
П Р О Т О К О Л 

№ 9 

  
  

         От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 
19.09.2008г. в музикалната зала на читалище „Цани Иванов 
с.Борован. 
          На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
          Освен общинските съветници на заседанието присъстваха 
кмета на общината Петър Цветковски, кметове на кметства и 
Директорите на дирекции. 
          Присъстваха и граждани от общината. 
          Заседанието откри и ръководи председателя на Общински 
съвет Александър Бецински. 
          След разисквания по дневния ред ОС взе следното : 
  

РЕШЕНИЕ 

№105 

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

         1.Информация за резултатите от лятната къмпания и 
подготовката за есенната кампания в селскостопанското 
производство в Община Борован. 
         

         2.Информация за състоянието на системата за 
финансово управление и контрол в Община Борован. 

  

         3.Информация за превантивната работа на местната 
комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни в борбата с наркоманията в 
училищата. 
  

         4.Информация относно готовността на училищата от 
Община Борован за предстоящата 2008/2009 учебна година. 

         



         5.Програма за овладяване популацията на 
безтопанствените кучета на територията на Община Борован 
2008-2011г. 
  

          6.Д о к л а д н и 

  

                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно изменения в Наредба №4 за 
реда на придобиване , стопанисване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет Борован. 
                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кондидатстване на Община 
Борован по мярка 321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” по програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г. 
                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените 
места” от програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 
                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно продажба УПИ –І І І пл.№762 
в кв.1по плана на с.Борован 

                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно продажба на имот №000710 
находящ се в местността “Барата” с.Борован. 
                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован пред предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани 
с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоражения с 
местно значение за питейно-битово водоснабдяване на 
населението “Реконструкция на външна водопроводна 
мрежа”- с.Нивянин. 
                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован пред предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани 
с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоражения с 
местно значение за питейно-битово водоснабдяване на 



населението “Реконструкция на селищна водопроводна 
мрежа І І етап”- с.Нивянин 

                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован пред предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани 
с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоражения с 
местно значение за питейно-битово водоснабдяване на 
населението “Реконструкция на селищна водопроводна 
мрежа І І Іетап”- с.Нивянин 

  
  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно продажба на 
земеделски имоти с № № 000044,00046,000114,000115 и 
№000194 находящи се в землището на с.Малорад 
общ.Борован. 

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно промяна размера на 
таксите при ползване на пазари, тържища, тротоари, 
площади и терени с друго предназначение, земеделски земи 
и язовири от Наредба №5 и Наредба №6 на Общински съвет 
Борован 

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно предложение за членство на 
Община Борован в Асоциацията на общините от Западна 
Стара планина “Хемус-Запад” ( АО “Хемус- Запад”) 

-Докладна от Иво Митков Пешев Директор Дирекция 
“Хуманитарни дейности” към Община Борован относно 
съществуването на маломерни паралелки в училищата за 
учебната 2008/2009г. 

-Докладна от Иво Митков Пешев Директор 
Дирекция        “Хуманитарни дейности” към Община Борован 
относно извършване на теренно-археологическо проучване в 
землището на с.Борован 

  

          7.Организационни 

  

          8.Молби 

  



          9.Питания 

  

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

         

1.Информация за резултатите от лятната кампания и 
подготовката за есенната кампания в селскостопанското 
производство в Община Борован. 

  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

   №106 

 Приема информацията за резултатите от лятната кампания 
и подготовката за есенната кампания в селскостопанското 
производство в Община Борован 

  

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

         В 14:02 часа пристигнаха и Общинските съветници Тихомир 
Поповски и Цветан Ангелов. 
         

         2.Информация за състоянието на системата за 
финансово управление и контрол в Община Борован. 

  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

   №107 

  

         Приема информацията за състоянието на системата за 
финансово управление и контрол в Община Борован. 
  

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

  

3.Информация за превантивната работа на местната 
комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни в борбата с наркоманията в 
училищата. 

  



Общинския съветник Иванка Пешковска – да се обърне 
голямо внимание на наркоманията в училищата защото има 
такива наченки в Общината. 

Общинския съветник Златко Манчев предложи да се назначи 
Обществен възпитател в Борован на , който да бъде заплащано за 
това 
нещо.                                                                                                       
                  

 След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

   №108 

Приема  информацията за превантивната работа на 
местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни в борбата с наркоманията в 
училищата. 

  

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

  

         4.Информация относно готовността на училищата от 
Община Борован за предстоящата 2008/2009 учебна година. 

  

         Общинския съветник Румен Геормезовски предложи да се 
направят полегнали полицай пред училищата и да се закупи още 
един автобус за извозване на децата от училищата. 

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

          №109 

           
1.Приема информацията за готовността на училищата от 

Община Борован за предстоящата 2008/2009 учебна година. 
         2.Предлагаме на Министерството на образованието и 
Науката, копие регионалния инспекторат по образование да се 
подсигури един 35 местен автобус за извозване на учениците. 
  

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

  



         5.Програма за овладяване популацията на 
безтопанствените кучета на територията на Община Борован 
2008-2011г. 
  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №110 

  

         Приема програмата за овладяване популацията на 
безтопанствените кучета на територията на Община Борован 
2008-2011г. 

  

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

  

          6.Д о к л а д н и 

  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно изменения в Наредба №4 за 
реда на придобиване  стопанисване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет Борован. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  
  
  
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 

                                           №111 

  

         Изменя Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОС 
Борован ,както следва: 
         1.Отменя изцяло чл.87 от действащата към момента Наредба 

         2.Приема нов чл.87 с редакция отразена в Докладната 
записка 



         3.Отменя изцяло чл.чл.97и 98, като създава и приема нови 
редакции 

         4.Приема нов чл.чл.97 и 98 съгласно редакцията отразена в 
Докладната записка 

  

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

                   
-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 

зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован по мярка 321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” по програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г 

  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №112 

  

         Приема Община Борован да участва с Проект 
“Реконструкция външно водоснабдяване с.Борован” по мярка 
321”Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”по програмата за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013г. 
  

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

  

                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените 
места” от програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 
  

         След направените разисквания ОС взе следното: 
  
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ 

                                           №113 

  



         Приема Община Борован да участва с 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 мярка 322 
“Обновяване и развитие на населените места от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013г. 
  

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

  

                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно продажба УПИ –І І І пл.№762 
в кв.1по плана на с.Борован 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  
  

РЕШЕНИЕ 

                                            №114 

  

         1.Имота да се деактува от Публична общинска собственост 
в Частна общинска собственост. 
         2.Приема оценката на имота и възлага на Кмета на Община 
Борован да проведе процедура за продажбата чрез търг на 
основание Наредба №4 на Общински съвет Борован и НТК, както и 
да сключи договор със спечелилия търга 

  

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

  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно продажба на имот №000710 
находящ се в местността “Барата” с.Борован. 
  

         Общинския съветник Петьо Гацински предложи докладните 
записки за продажби да се внасят за разглеждане от Общински 
съвет от Кмета на Общината, а не от зам.Кмета. 
  
  
  



След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                           №115 

  

         1.Приема оценката и дава съгласието си имот 000710 
находящ се в местността “Барата” да бъде продаден. 
         2.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе 
процедура за продажбата на основание Наредба №4 на Общински 
съвет Борован и НТК, както и да сключи договор със спечелилия 
търга. 
  

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

  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован пред предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани 
с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоражения с 
местно значение за питейно-битово водоснабдяване на 
населението “Реконструкция на външна водопроводна 
мрежа”- с.Нивянин. 
  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                           №116 

  

         Приема Кмета на Община Борован да кандидатства пред 
ПУДООС с проект “Реконструкция на външна водопроводна 
мрежа – с.Нивянин , Община Борован” за безвъзмездна помощ 

  

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

  

         -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован пред предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани 
с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоражения с 



местно значение за питейно-битово водоснабдяване на 
населението “Реконструкция на селищна водопроводна 
мрежа І І етап”- с.Нивянин 

  
  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №117 

  

          Приема Кмета на Община Борован да кандидатства пред 
ПУДООС с Проект “Реконструкция на селищна водопроводна 
мрежа І Іетап- с.Нивянин, Община Борован”за безвъзмездна 
помощ. 
  

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

  

                   -Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно кандидатстване на Община 
Борован пред предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани 
с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоражения с 
местно значение за питейно-битово водоснабдяване на 
населението “Реконструкция на селищна водопроводна 
мрежа І І Іетап”- с.Нивянин 

  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №118 

  

          Приема Кмета на Община Борован да кандидатства пред 
ПУДООС с Проект “Реконструкция на селищна водопроводна 
мрежа ІІІетап- с.Нивянин, Община Борован”за безвъзмездна 
помощ. 
  

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

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно продажба на 
земеделски имоти с № № 000044,00046,000114,000115 и 



№000194 находящи се в землището на с.Малорад 
общ.Борован. 

  

Общинския съветник Петьо Гацински отправи въпрос към 
Кмета на с.Малорад, запознати ли са хората от селото с 
продажбата на тези имоти. 

  
  
  
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                           №119 

  

         1.Приема оценките и дава съгласието си имотите с № № 
000044; 00046; 000114; 000115 и000194 да се деактуват от 
публична общинска собственост в Частна общинска собственост 

         2.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе 
процедура по продажба на цитираните имоти в землището на 
с.Малорад в съответствия с изискванията на Наредба №4 на 
Общински съвет Борован и НТК и да сключи договор със 
спечелилите търга. 
  

Гласували:„за”-10съветници,„против”-3 „възд.се-няма 

  

-Докладна записка от инж.Димитър Спиров Димитров 
зам.Кмет на Община Борован относно промяна размера на 
таксите при ползване на пазари, тържища, тротоари, 
площади и терени с друго предназначение, земеделски земи 
и язовири от Наредба №5 и Наредба №6 на Общински съвет 
Борован. 
  

Общинския съветник Тихомир Поповски – да се гласуват 
точките от тарифата по отделно, или да се гласува цялата тарифа 
без т.ж от Приложение №3. 

Това предложение беше подложено на гласуване. 
  

Гласували:„за”-6съветници,„против”-6 „възд.се-1 



  

Предложението не беше прието. 
  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №120 

  

         1.Приема актуализирано Приложение №3 към Наредба №5 и 
Наредба №6 за размера на таксите при ползване на пазари, 
тържища,тротоари, площади, улични платна и терени с друго 
предназначение, които са Общинска собственост. 
         2.Приема Приложение №4 “Тарифа за определяне годишния 
размер на наема за 1декар на земеделски земи от ОПФ и фонда 
по чл.19 от ЗСПЗЗ и Общински язовири към Наредба №5 

  

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

  

-Докладна записка от Петър Тодоров Цветковски Кмет 
на Община Борован относно предложение за членство на 
Община Борован в Асоциацията на общините от Западна 
Стара планина “Хемус-Запад” (АО “Хемус- Запад”) 

  

След направените разисквания и с поименно гласуване ОС 
взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

                                          №121 

  

         1.Приема Община Борован да бъде член на Асоциацията на 
Общините от Западна Стара планина “Хемус-запад” (АО “Хемус-
Запад) 

         2.Приема целите и разпоредбите на Устава на АО “Хемус-
Запад” 

         3.Определя следните упълномощени представители на 
Общината в АО “Хемус-Запад”: 

·        Делегат в Общото събрание на АО “Хемус-Запад” Петър 
Тодоров Цветковски –Кмет на Община Борован 



·        Заместник делегат в Общото събрание на АО “ Хемус-
Запад” инж.Димитър Спиров Димитров зам.Кмет на 
Община Борован 

  

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

  

-Докладна от Иво Митков Пешев Директор Дирекция 
“Хуманитарни дейности” към Община Борован относно 
съществуването на маломерни паралелки в училищата за 
учебната 2008/2009г. 
  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №122 

         Приема съществуването на маломерни паралелки в 
Общината –с..Малорад 2паралелки с.Добролево-8 паралелки. 
  

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

  

-Докладна от Иво Митков Пешев Директор 
Дирекция        “Хуманитарни дейности” към Община Борован 
относно извършване на теренно-археологическо проучване в 
землището на с.Борован 

  

След направените разисквания ОС взе следното: 
  

РЕШЕНИЕ 

                                          №123 

  

         1.Да бъдат извършени аварийни археологически разкопки 
на праисторическо селище в местността “Езерото” край 
с.Борован. 
         2.Изследванията ще се реализират от научен екип под 
ръководството на Георги Ганецовски- археолог от РИМ Враца и 6 
до8 местни работници през периода 23.09- 22.10.2008г. 
         3.Добитите археологически материали ще постъпят в 
Музейна сбирка Борован. В края на експедицията на Общински 
съвет Борован да бъде предоставен научен отчет за постигнатите 



резултати, както и пълни копия от снимковия материал и 
научната документация. 
         4.Необходимите финансови средства( за командировъчни, 
транспорт, работни заплати на общите работници, консумативи, 
апаратура и оборудване) възлизат на 5800(пет хиляди и 
осемстотин) лева, които да бъдат осигурени от местни приходи на 
Община Борован 

  

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

  

          7.Организационни 

  

         -Приемане програма за честване ДЕНЯ НА ОБЩИНА 
БОРОВАН и 131-годишнина от Освобождението на селището от 
Турско робство- БОРОВАН, 25 октомври 2008г. 
  
  

Сле 

 


