
П Р О Т О К О Л 

№ 42 

  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
14..09.2011г.от 14:00ч. в музикалната зала на читалище “Цани 
Иванов” 

          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, 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 

№453 

  

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

         1.Информация за резултатите от лятната кампания и 
подготовката за есенната кампания в селското стопанство в 
Община Борован 

  

         2.Информация за готовността на училищата и детските 
градини от Община Борован за новата учебна 2011/2012 
година 

  

         3.Докладни 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски-Кмет на 
Община Борован относно предложение за временно изпълняващ 
длъжността кмет на община Борован и кмет на кметство 
с.Малорад и с.Нивянин 

  



-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно приемане направената 
справедлива пазарна цена на имоти в с.Нивянин,Община Борован 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно предоставяне управлението 
на язовир, находящ се в с.Нивянин, Община Борован на ЛРД 
с.Нивянин 

-Докладна записка от Иво М.Пешев-Директор на дирекция 
“Хуманитарни дейности” относно включване на обществената 
библиотека при читалище “Просвета 1919” с.Малорад към 
Програмата “Глобални библиотеки-България” 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно допълнение в Наредба №6 
за определяне администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Борован 

  

         4.Организационни 

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  
  

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

  

         1.Информация за резултатите от лятната кампания и 
подготовката за есенната кампания в селското стопанство в 
Община Борован 

  

          След направените разисквания  ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№454 

  

         Приема информацията за резултатите от лятната 
кампания и подготовката за есенната кампания в селското 
стопанство в Община Борован 

  

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

  



         2.Информация за готовността на училищата и детските 
градини от Община Борован за новата учебна 2011/2012 
година 

  

          След направените разисквания ОбС взе следното : 
  
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 

№455 

  

         1.Приема информацията за готовността на училищата 
и детските градини от Община Борован за новата учебна 
2011/2012 година. 
         2.Отвърждава маломерните паралелки в Община 
Борован съгласно докладите на директорите на училищата, 
както следва: 

  
  

         Основно училище “Отец Паисий”- село Бораван 

  

         VІ І клас -     бр.ученици -16 

  

         Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” – село 
Добролево 

  

          І клас -       бр.ученици – 10 

  

         ІV клас –      бр.ученици – 13 

         
         V клас –      бр. ученици – 15 

  

         VІ клас –      бр. ученици – 13 

  

         V І І клас-   бр. ученици – 12 

  

         VІ І І клас – бр. ученици – 16 

  

         Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” – село 
Малорад 

  

  



VІ Іклас –      бр. ученици – 16 

  

         VІ І І клас – бр. ученици – 13 

  
  

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

  

         3.Докладни 

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски-Кмет на 
Община Борован относно предложение за временно изпълняващ 
длъжността кмет на община Борован и кмет на кметство 
с.Малорад и с.Нивяни 

  

          След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  
  

РЕШЕНИЕ 

№456 

  

         На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,Общински съвет 
избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община 
Борован – инж.Димитър Спиров Димитров-заместник кмет на 
Община Борован 

  

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

  

РЕШЕНИЕ 

№457 

  

         На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,Общински съвет 
избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Малорад- Мая Борисова Петкова- специалист ТРЗ –с.Малорад 

  

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

  
  

  

РЕШЕНИЕ 

№458 



  

         На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,Общински съвет 
избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
с.Нивянин- Станислав Жеков Попов-секретар на кметство 
с.Нивянин 

  

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

  

РЕШЕНИЕ 

№459 

  

         На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,Общински съвет 
избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
с.Сираково – Стефка Банкова Панагюрска –Данъчен събирач 

  

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

  
  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно приемане направената 
справедлива пазарна цена на имоти в с.Нивянин,Община Борован 

  

          След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  
  

РЕШЕНИЕ 

№460 

  

         1.Приема направените оценки на имотите, като 
първоначални цени,направени от независим оценител. 
`        2.На основание чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и 
чл.41,ал.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ Общински съвет възлага на 
Кмета на Общината да проведе процедура за продажбата на 
празни дворни места с.Нивянин, община Борован, обл.Враца: 
         Празно дворно място с площ 907 кв.м., кад. №571, п-л 
І, кв. 67; 

         Празно дворно място с площ 920 кв.м., кад. №571, п-л І 
І, кв. 67; 



Празно дворно място с площ 925 кв.м., кад. №571, п-л І 
І І, кв. 67; 

Празно дворно място с площ 907 кв.м., кад. №571, п-л І 
V, кв. 67; 

Празно дворно място с площ 907 кв.м., кад. №571, п-

л V, кв. 67; 

с начална тръжна цена съгласно направените 
оценки.Продажбата да се извърши на търг чрез явно наддаване 

  

Гласували:„за”-9 съветници, “против”-2 „възд.се-2 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно предоставяне управлението 
на язовир, находящ се в с.Нивянин, Община Борован на ЛРД 
с.Нивянин 

  

          След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 

№461 

  

         1.Възлага управлението на ресурсите във водния обект 
язовир, с площ от 19.245 дка.,съставляващ имот №000020, 
находящ се в с.Нивянин-общинска собственост, за любителски 
риболов на ЛРД с.Нивянин за осъществяване на 
общественополезна дейност за срок от 5 (Пет) години. 
         2.Възлага на Кмета на Община Борован да сключи договор с 
ЛРД с.Нивянин за управлението на ресурсите във водния обект 
язовир, с площ от 19.245 дка.,съставляващ имот №000020, 
находящ се в с.Нивянин-общинска собственост, за любителски 
риболов за срок от 5 (Пет) години. 

  

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

  

-Докладна записка от Иво М.Пешев-Директор на дирекция 
“Хуманитарни дейности” относно включване на обществената 



библиотека при читалище “Просвета 1919” с.Малорад към 
Програмата “Глобални библиотеки-България” 

  
  

          След направените разисквания ОбС взе следното: 
  
  

РЕШЕНИЕ 

№462 

  

         1.Дава съгласие Община Борован да участва като партньор 
на местно ниво в Проект №00071115- Програма “Българските 
библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за 
всеки”. 

         2.Упълномощава Кмета на общината да подпише 
Споразумение за сътрудничество между Община Борован, 
Министерството на културата,Програмата на ООН за развитие и 
НЧ “Просвета 1919” с.Малорад 

         3.Задължава Кмета на общината да информира периодично 
Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 
         4.Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен 
срок от приемането им на Кмета на Община Борован- за 
изпълнение, на Областния управител на Област Враца и Окръжна 
прокуратура – Враца за осъществяване на контрол по 
законосъобразност. 
  

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

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно допълнение в Наредба №6 
за определяне администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Борован 

  

          След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

№463 

  

         1.Приема допълнение в Наредба №6 за определянето 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 



територията на Община Борован-допълва чл.16, ал.4 с буква “З” 
със следния текст: 
         “Такса за отдаване под наем на недвижими имоти –
общинска собствeност за поставяне на преместваеми обекти 
за търговски и други обслужващи дейности-павилиони, 
кабини, маси, както и други елементи на градското 
обзавеждане на територията на Община Борован -

0.50(Петдесет стотинки) на месец за кв.м.” 

         2.На основание чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във 
връзка с чл.16 ал.4  буква “З” от Наредба №6 и 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 
за срок от 5 (Пет) години на недвижим имот -180кв.м., находящ се 
в кв.97А, п.и519, с.Борован, Община Борован, Област Враца за 
поставяне на павилион, по реда на Глава осма от Наредба №4 за 
РПСУРОИ.Отдаването под наем да се извърши на търг с явно 
наддаване 

  

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

  

4.Организационни 

  

Предложение от комисията по номинациите относно 
удостояване със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 
БОРОВАН” 

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  
  
  

РЕШЕНИЕ 

№464 

  

Да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на 
Борован”: 

  

АНДРЕЙ ВЕЛИЧКОВ СИМЕОНОВСКИ –за дългогодишната 
му читалищна дейност,получила гражданска подкрепа и 
признание, за значителни постижение и съществен принос за 
развитието на библиотечното дело, за ползотворната му 
обществена и краеведска дейност, за приноса му за развитието 



на любителското художествено творчество в общината, и по 
случай неговата 80-годишнина. 

  

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

  

След направените разисквания ОбС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№465 

  

Да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на 
Борован”: 

  

         АСЕН ИВАНОВ КИСКИМОВ –за дългогодишната му 
културна и образователна дейност,получила гражданска 
подкрепа и признание, за значителни постижения и съществен 
принос за развитието на читалищното дело, за ползотворната му 
обществена, журналистическа и краеведска дейност, за приноса 
му за развитието на любителското художествено творчество и 
обредната дейност в общината 

  

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

  

         5.Молби 

  

         6.Питания 

  

         След изчерпване на дневния ред в 14:55 часа Председателя 
на ОбС закри заседанието. 
  
  
  
  

  

                   Председател 

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


