
П Р О Т О К О Л 

№ 28 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
28.05.2010г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище „Цани 
Иванов” с.Борован. 
          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

          Отсъства общинския съветник Цветан Ангелов 

         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
Кмета на Общината Петър Цветковски, зам.Кмета на Общината 
Димитър Димитров 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 

№342 

  

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

         1.Информация относно състоянието на здравното 
обслужване на населението в Община Борован. 

  

         2.Информация за работата на ВиК и перспективи за 
развитие 

  

3.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на начална тръжна цена за 
обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот, частна общинска собственост. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на нова начална тръжна цена 



за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
движими вещи, частна общинска собственост. 
  

         - Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно приемане на експертна оценка от 
независим оценител, отнасяща се за неурегулиран поземлен имот 
с площ от 2 540.00кв.м/Две хиляди петстотин и четиридесет 
квадратни метра/, находящ се в землището на с.Борован, Община 
Борован, Област Враца, планоснимачен №20/двадесет/ в.Квартал 
91/Деветдесет и едно/ по регулационен план на с.Борован, 
одобрен със Заповед №9/1987год. 
         

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отпускане на кредит на Община Борован 
за финансиране на Проект ФАР БГ 2005/017-353.01.15, “Ремонт и 
рехабилитация на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”- с.Добролево, 
Община Борован” в размер на Сто и тридесет хиляди лева и 
поемане на срочен общински дълг чрез сключване на договор с 

кредитор финансова институция. 
         

         - Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 
на Община Борован относно работа по съвместен проект 
“Развитие чрез побратимяване “ с Република Македония, Гърция и 
Албания, изработването и приемането на Стратегия за развитие 
чрез побратимяване Общински съвет Борован да упълномощи 
Кмета на Общината да представлява същата при подписването на 
договори за съвместна работа и сътрудничество с общини в 
Европейския съюз и извън него. 
  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно съфинансиране на Проект 
“Реконструкция и модернизация на спортен обект Стадион, 
с.Борован, Община Борован, Област Враца. 
         

         -Докладна записка от Златко Манчев Председател на 
комисията по образование и култура относно организирате и 
провеждане на честване по повод 190-годишнината на 
образователното дело в Борован. 
         

4.Организационни 



  

          5. Молби 

  

         6. Питания 

  

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

  

В 14:05ч. пристигна и общински съветник Цветан Ангелов 

  

  

         1.Информация относно състоянието на здравното 
обслужване на населението в Община Борован. 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№343 

  

         Приема Информацията относно състоянието на здравното 
обслужване на населението в Община Борован. 
  

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

  

2.Информация за работата на ВиК и перспективи за 
развитие 

  

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№344 

  

Приема информацията за работата на ВиК и перспективи за 
развитие. 
  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на начална тръжна цена за 
обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот, частна общинска собственост. 
  



След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№345 

  

         1.Приема да намали с 20% направената справедлива 
пазарна цена от 129 500.00 (Сто двадесет и девет хиляди и 
петстотин) лева на поземлен имот – земеделска 
земя,представляваща имот с №147001 в землището на с.Малорад, 
Община Борован, Област Враца. 
         2.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35,ал.1 от ЗОС и 
чл.41,ал.1 и чл.87, ал.9 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински 
съвет Борован възлага на Кмета на Общината да проведе 
процедура за продажбата на поземлен имот – земеделска земя, 
представляващ имот с №147001 в землището на с.Малорад, 
Община Борован, Област Враца, ЕКНМ 46810, в местността 
“Билото”, с площ 248.959 дка, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни условия: трета; Начална 
тръжна цена 103 600.00 (Сто и три хиляди и шестстотин) лева по 
реда на Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ. Продажбата да се 
извърши чрез търг с явно наддаване. 
  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на нова начална тръжна цена 
за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
движими вещи, частна общинска собственост. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№346 

  

         1.Приема да намали с 40% направената справедлива 
пазарна цена от 520.00(Петстотин и двадесет) лева на Лек 
автомобил – “Опел Кадет”(Комби), рег. №Вр.9980АМ. 
         2.Общински съвет Борован приема да намали с 50% 
направената справедлива пазарна цена от 1 500.00(Хиляда и 



петстотин) лева на лек автомобил- “Опел Вектра”, рег.№Вр.6026 
АС. 
         3.На основание чл.34,ал4 от ЗОС, чл.35,ал.1 от ЗОС и 
чл.41,ал.1 и чл.87, ал.9 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински 
съвет Борован възлага на Кмета на Общината да проведе 
процедура за продажбата на движимите вещи, частна общинска 
собственост: 

-Лек автомобил-“Опел Кадет”(Комби), рег. 
№Вр.9980АМ.Начална тръжна цена 312.00 (Триста и дванадесет) 
лева. 

-Лек автомобил - “Опел Вектра”, рег.№Вр.6026 АС. Начална 
тръжна цена 750.00 (Седемстотин и петдесет ) лева. 
по реда на Глава осма от Наредба №4 за РПСУРОИ.Продажбата да 
се извърши чрез търг с явно наддаване. 

  

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

  

-Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет на 
Община Борован относно приемане на експертна оценка от 
независим оценител, отнасяща се за неурегулиран поземлен имот 
с площ от 2 540.00кв.м/Две хиляди петстотин и четиридесет 
квадратни метра/, находящ се в землището на с.Борован, Община 
Борован, Област Враца, планоснимачен №20/двадесет/ в.Квартал 
91/Деветдесет и едно/ по регулационен план на с.Борован, 
одобрен със Заповед №9/1987год. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№347 

  

         1.Приема направената експертна оценка от незевисим 
оценител, отнасяща се за неурегулиран поземлен имот с площ от 
2 540.00 кв.м /Две хиляди петстотин и четиридесет квадратни 
метра/, находящ се в землището на с.Борован, Община Борован, 
Област Враца, планоснимачен номер20 /двадесет/ в Квартал 91 
/деветдесет и едно/ по регулационния план на с.Борован, одобрен 
със Заповед №9/1987 год. В размер на 8890.00 (Осем хиляди 
осемстотин и деветдесет) лева. 



         2.Общински съвет Борован дава съгласието си да бъде 
продаден, неурегулиран поземлен имот с площ от 2 540.00 кв.м 
/Две хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/, находящ 
се в землището на с.Борован, Община Борован, Област Враца, 
планоснимачен номер20 /двадесет/ в Квартал 91 /деветдесет и 
едно/ по регулационния план на с.Борован, одобрен със Заповед 
№9/1987 год. За сумата от 8890.00 (Осем хиляди осемстотин и 
деветдесет) лева по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.42, ал.7 от 
Наредба №4 за РПСУРОИ и ПМС №235/1996 год. 
  

Общински съветник Георги Кунчев не участва в гласуването 
поради конфликт на интереси. 
  

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

  

         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно отпускане на кредит на Община Борован 
за финансиране на Проект ФАР БГ 2005/017-353.01.15, “Ремонт и 
рехабилитация на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”- с.Добролево, 
Община Борован” в размер на Сто и тридесет 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 

№348 

  

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 13, чл. 
14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет 
Борован ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на кредит на Община 
Борован за финансиране на Проект ФАР БГ 2005/017-

353.01.15, „Ремонт и рехабилитация на ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” – с. Добролево, Община Борован” в размер на Сто и 
тридесет хиляди лева  и за поемане на срочен общински дълг 
чрез сключване на договор с кредитор финансова институция, 
при следните параметри: 

1. максималния размер на дълга 130 000 лева; 
2. валутата на дълга - лева; 



3. вида на дълга – дълг за финансиране на допустими 
разходи до възстановяването им по одобрен Проект ФАР БГ 
2005/017-353.01.15, „Ремонт и рехабилитация на ОУ „Св.Св. Кирил 
и Методий” – с. Добролево, Община Борован”, поет с договор за 
общински заем; 

4. начина на обезпечаване – обособен залог върху настоящи 
и бъдещи вземания на Община Борован по бюджетни и 
извънбюджетни смети в СИ БАНК, с произход 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, съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Закона 
за общинските бюджети и общата изравнителна субсидия по чл. 
345, ал.1, т.3 от същия закон. 

Възлага на кмета на общината да предприеме законовите 
действия за избор на финансова институция, която да осигури 
необходимото финансиране. 

  

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-1„възд.се-1 

  

         - Докладна записка от Димитър Спиров Димитров зам.Кмет 

на Община Борован относно работа по съвместен проект 
“Развитие чрез побратимяване “ с Република Македония, Гърция и 
Албания, изработването и приемането на Стратегия за развитие 
чрез побратимяване Общински съвет Борован да упълномощи 
Кмета на Общината да представлява същата при подписването на 
договори за съвместна работа и сътрудничество с общини в 
Европейския съюз и извън него. 
  

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№349 

  

         Упълномощава  Кмета на Община Борован да подписва 
договори за съвместна работа и сътрудничество по този проект и 
други такива в интерес на Общината 

  

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



         -Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно съфинансиране на Проект 
“Реконструкция и модернизация на спортен обект Стадион, 
с.Борован, Община Борован, Област Враца. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 

  

  

РЕШЕНИЕ 

№350 

  

          Приема Община Борован да осигури 20 000 (Двадесет 
хиляди)лв. от собствени средства за съфинансиране на 
дейностите па Проект “Реконструкция и модернизация на 
спортен обект Стадион, с.Борован, Община Борован, Област 
Враца”. 

  

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

  

         -Докладна записка от Златко Манчев Председател на 
комисията по образование и култура относно организирате и 
провеждане на честване по повод 190-годишнината на 
образователното дело в Борован. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

  

  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

№351 

  

         1.Приема докладната записка от Златко Манчев- 

Председател на комисията по образование и култура относно 
организирате и провеждане на честване по повод 190-

годишнината на образователното дело в Борован. 
         2.Възлага на Кмета на Общината да осигури финансиране на 
предвидените прояви и изработването на всички материали 
свързани с честването. 
  



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

  

4.Организационни 

  

          5. Молби 

  

         6. Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в 15:20 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  

  

  

                                                                                                                 

    

  

                               Председател: 

                               на ОС Борован…………….. 
                                               /Ал.Бецински/ 
 


