценител.
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане направените справедливи
пазарни цени на недвижими имоти – Масивна сграда, със
застроена площ от 132.14 кв.м и Масивна сграда, със застроена
площ от 73.81 кв.м, находящи се извън регулацията на
с.Добролево в имот №022015 и Земеделски имот, в землището на
с.Добролево с площ от 13.688 дка, представляващ имот № 022014,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при
неполивни условия – втора, имотът се намира в местността
“Лозята”.
- 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
- 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
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно намерението на Общината да
изгради два броя жилища- център за настаняване от семеен тип.
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно промяна на устройствения план на
с.Борован в кв.1 по план на с.Борован
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно промяна на трайно ползване на
земеделски имот № 058009 с площ 45 365 дка. намиращ се в
землището на с.Добролево, общ.Борован, обл.Враца.
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно добив на дърва за огрев,
предназначени за Училищата ,Читалищата, Кметствата и
Детските градини на територията на Общината. Дървата да се
добият от Общински имот № 000008 с площ 63,227 дка. в
землището на с. Нивянин, собственост на Общината по чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ.
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно отдаване под наем на язовири, с
изтекли договори за концесия, обявени в НКР, находящи се на
територията на Община Борован
4.Организационни
5. Молби
6. Питания.

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация относно готовността на училищата от
Община Борован за новата учебна 2009/10 година
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№252
Приема информацията относно готовността на училищата
от Община Борован за новата учебна 2009/10 година.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за резултатите от лятната кампания в
селското стопанство, подготовката за есенната кампания и
разпределение на земята между кооперациите, арендатори
и частни стопани
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№253
Приема информацията за резултатите от лятната кампания в
селското стопанство, подготовката за есенната кампания и
разпределение на земята между кооперациите, арендатори и
частни стопани.
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
3.Д о к л а д н и
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане пазарни оценки на лек
автомобил Марка “Опел Кадет”(комби) с рег.№ВР 9980АМ и лек
автомобил Марка “Опел Вектра” с рег.№ВР 6026АС, собственост на
Община Борован.

Възлагане на Кмета на Общината да проведе процедурата за
продажбата на автомобилите.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното:
РЕШЕНИЕ
№254
1.Приема направените оценки на леките автомобили , като
първоначални цени, направени от независим оценител.
2.Дава съгласието си да бъдат продадени , следните
движими вещи, частна общинска собственост:
- лек автомобил “Опел Кадет “ (Комби) Рег.Вр №9980АМ;
- лек автомобил “Опел Астра” с Рег.№ Вр 6026АС

3.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба
№4 за РПСУРОИ възлага на Кмета на Общината да проведе
процедура за продажбата на леките автомобили по реда на Глава
осма от Наредба №4 за РПСУРОИ, продажбата да се извърши на
търг с явно наддаване.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

- Докладна записка от Иво Митков Пешев –Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности” относно съществуването на
маломерни паралелки в основните училища на общината за
учебната 2009/ 2010г.
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№255
Приемат се така предложените маломерни паралелки в
Община Борован както следва:
Основно
с.Добролево

училище

“Св.св..

Кирил

и

Методи”

І клас
ученика

– 11 ученика

V клас

– 12

І І клас
ученика

– 11 ученика

V І клас

– 17

І І І клас – 12 ученика

V І І клас – 15 ученика

І V клас - 10 ученика

V І І І клас – 13 ученика

Основно училище “Св.св.. Кирил и Методи” с.Малорад
V І І І клас – 14 ученика
Основно училище “Отец Паисий” с. Борован
І V- а клас – 15 ученика
ученика

V І- а клас – 16

Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Иво Митков Пешев – Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности” относно утвърждаване статута
на средищно училище на ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
с.Добролево и професионална гимназия по транспорт “Коста
Петров” с.Борован
След направените разисквания ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№256
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от
ЗМСМА и във връзка с чл.26 ал.3,4 ; чл.36 ал.1 т.5 от Закона за
народната просвета и ПМС №84 от 06.04.2009г.Общински съвет
Борован предлага на Министерството на просветата да утвърди,
като средищно училище ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Добролево,
общ.Борован, обл.Враца и професионална гимназия по транспорт

“Коста Петров” с.Борован, возейки 84 ученика от І Х и Х клас до 16
години.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Иво Митков Пешев – Директор на
дирекция “Хуманитарни дейности” относно извършване на
теренно археологическо проучване в землището на с. Борован.
След направените разисквания ОбС взе следното:
РЕШЕНИЕ
№257
1.Да бъдат извършени спасителни археологически разкопки
на праисторическо селище в местността “Езерото” край Борован.
Парцел
№709
съгласно
Акт
за
частна
общинска
собственост №1013 /13.04.2009г. и Скица №005755/07.04.2009г.
2.Изследванията ще се реализират от научен екип под
ръководството на Георги Ганецовски – археолог от РИМ – Враца и
6 до 8 работници през периода 16 септември – 06 ноември 2009г.
3.Добитите археологически материали и движими културни
ценности ще постъпят в Музейната сбирка Борован. В края на
експедицията на Общински съвет Борован да бъде предоставен
научен отчет за постигнатите резултати придружен с пълни
копия от снимковия материал, научната документация и обзорна
презентация.

4.Необходимите финансови средства (за командировъчни,
транспорт, работни заплати на общите работници, консумативи,
апаратура и оборудване, презентация, полева фото и графична
документация) възлизат на 10 000 (десет хиляди) лева, които да
бъдат осигурени от местни приходи на Община Борован.
Приложение: Разрешение № 255/ 30.05.2009г. от Съвета за
теренни проучвания към Националния археологически институт с
музей към БАН за теренно археологическо проучване в землището
на с.Борован.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане на Наредба за получаване и
управление на дарения от община Борован
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№258
1.Приема Наредба за реда за получаване и управление на
дарения от Община Борован.
2.Възлага на Кмета на Общината контрола за спазване на
Наредбата за получаване и управление на дарения от Община
Борован.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно направената справедлива пазарна цена
на недвижим имот – сграда, със застроена площ от 112 кв.м., с
отстъпено право на строеж, находящ се в кв.51, пл.№498,
с.Малорад, Община Борован, Област Враца , направена от
независим оценител.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№259
1.Приема направената справедлива пазарна цена от 32 100
(тридесет и две хиляди и сто лева ) на недвижим имот – сграда
със застроена площ от 112 кв.м, с отстъпено право на строеж,
находящ се в кв.51, пл.№498 с.Малорад като първоначална цена
направена от независим оценител.
2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за
продажбата на посочения недвижим имот – сграда със застроена
площ от 112 кв.м с отстъпено право на строеж с начална тръжна

цена от 32 100 (тридесет и две хиляди и сто )лева по реда на
Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ продажбата да се извърши
на търг с явно наддаване .
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-1 „възд.се-няма

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно приемане направените справедливи
пазарни цени на недвижими имоти – Масивна сграда, със
застроена площ от 132.14 кв.м и Масивна сграда, със застроена
площ от 73.81 кв.м, находящи се извън регулацията на
с.Добролево в имот №022015 и Земеделски имот, в землището на
с.Добролево с площ от 13.688 дка, представляващ имот № 022014,
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при
неполивни условия – втора, имотът се намира в местността
“Лозята”.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№260
1.Приема направените справедливи пазарни цени на
недвижимите имоти – масивна сграда със застроена площ от
132.14 кв.м. и масивна сграда със застроена площ от 73.81 кв.м
находящи се извън регулацията на с.Добролево и земеделски
имот в землището на с.Добролево с площ от 13.688 дка, като
първоначални цени направени от независим оценител.

2.Възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за
продажбата на посочените недвижими имоти – масивна сграда от
132.14 кв.м, масивна сграда от 73.81 кв.м и земеделски имот с
площ 13.688 дка. по реда на Глава осма от Наредба №4 за
РПСУРОИ, продажбата да се извърши на търг с явно наддаване.
Гласували:„за”-13 съветници, “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
№261
1.Приема Община Борован да кандидатства по
проект “Красива България” на министерството на труда и
социалната политика за 2010г.Мярка 01 “Подобряване на
градска среда” с проект “Ремонт на ОДЗ “Юрий Гагарин”
с.Малорад, Община Борован.”
2.Възлага на Кмета на Общината да подготви и внесе
предложение
3.Да осигури съфинансиране в размер на 50% от стойността
на проекта.
Гласували:„за”-13 съветници, “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
№262
1.Приема Община Борован да кандидатства по
проект “Красива България” на министерството на труда и
социалната политика за 2010г.Мярка 01 “Подобряване на
градска среда” с проект “Ремонт на ЦДГ “Тошка Петрова”
с.Борован, Община Борован.”
2.Възлага на Кмета на Общината да подготви и внесе
предложение

3.Да осигури съфинансиране в размер на 50% от стойността
на проекта.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно намерението на Общината да
изгради два броя жилища- център за настаняване от семеен тип.
След направените разисквания ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№263
1.Приема да
се изготви Комплексен
проект за
инвестиционна инициатива за изграждане на 2 броя жилища
ЦНСТ с по 15 човека всяко жилище съдържащо:
1.1 Изготвяне на Частично изменение на подробен
устройствен план /ЧИПУП/ с който да се обединят двата УПИ – в
кв.143 по плана на с.Борован отредени за Детско заведение и
магазин с обща квадратура 11030 кв.м и същите да се
предоставят за изграждане на два броя защитени жилища- ЦНСТ.
1.2 Изготвяне на инвестиционен проект за ЦНСТ съгласно
техническото задание за проектиране зададено от Община
Борован – което прилагаме

2. Кмета на Общината да възложи изготвянето на ЧИПУП,
като се спази процедурата по ЗОП.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно промяна на устройствения план на
с.Борован в кв.1 по план на с.Борован
След направените разисквания ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№264
1.Приема да се изготви частично изменение на Подробно
Устройствения план /ЧИПУП/ на с. Борован в частта му в кв.1 на
УПИ –І ПИ – 2002 между ул.”Димитър Благоев”, ул. “Христо
Ясенов” и р.Барата, където по устройствения план е отредено за
Баня и паркинг, а по кадастър е отразено ПИ – 2002, собственост
на Общината като парк, за което не е изпълнено мероприятието,
което да включва:
1.1 ПИ -2002 да се раздели на два УПИ с нови номера –
източна страна и западна страна като регулационната линия
минава на 15 м. източно от сградата на Банята и се отредат две
самостоятелни УПИ и за ПИ № 723 и ПИ №724 да отпадне
учуждаването .
1.2 Новообразувания източен УПИ да се предвиди за зона за
развлечения и плувен басейн.

1.3 В новообразувания западен УПИ, в които влиза и
сградата Банята да се предвиди паркинг, детски площадки, а
сградата на Банята – за кафе, сладкарница,дискотека, офис
помещение, фитнес зала.
1.4 Да се предвиди изграждането на пешеходна връзка
между площада и новообразувания УПИ – от източната страна.
1.5 Да се предвиди укрепване на р. Барата в частта на двете
новообразувани УПИ.

1.6Между подпорната стена на левия бряг на р.Барата и
новообразуваните УПИ- та да се предвиди сервитут от 8 м.
ширина, който да остане общинска собственост за подземни
комуникации.
2.Кмета на Общината да възложи изготвянето на ЧИПУП,
като се спази процедурата по ЗОП.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно промяна на трайно ползване на
земеделски имот № 058009 с площ 45 365 дка. намиращ се в
землището на с.Добролево, общ.Борован, обл.Враца.

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС
взе следното:
РЕШЕНИЕ
№265
Дава съгласието си да бъде променен статута на ползване
на земеделски имот № 058009 с площ 45 365 дка. в землище
Добролево от начин на трайно ползване – овощна градина в начин
на трайно ползване – други селскостопански територии.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно добив на дърва за огрев,
предназначени за Училищата ,Читалищата, Кметствата и
Детските градини на територията на Общината. Дървата да се
добият от Общински имот № 000008 с площ 63,227 дка. в
землището на с. Нивянин, собственост на Общината по чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ.

След направените разисквания

ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№266
Приема да се отреди сечище за снабдяване с дърва за огрев
на Училищата,Читалищата, Кметствата и Детските градини на
територията на Община Борован от имот № 000008, с площ от
63,227 дка начин на трайно ползване – гора в земеделска земя,
находящ се в землището на с.Нивянин.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-1 „възд.се-няма
- Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно отдаване под наем на язовири, с
изтекли договори за концесия, обявени в НКР, находящи се на
територията на Община Борован

След
гласуване

направените
разисквания
ОбС взе следното:

и

с

поименно

РЕШЕНИЕ
№267
1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от
5 години язовирите находящи се на територията на Община
Борован за които няма сключени договори за концесия:
Язовир “Велчов лъг”, яз. “Гъбов дол” яз. “Тихов лъг”и яз. “Корея”

2.На основание чл.14, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.15, ал.1 и
ал.2 от Наредба № 4 за РПСУРОИ, възлага на Кмета на Общината
да проведе процедура за отдаване под наем за срок от 5 години
посочените язовири по реда на Глава осма от Наредба №4 за
РПСУРОИ. Началната тръжна цена се определя съобразно площа
на язовира. Отдаването под наем става чрез търг с явно
наддаване.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

4.Организационни
Председателя на Общински съвет запозна общинските
съветници
с
предложение
от Комисията
по
номинациите относно удостояване със званието “ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА БОРОВАН”
След направените разисквания

ОбС взе следното:

РЕШЕНИЕ
№268
Удостоява със званието “Почетен гражданин на
Борован” д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВСКИ (СИНИГЕРА) преподавател в Медицинска академия София гл.асистент в

Института по дерматология и венерология, полковник –
(ПОСМЪРТНО) съгласно чл.30 ал.1,2,3,4 и 8 от Наредбата за
символиката на Борован.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
РЕШЕНИЕ
№269
Удостоява със званието “Почетен гражданин на
Борован”
ЛАЗАР ПЕТРОВ ЦАЛЬОВ (ЯВОР) –
журналист ,политически и обществен деец,председател на
окръжния народен съвет Враца
(1976-1983г)- (ПОСМЪРТНО)
съгл. чл.30 ал.1,2,5 и 8 от Наредбата за символиката на
Борован
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се-1
РЕШЕНИЕ
№270
Удостоява
Борован”
(ПА

със званието “Почетен гражданин на
генерал- майор МИЦО ИВАНОВ ГЕТОВСКИ

