
П Р О Т О К О Л 

№ 38 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
29.04.2011г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани 
Иванов” 

          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

         Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
Кмета на Общината Петър Цветковски , кметове на кметства Илия 
Влайчовски- Малорад, 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 
№425 

  

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

         1.Информация за дейността на училищните комисии за 
превенция на асоциалните прояви на учениците 

  

         2.Информация за пролетното почистване на 
населените места в Община Борован 

  

         3.Програма за майските културни и спортни празници 
Борован-2011г. 
  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно издаване на Запис на заповед от община 
Борован в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по договор №06/223/00177 от 
31.03.2011г. по мярка 322 за Проект                    “ Първоначално 
залесяване на неземеделски земи в населените места на община 



Борован”, сключен между Община Борован и ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция 

  
  
  
  

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

  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован във 
“Фонд за органи на местното самоуправление в България – ФЛАГ” 
ЕАД за отпускане на кредит за изпълнение на проекти 
№06/322/00183 “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” и №06/322/00291 “Преустройство на уличното 
осветление на с.Борован, Община Борован” по Програма за 
развитие на селските райони 2007 – 2013г., Мярка 322 – 
обновяване и развитие на населените места. 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров относно 
постъпила молба от Тихомир Иванов Диков за НУПИ ІV,пл.№125, 
кв.95 по ЗРП на с.Борован, обл.Враца 

  

         4.Организационни 

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  

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

  

         В 14:05 ч.пристигна и общинския съветник Тихомир 
Поповски 



  

         1.Информация за дейността на училищните комисии за 
превенция на асоциалните прояви на учениците 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 
№426 

  

         1.Приема информацията за дейността на училищните 
комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците 

         2.Възлага на общинската комисия по “Образование и 
култура” съвместно със МКБППМН да разработят програма и 
набележат мерки за подобряване дейността на училищните 
комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците 

  

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

  

         2.Информация за пролетното почистване на 
населените места в Община Борован 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  
  

РЕШЕНИЕ 
№427 

  

         Приема информация за пролетното почистване на 
населените места в Община Борован 

  

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

  

         3.Програма за майските културни и спортни празници 
Борован-2011г. 
  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  
  

РЕШЕНИЕ 
№428 

  



         Приема Програма за майските културни и спортни 
празници Борован-2011г. 
  

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

  
  
  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно издаване на Запис на заповед от община 
Борован в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по договор №06/223/00177 от 
31.03.2011г. по мярка 322 за Проект                    “ Първоначално 
залесяване на неземеделски земи в населените места на община 
Борован”, сключен между Община Борован и ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  
  

РЕШЕНИЕ 
№429 

  

         1.Упълномощава кмета на общината Петър Тодоров 
Цветковски да подпише Запис на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие”-
Разплащателна агенция в размер на 10 885,60 (Десет хиляди 
осемстотин осемдесет и пет и 0,60лв.)за обезпечаване на 110 
% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ №06/223/00177 от 31.03.2011г. по мярка 223 за Проект 
“Първоначално залесяване на неземеделски земи в населените 
места на община Борован” сключен между Община Борован и ДФ 
“Земеделие”-Разплащателна агенция. 
         2.Възлага на кмета на Община Борован да подготви 
необходимите документи за получаване на авансово плащане по 
договор 06/223/00177 и да ги представи пред ДФ “Земеделие”-
Разплащателна агенция. 
  

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

  

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



обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
общински обект частна общинска собственост. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  
  
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 
№430 

         
         1.Приема да намали с 50% направената справедлива 
пазарна цена от 304 500.00 (Триста и четири хиляди и петстотин) 
лв. на поземлен имот №075011, представляващ земеделска земя, 
начин на трайно ползване:нива с площ от 156.134 дка., находяща 
се в землището на с.Добролево, местността “Любеничен дол”, 
категория на земята при неполивни условия- втора на 152 250.00 
(Сто петдесет и две хиляди двеста и петдесет)лева. 
         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 недвижим имот – поземлен имот №075011, 
представляващ земеделска земя, начин на трайно ползване: нива 
с площ от 156.134 дка., находяща се в землището на с.Добролево, 
местността “Любеничен дол” категория на земята при неполивни 
условия- втора с начална тръжна цена от 152 250.00 (Сто 
петдесет и две хиляди двеста и петдесет)лева по реда на Глава 
осма от Наредба №4 за РПСУРОИ.Продажбата да се проведе чрез 
търг с явно наддаване. 
  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно приемане на нова тръжна цена за 
обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
общински обект частна общинска собственост 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  



  

РЕШЕНИЕ 
№431 

                  
         1.Приема да намали с 50% направената справедлива 
пазарна цена от 275 000.00 (Двеста седемдесет и пет хиляди) лв. 
на поземлен имот №000710, в землището на с.Борован, Община 
Борован, Област Враца, ЕКАТТЕ 05548, в местността “Барата”, с 
площ55.000 дка,начин на трайно ползване: нива , категория на 
земята при неполивни условия:втора с начална тръжна цена 
137 500.00(Сто тридесет и седем и петстотин) лева. 
  
  

         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 №000710 в землището на 
с.Борован, Община Борован, Област Враца,ЕКАТТЕ 05548, в 
местността “Барата” с площ 55.000 дка, начин на трайно 
ползване: нива,категория на земята при неполивни условия:втора 
с начална тръжна цена 137 500.00(Сто тридесет и седем и 
петстотин) лева.по реда на Глава осма от Наредба №4 за 
РПСУРОИ.Продажбата да се извърши чрез търг с явно наддаване 

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет на 
Община Борован относно кандидатстване на Община Борован във 
“Фонд за органи на местното самоуправление в България – ФЛАГ” 
ЕАД за отпускане на кредит за изпълнение на проекти 
№06/322/00183 “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” и №06/322/00291 “Преустройство на уличното 
осветление на с.Борован, Община Борован” по Програма за 
развитие на селските райони 2007 – 2013г., Мярка 322 – 
обновяване и развитие на населените места. 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 

РЕШЕНИЕ 
№432 

  



На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.3, т.6 и по реда на 
чл.17 от Закона за общинския дълг, 
1. Община Борован да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който дапоеме краткосрочен общински дълг 
с цел реализацията на  проекти 
№06/322/00183 „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” и №06/322/00291 „Преустройство на 
уличнотоосветление на с. Борован, Община Борован”по 
Програма за развитие на селските райони 2007–2013 
г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места, 
при следните основни параметри: 

1)Максималния размер на дълга – 1 529 729.00 (Един 
милион петстотин двадесет и девет седемстотин двадесет и 
девет) лева с ДДС. 

2)Валутата на дълга – лева (BGN); 

3)Вид на дълга – каткосрочен дълг, поет с договор за 
общински заем (съгласно чл. 3, т.6. – безлихвените заеми от 
централния бюджет за финансиране на разходи до 
възстановяването им по одобрени проекти по програми, 
съфинансирани от Европейския съюз) 

4)Условията за погасяване: 

·     Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за 
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване. 

·     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията 
от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ №06/322/00183 от 
23.10.2009 г. и Договор за безвъзмездна финансова 
помощ №06/322/00291 от 23.10.2009 г. и по реда на 
Постановление № 81 от 23 април 2010 г.; 

5)Максималния лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 % . 



6)Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата 
банка 

7)Начин на обезпечение на кредита: 

·     Учредяване на залог върху вземанията на Община Борован 
по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ №06/322/00183 от 23.10.2009 г. и Договор за 
безвъзмездна финансова помощ №06/322/00291 от 
23.10.2009 г.  сключени между Община Борован и 
Държавен фонд „Земеделие”, 

·     Учредяване на залог върху вземанията на Община Борован 
от данък добавена стойност във връзка с изпълнението на 
Договор за безвъзмездна финансова 
помощ №06/322/00183 от 23.10.2009 г. и Договор за 
безвъзмездна финансова помощ №06/322/00291 от 
23.10.2009 г.  сключени между Община Борован и 
Държавен фонд „Земеделие” и 

·     Учредяване на залог върху собствените приходи на 
общината по член 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Борован да 
подготви искането за кредит, да го подаде в клон на 
Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. 1. 

  

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

  

-Докладна записка от инж.Димитър Димитров относно 
постъпила молба от Тихомир Иванов Диков за НУПИ ІV,пл.№125, 
кв.95 по ЗРП на с.Борован, обл.Враца 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 
№433 

  

         1.Приема направената пазарна оценка от лицензиран 
оценител, за придеваемата част от 56 кв.м. от земя,общинска 



собственост към НУПИ ІV,пл.№125,кв.95 по действащия ЗРП на с. 
Борован,одобрен със Заповед №9 от 1987год. 
         2.На основание чл.35, ал.4,т.2 и чл.36 ал.1 от ЗОС и във 
връзка със чл.17 ал.5 от ЗУТ  Общински съвет възлага на Кмета на 
Общината да сключи договор за придаваемата част от 56 кв.м на 
стойност 196.00 лв с Тихомир Иванов Диков, с цел владеенето на 
имота по регулационен план. 
  

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

  

4.Организационни 

  

          Предложение от Комисията по номинациите, избрана с 
Решение №100 на Общински съвет Борован от 
18.07.2008г./Протокол №8/ съгл.чл.8 от Правилника към 
Наредбата за символиката на Борован, относно присъждане 
званието “Почетен гражданин на Борован” и “Наградата на 
Борован  

  

         След направените разисквания ОбС прие да бъде присъдено 
званието “Почетен гражданин на Борован” на: 
  
  
  

РЕШЕНИЕ 
№434 

  

         Вера Крумова Кочовска- световноизвестна лечителка и 
ясновидка, съгл.чл.30, ал.1,2,8 и 9 от Наредбата за символиката 
на Борован (ПОСМЪРТНО) за нейните феноменални 
екстрасензорни,диагностични и лечителски възможности, за 
постиженията и като народен лечител и нейната 
благотворителност. 
  

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

         
         Комисията по номинации предлага да бъдат 
удостоени с “Наградата на Борован” за 2011г., съгласно чл.39, 
алинеи 1 и 2 

  



         Професор д-р Петко Ангелов Бецински и Полковник 
Христо Венциславов Ганецовски 

  

         След направените разисквания ОбС прие“Наградата на 
Борован” да бъде присъдена  на: 
  

РЕШЕНИЕ 
№435 

  

         Професор д-р Петко Ангелов Бецински – инженер – 
строител по водоснабдяване и канализация, председател на 
Борованското земляческо дружество в София 

  

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

  

РЕШЕНИЕ 
№436 

  

Полковник Христо Венциславов Ганецовски – летец- 
пилот І клас, командир на изтребителната авиоескадрила “Дива 
котка” 

  

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

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  
  
  

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

  

                    Председател 

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

 


