
П Р О Т О К О Л 

№4 

 

  

   От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
21.02.2008г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов 
с.Борован. 
    На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
кмета на общината Петър Цветковски, зам.кмета на общината 
инж.Димитър Димитров, кметовете на кметства Илия Влайчовски 
– Малорад,Цветан Лилов – Добролево, Цветан Димитров –Сираково 
и Директорите на дирекции. 
    Присъстваха и граждани от общината. 
    Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
     Преди приемането на дневния ред председателя на ОС запозна 
общинските съветници с Решение №121 от 4.02.2008г. на ОИК 
Борован, която на основание чл.107от ЗМИ освобождава 
общинския съветник Пламен Христов Петров от квотата на БСП 
поради започване на работа в общинска администрация и на 
негово място обявява за общински съветник следващия в 
листата на БСП Георги Иванов Кунчев . 
     Общинския съветник Георги Иванов Кунчев положи клетва и 
подписа клетвения лист. 
     След разисквания по предложения дневен ред ОС взе 
следното: 
        

                                              РЕШЕНИЕ 

                                                   №30 

  

   Заседанието на ОС Борован да се проведе при следния дневен 
ред: 
  

     1.Приемане на културен календар на общината 

     2.Отчет за работата на полицейския участък по опазване 
на обществения ред и престъпността. 

     3.Докладни 



       -Докладна записка от Кмета на общината Петър Цветковски 
относно приемане на Актуализиран Общински план за развитие на 
община Борован 2007г. -2013г. 
        - Докладна записка от Кмета на общината Петър 
Цветковски относно приемане на Наредба на Общински съвет за 
определяне размера на местните данъци. 
        -Докладна записка от Зам.кмета на общината инж.Димитър 
Димитров относно освобождаване от такса животновъдите, които 
ще ползват мери и пасища. 
        -Докладна записка от Васил Стефанов Петков –Директор на 
дирекция „Социално подпомагане” – Бяла Слатина относно 
приемане на план за действие за 2008г. към Общинска стратегия 
за закрила на детето и отчет за 2007г.. 
        -Докладна записка от зам.кмета на общината инж.Димитър 
Димитров относно приемане на Наредба за оземляване на 
безимотни и малоимотни граждани. 
        -Докладна записка от зам.кмета на общината инж.Димитър 
Димитров относно продажба на у-ще „Христо Ботев” – Борован, у-

ще „Кирил и Методий”- Борован и училището в с.Нивянин. 
        -Докладна записка от Кмета на общината Петър Цветковски 
относно кандидатстване на община Борован по оперативна 
Програма „Регионално Развитие” към МРРБ. 
        -Докладна записка от Кмета но общината Петър Цветковски 
относно ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ. 
         

        4.Молби 

        5.Организационни 

        6.Питания 

  

 Гласували: „за”-12съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  

В 14:05 пристигна и общинския съветник Цветан Ангелов 

  

     1.Приемане културен календар на общината 

  

     След направените разисквания ОС взе следното: 



                                        

                                             РЕШЕНИЕ 

                                                   №31 

  

    Приема така предложения културен календар на общината 
съгласно –чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА. 
     

    Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  

2.Отчет за работата на полицейския участък по опазване на 
обществения ред и престъпността. 
  

   Общинския съветник Иванка Пешковска предложи да се 
наблегне на домовите кражби. 
   Кмета на Малорад Илия Влайчовски –да се осигури поне една 
карта за телефон в дежурната полицейска кола за да имаме 
връзка с тях 

   Кмета на Добролево Цветан Лилов отбеляза,че всички трябва да 
се грижим за собственото си имущество. 
   Кмета на общината Петър Цветковски отбеляза,че полицията в 
общината дава денонощни дежурства и чрез дежурния в 
общината всеки един гражданин може да докладва за извършено 
престъпление. 
   След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                             РЕШЕНИЕ 

                                                   №32 

  

   Приема така предложената информация с направените 
допълнения. 
  

   Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  

   3.Докладни 

      



     - Докладна  записка от кмета на общината Петър Цветковски 
относно приемане на Актуализиран Общински план за развитие на 
община Борован 2007-2013г. 
     

       Общинския съветник Тихомир Поповски отбеляза,че плана е 
добър и съставен професионално и постави въпроса ще има ли 
осигурени ресурси за неговото изпълнение. 
        Началник отдел Атанас Калчовски отговори,че до 2009г. е 
осигурено финансирането. 
        След направените разисквания ОС взе следното: 
                              

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                     №33 

       

        Приема докладната от Кмета на общината относно приемане 
на Актуализиран Общински план за развитие 2007-2013г. 
  

        Гласували: „за”-12съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-1 

  

     -Докладна записка от зам. кмета на общината инж.Димитър 
Димитров относно освобождаване от такса животновъдите които 
ще ползват мери и пасища. 
  

     След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                    №34 

  

  Приема докладната записка на инж.Димитър Димитров за 
освобождаване на животновъдите,които ще ползват мери и 
пасища от такса. 
  

   Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали се”-

няма 

  



 -Докладна записка от кмета на общината Петър Цветковски 
относно приемане на Наредба на Общински съвет за определяне 
на размера на месните данъци. 
  

   Общинския съветник Петьо Гацински счита,че определения 
данък за нетна търговска площ от 10 лева е занижен и може да 
бъде 20 лева. 
   След направените разисквания и с поименно гласуване ОС взе 
следното: 
  

                                                РЕШЕНИЕ 

                                                    №35 

  

    Приема Наредбата за местните данъци. 
  

    Гласували: „за”-11съветници, „против”-1, „въздържали се”-1 

  

    -Докладна записка от Васил Петков директор на Дирекция 
„Социално подпомагане”Бяла Слатина относно приемане на план 
за действие за 2008г.към общинска стратегия за закрила на 
детето. 
  

     Общинския съветник Цветан Ангелов-комисията по закрила на 
детето би трябвало да посещава родителите и децата в 
семействата изпаднали в затруднение и излиза с предложения. 
      Кмета на общината Петър Цветковски информира общинския 
съвет,че 100 деца от Малорад ще получават безплатен обяд от 
Червен кръст. 
  

      След направените разисквания ОС взе следното: 
  

  

  

  

                                                 РЕШЕНИЕ 

                                                      №36 

  

       Приема докладната на Васил Петков Директор на Дирекция 
„Социално подпомагане” 

  



       Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  

       -Докладна записка от зам. кмета на общината Димитър 
Димитров относно приемане на Наредба за оземляване на 
безимотни и малоимотни граждани. 
  

       Общинския съветник Йордан Митев се изказа,че в Нивянин са 
оземлени най-много хора,но би трябвало да се изясни на 
населението процедурата по оземляването. 
        След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                    №37 

  

         Приема докладната записка на инж. Димитър Димитров 
относно приемане на Наредба за оземляване на безимотни и 
малоимотни граждани. 
  

         Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  

         - Докладна записка от зам.кмета на общината инж. Димитър 
Димитров относно продажба на у-ще „Христо Ботев”-Борован, у-

ще „Кирил и Методий”-Борован и училището в с.Нивянин. 
  

             Общинския съветник Иванка Пешковска предложи 
решението да бъде в 2точки: 
             1.Посочените сгради да се актуват от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 
             2.Възлага на кмета на общината да извърши продажба на 
училищата съгласно Наредба №4 чрез търг с явно наддаване. 
             С поименно гласуване ОС взе следното: 
  
  

  

  

  

                                                 РЕШЕНИЕ 



                                                      №38 

  

           Приема докладната записка от зам. кмета на общината 
Димитър Димитров, като: 
           1.Посочените обекти бъдат актувани от публична в частна 
общинска собственост 

           2.Възлага на кмета на общината да извърши продажба на 
имотите съгласно Наредба №4 чрез търг с явно наддаване. 
  

             Гласували: „за”-11съветници, „против”-2, „въздържали 
се”-няма 

  

           -Докладна записка от кмета на общината Петър Цветковски 
относно кандидатстване на община Борован по оперативна 
програма „Регионално Развитие”към МРРБ. 
  

           Кмета на общината Петър Цветковски изясни, че общината 
кандидатства с проекти за 1млн. лева за ремонти на училища и 
детски градини. 
           Общинския съветник Тихомир Поповски счита, че 
наложително да се извърши не само външен ремонт,но и подмяна 
на чинове,паркет и др.които са в много лошо състояние. 
            Иво Пешев директор на дирекция Хуманитарни дейности- 

програмата включва и вътрешно ремонтиране, но за тази година 
няма достатъчно средства. 
            Атанас Калчовски началник отдел -2009г. ще 
кандидатстваме и за вътрешен ремонт на училищата. 
            След направените разисквания ОС взе следното: 
         

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                     №39 

  

          Приема докладната записка от кмета на общината Петър 
Цветковски относно кандидатстване на община Борован по 
оперативна програма, „Регионално развитие” към МРРБ. 
  

          Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 



  

         -Докладна записка от кмета на общината Петър Цветковски 

относно ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ. 
  

         Кмета на общината Петър Цветковски изясни, че става дума 
за бившата сграда на АПК, която може да се замени със сгради 
собственост на общината. 
         След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                    №40 

  

         Приема докладната записка от Кмета на общината относно 
ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ и на основание чл.21,ал.1,т8 от 
ЗМСМА му възлага да предприеме необходимите 
действия,(преговори със собствениците) за уточняване начина за 
придобиване на собствеността върху сградата на бившето АПК-

чрез замяна. 
  

        Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  

      4.Организационни 

  

         Председателя на ОС предложи да се попълни комисията по 
бюджет и финанси и на мястото на Пламен Петров бъде избран 
общинския съветник Георги Иванов Кунчев. 
         След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                   №41 

  

         Приема общинския съветник Георги Кунчев да бъде избран 
за секретар на комисията по бюджет и финанси. 
  

         Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  



         Общинския съветник Цветан Ангелов си направи отвод от 
комисията по регионално развитие и предложи на негово място 
да бъде избран общинския съветник Тихомир Поповски. 
          След направените разисквания ОС взе следното: 
  

                                              РЕШЕНИЕ 

                                                   №42 

  

          Приема общинския съветник Тихомир Поповски да бъде 
избран в комисията по регионално развитие. 
  

         Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  

         Председателя на ОС Александър Бецински уведоми 
общинските съветници, че областния управител със своя заповед 
№63 от 04.02.2008г. е върнал  за ново обсъждане Решение №27 от 
Протокол №3 от проведеното заседание на ОС Борован на 
22.01.2008г относно определяне възнаграждението на 
общинските съветници. 
          ОС след като се запозна със заповедта прие следното: 
                                         

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                     №43 

  

          Размерът на възнаграждението на общинския съветник за 
едно заседание се определя с решение на ОС, прието с 
мнозинство повече от половината от общия бройна съветниците и 
не може да надвиши размера на дневната ставка, изчислена на 
база средната брутна работна заплата в общинска администрация 
за последния месец от предходното тримесечие по данни на 
Националния статистически институт.Общия размер на 
възнаграждението на общинския съветник за 1 месец не може да 
бъде повече от петдесет на сто от средната брутна работна 
заплата в общинска администрация за последния месец от 
предходното тримесечие. 
  

         Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  



         Със заповед №64 от 04.02.2008г. Областния управител е 
върнал Решение №6 от протокол №2 от проведеното заседание на 
ОС Борован на 13.12.2007г. относно приемане Правилника за 
организацията и дейността на ОС мандат 2007-2011г.,в частта 
относно текста „Системно неизпълнение”. 

         След като се запозна със заповедта на областния управител 
ОС взе следното: 
  

                                               РЕШЕНИЕ 

                                                    №44 

  

        Да отпадне изискването за предсрочно прекратяване 
пълномощията на общинските съветници и кметовете при 
„системно неизпълнение на задълженията”.Това може да стане 
при трайна фактическа невъзможност поради заболяване за 
повече от 6 месеца или при смърт чл.30, ал.4, т.7 и чл.42, ал.1, т.2 
от ЗМСМА. 
  

       Гласували: „за”-13съветници, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма 

  

      5.Питания 

  

       Общинския съветник Петьо Гацински направи питане 
общинския съветник Йордан Митев назначен ли е в общинската 
администрация и може ли да види неговия трудов договор. 
       Общинския съветник Йордан Митев отправи питане възможно 
ли е да се проверят договорите от предишния мандат. 
        

       В 15:40 председателя на ОС закри заседанието. 
  

  

  

  

  

  

                                           Председател: 

                                      На ОС – Борован…………. 

                                                     /Ал.Бецински/ 

 


