ПРОТОКОЛ
№ 22
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на
25.11.2009г.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 Илия
Влайчовски- Малорад, Цветан Димитров- Сираково, Цветан Лилов Добролево 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
№279
Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния
дневен ред:
1.Информация за епидемичната обстановка в Община
Борован.
2.Информация за готовността на Община Борован за
работа при зимни условия.
3.Програма за Коледно- новогодишните тържества в
Община Борован.
4.Д о к л а д н и
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно откриване на специална отделна
банкова извънбюджетна разплащателна сметка за обслужване на
безвъзмездна финансова помощ по Проект : “Реконструкция и
рехабилитация на площадни пространства, тротоарни
площи, детски площадки, зелени площи, спирки за

обществен превоз в с.Борован и населените места в Община
Борован”по Програма за развитие на селските райони 20072013г. ,Мярка 322 – обновяване и развитие на населените места,
ПРОЕКТ №06/322/00183
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно откриване на специална отделна
банкова извънбюджетна разплащателна сметка за обслужване на
безвъзмездната финансова помощ по Проект: “Преустройство
на улично осветление на с.Борован, Община Борован ” по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Мярка
322- обновяване и развитие на населените места , Проект
№06/322/00291
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно извършване на 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 отдаване под наем на помещение – кафе
аператив в сградата на Читалище “Цани Иванов” с.Борован,
Община Борован.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно отпускане на кредит на Община Борован
за попълване на временен недостиг от оборотни средства в
размер до Сто и петдесет хиляди лева и поемане на срочен
общински дълг чрез сключване на договор с кредитор финансова
институция.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно подписан договор на Община
Борован по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените
места” от програма за развитие на селски райони 2007 – 2013г.
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно подписан договор на Община
Борован по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените
места” от програма за развитие на селски райони 2007 – 2013г.

-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно почистване на имот №000460 с площ
1.943 дка. имот №302001 с площ 44.700 дка. и имот №155032, с
площ от 7.836 дка. в землището на с. Борован от еденични
дървета и храсти с цел освобождаване на площите за залесяване.
5.Организационни
6. Молби
7. Питания.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
1.Информация
Борован.

за

епидемичната

обстановка

в

Община

След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№280
Приема информация за епидемичната обстановка в Община
Борован.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
2.Информация за готовността на Община Борован за
работа при зимни условия.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№281
Приема информация за готовността на Община Борован за
работа при зимни условия.
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
3.Програма за Коледно- новогодишните тържества в
Община Борован.

След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№282
Приема Програма за Коледно- новогодишните тържества 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 откриване на специална отделна
банкова извънбюджетна разплащателна сметка за обслужване на
безвъзмездна финансова помощ по Проект : “Реконструкция и
рехабилитация на площадни пространства, тротоарни
площи, детски площадки, зелени площи, спирки за
обществен превоз в с.Борован и населените места в Община
Борован”по Програма за развитие на селските райони 20072013г. ,Мярка 322 – обновяване и развитие на населените места,
ПРОЕКТ №06/322/00183
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№283
Във връзка със раздел V І за изплащане на финансова помощ
от Договор № 06/322/00183/23.10.2009г. между Община Борован и
Държавен фонд “Земеделие” Общински съвет Борован възлага на
кмета на Общината да сключи договор за откриване и водене на
специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна
сметка на Община Борован със СИ БАНК АД – грВраца, Клон
Враца, Офис Борован, за обслужване на безвъзмездна финансова
помощ по Проект : “Реконструкция и рехабилитация на
площадни
пространства,
тротоарни
площи,
детски
площадки, зелени площи, спирки за обществен превоз в

с.Борован и населените места в Община Борован”по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Мярка
322 – обновяване и развитие на населените места, ПРОЕКТ
№06/322/00183
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно откриване на специална отделна
банкова извънбюджетна разплащателна сметка за обслужване на
безвъзмездната финансова помощ по Проект: “Преустройство
на улично осветление на с.Борован, Община Борован ” по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Мярка
322- обновяване и развитие на населените места , Проект
№06/322/00291

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№284
Във връзка със раздел V І за изплащане на финансова помощ
от Договор № 06/322/00291/23.10.2009г. между Община Борован и
Държавен фонд “Земеделие” Общински съвет Борован възлага на
кмета на Общината да сключи договор за откриване и водене на
специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна
сметка на Община Борован със СИ БАНК АД – грВраца, Клон
Враца, Офис Борован, за обслужване на безвъзмездна финансова
помощ по Проект : “Преустройство на улично осветление на
с.Борован, Община Борован ” по Програма за развитие на
селските райони 2007 – 2013г., Мярка 322- обновяване и развитие
на населените места , Проект №06/322/00291
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно извършване на 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
№285
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Борован изменя съдържанието на чл. 14 от Раздел ІІТакса за
битови отпадъци на Наредба №6, считано от 01.01.2010г. както
следва:
- за физически лица такса битове отпадъци се изменя от 1,5
промила на 2,5 промила

- за юридически лица такса битови отпадъци се изменя от
3,5 промила на 4,5 промила
Гласували:„за”-9 съветници, “против”-3 „възд.се-1

- Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно отдаване под наем на помещение – кафе
аператив в сградата на Читалище “Цани Иванов” с.Борован,
Община Борован.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№286
1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем
помещение – кафе аператив, с площ 60 кв.м, находящ се в
сутерен от двуетажна масивна сграда Читалище “Цани Иванов”, в
кв.1 кад. № 1564, парцел І І от плана на с.Борован с Акт за
публична общинска собственост № 914/ 20.09.2004 г., вписан от
Служба по вписванията към Районен съд Бяла Слатина с Дв.вх. р.
№3914 / 21.09.2004 г., т.VІ – 186, и. д 1228/2004, Партида 2353

2.На основание чл..8, ал.4, и чл..14, ал.7 от ЗОС, във връзка с
чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет
Борован възлага на Кмета на Общината да проведе процедура за
отдаване под наем на общинско помещение подробно описано в
т.1 по реда на ЗОП и Наредба №4 за РПСУРОИ на Общински съвет
Борован отдаването под наем става чрез търг с явно наддаване.
Гласували:„за”-10 съветници, “против”-1 „възд.се-2
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно отпускане на кредит на Община Борован
за попълване на временен недостиг от оборотни средства в
размер до Сто и петдесет хиляди лева и поемане на срочен
общински дълг чрез сключване на договор с кредитор финансова
институция.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№287
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от
Закона за общинския дълг, Общински съветдава съгласието си за
поемане на срочен дълг от Община Борован за финансиране на
текущи разходи и на предвидените разходи за проектиране,
консултантски услуги за комплектоване и за идеен проект за
уличното осветление на с. Борован по одобрени проекти и
програми, финансирани от Европейския съюз, при следните
параметри:
1. максималния размер на дълга 150 000 лева;
2. валутата на дълга - лева;
3. вида на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;

4. начина на обезпечаване - собствени приходи на
общината от местни данъци и такси, от услуги и права, от
общинска собственост и др., както и от изравнителната субсидия,
в частта на местните дейности;
5. срок за погасяване – 31.12.2011г.

Възлага на кмета на общината да проведе процедурата за
избор на финансова институция, която да осигури необходимото
финансиране.
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1 „възд.се-1
-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно подписан договор на Община
Борован по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените
места” от програма за развитие на селски райони 2007 – 2013г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№288
1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет –
Борован дава съгласие Кмета на Община Борован да представи
при кандидатстването за авансово плащане по проект :
“Реконструкция
и
рехабилитация
на
площадни
пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени
площи, спирки за обществен превоз в с.Борован и
населените места в Община Борован” пред Министерството на
земеделието и храните за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка322 “Обновяване и развитие на
населените места”от “Програма за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013г. писмена гаранция в полза
на Разплащателна агенция в размер на 110 % от стойността на
авансовото плащане по проекта.
2.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет –
Борован одобрява встъпването в дълг на Община Борован в
размер на 110% от стойността на авансовото плащане по проект:
“Реконструкция
и
рехабилитация
на
площадни
пространства, тротоарни площи, детски площадки, зелени
площи, спирки за обществен превоз в с.Борован и
населените места в Община Борован”
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на
Община Борован относно подписан договор на Община
Борован по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените
места” от програма за развитие на селски райони 2007 – 2013г.
След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе
следното :
РЕШЕНИЕ
№289
1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет –
Борован дава съгласие Кмета на Община Борован да представи
при кандидатстването за авансово плащане по проект
: “Преустройство на улично осветление на с.Борован,
Община Борован” ” пред Министерството на земеделието и
храните за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка322 “Обновяване и развитие на населените места”от
“Програма за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013г. писмена гаранция в полза на Разплащателна агенция в
размер на 110 % от стойността на авансовото плащане по
проекта.
2.
2.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински
съвет – Борован одобрява встъпването в дълг на Община Борован
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане по
проект: “Преустройство на улично осветление на с.Борован,
Община Борован”
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам. Кмет
на Община Борован относно почистване на имот №000460 с площ
1.943 дка. имот №302001 с площ 44.700 дка. и имот №155032, с
площ от 7.836 дка. в землището на с. Борован от еденични
дървета и храсти с цел освобождаване на площите за залесяване.
След направените разисквания ОбС взе следното :
РЕШЕНИЕ
№290

Приема в имот №000460 с площ 1.943 дка. Акт за
собственост
№ 1010/13.04.2009г. , имот №302001 с площ
44.700 дка. Акт за собственост № 1004/08.04.2009г. и имот №
155032 с площ от 7.836 дка., Акт за частна общинска собственост
№ 1008/ 13.04.2009г. да се почистят от дървета и храсти.
Гласували:„за”-11 съветници, “против”-2 „възд.се-няма
5.Организационни
Председателя на Общински съвет запозна общинските
съветници с предложение на комисията за утвърждаване на
съдебни заседатели от квотата на Община Борован към Районен
съд гр.Бяла Слатина и Окръжен съд гр.Враца

На основание Решение 271 от 30.09.2009г. Протокол № 20 от
заседание на Общински съвет Борован комисията в състав:
Георги Николов Георгиев – Председател
и членове: Анелия Красимирова Иванова
Румен Христов Геормезовски

предлага на Общински съвет Борован за съдебни
заседатели
1.Към Районен съд Бяла Слатина да бъдат
утвърдени:
1.Добромира Лазарова Гецковска – Нивянин
2.Йордан Цветанов Дилков
3.Николай Ганчев Николов
4.Райна Пеева Поповска
5.Цветан Ненков Тарльовски

- Малорад
- Добролево
- Борован
- Борован

2.Към Окръжен съд гр.Враца да бъде утвърден
1.Иван Маринов Иванов
След
следното:

направените

разисквания Общински
РЕШЕНИЕ
№291

съвет

взе

Приема предложението на комисията и утвърждава
предложените лица за съдебни заседатели към Районен съд
гр.Бяла Слатина и Окръжен съд гр.Враца
Гласували:„за”-13 съветници, “против”-няма „възд.се-няма
6. Молби
7. Питания.
След изчерпване на дневния ред в 15:30 часа Председателя
на ОбС закри заседанието.

Председател:
На ОбС Борован……………….
/Ал.Бецински/

