
ПРОТОКОЛ № 10 

 

       От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 01.06.2012г.от 12:00ч. в 
музикалната зала на  читалище “Цани Иванов” 

        На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

    Отсъства общинския съветник Иван Костовски. 
       Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Миланов, Секретаря на 
Община Борован -Яна Бецинска кметове на кметства Цветан Димитров- с.Сираково, 
Илиян Буковски- с.Добролево, Петър Гарвански – Малорад, Директори на дирекции и 
гости от общината. 
        Заседанието откри и ръководи председателя на Общински съвет     Д-р Цезар 
Пенчев. 
    

     След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 93 

 

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

1.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
поемане на дългосрочен общински дълг, чрез ползване на банков заем в размер до 1 
000 000 /Един милион/ лв. за финансиране на инвестиционни проекти и рефинансиране 
на съществуващ кредит. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на Община Борован с проектно предложение към Агенция за социално 
подпомагане, Приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “Помощ в 
дома” 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Цани Иванов  “ с.Борован, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Пробуда”  с.Добролево, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Просвета ”  с.Малорад, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

2.Организационни 

 

3. Молби 

 



4. Питания 

 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
поемане на дългосрочен общински дълг, чрез ползване на банков заем в размер до 1 
000 000 /Един милион/ лв. за финансиране на инвестиционни проекти и рефинансиране 
на съществуващ кредит. 
 

След направените  разисквания  и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.4,т.1, чл.13, чл.15, ал.1 и ал.2 и 
чл.17 от Закона за общинския дълг и Раздел ІІІ Управление на дълга от Наредбата за 
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 
Общински съвет – Борован дава съгласие да бъде започната процедура за поемане на 
общински дълг със следните параметри: 
1.    Дългосрочен общински дълг – тип овърдрафт, за осигуряване на временен недостиг 
на средства във връзка с финансиране на окончателните разплащания по проекти, и 
рефинансиране на съществуващ кредит както следва: 
•    Договор № 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” по ПРСР на стойност 847 514 
лв. 
•    Договор № 06/322/00291 „Преустройство на уличното осветление на с. Борован” по 
ПРСР на стойност 1 375 904 лв. без ДДС. 
•    Договор № № 06/223/00177 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” на 
стойност 59 327 лв. 
•    5 /пет /договори с „Енемона” АД за изпълнение на инженеринг за енергоефективни 
мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи 
за сградите на образователната инфраструктура в Община Борован  /ЕСКО договори/ на 
обща стойност  4 250 800 лв. със срок за изплащане до 2018 година. 
•    Рефинансиране на съществуващ стандартен ивестиционен кредит отпуснат на 
28.10.2010 г в размер на 130 000 лв. за покриване 25 % дялово участие за 
съфинансиране на изпълнен проект по ФАР.  Номер на кредита: 890-ST10-00001. 

2.    Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност 1 000 000 лв. / 
Един милион лева /. 
3.    Валута на дълга – български лева / BGN/ 
4.    Вид на дълга  - дългосрочен банков кредит – тип овърдрафт, поет с договор за 
общински заем с инвестиционно предназначение по чл.3, т.2 от ЗОД с начин на 
усвояване – на траншове или еднократно; 
    5. Начин на обезпечаване на кредита – залог на бъдещи вземания на Община Борован 
и бъдещи собствени приходи през 2012 и следващите години до окончателното 
погасяване на дълга, съгласно определението в чл.6 от ЗОД, собствени приходи по чл.6, 
ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна субсидия по чл.34, 
ал.1,т.3 от Закона за общинските бюджети. 
    6. Условия за погасяване на кредита – с възстановени суми по посочените в т.1 
Договори или собствени приходи на общината; 
    7. Срок на погасяване – до 31.12.2022 година; 
    8. Максимален лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода в който се 
ползва кредит овърдрафт, в размер не по голям от 6 % годишно. 



    9. Такса ангажимент максимално – до 0.2 % годишно, начислени върху неусвоената 
сума от заема. 
    10.Такса за обработка и управление на кредита – общо до 0,3 % от размера на дълга, 
без други такси и разноски; 
    11.Начин и срок за усвояване – след подаване на заявка от страна на Община Борован 
през 2012 година.; 
    12.Начисляване на лихвите и такса ангажимент – до 5-то число на месеца, следващ 
този за който са дължими; 
    13.Плащане на лихвата и такса ангажимент – до 15-то числа на месеца, следващ този 
за който са начислени; 
    14.Наказателна добавка при просрочие – до 2 % годишно, върху сумата в просрочие, 
за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви; 
    15.Възможност за предсрочно погасяване – изцяло или на части, без наказателни 
санкции и без предизвестие от страна на кредитополучателя; 
    16.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе процедура за избор на 
финансова институция по реда  на Закона за Обществените поръчки съгласно чл.17, 
ал.3 от Закона за Общинския дълг, която да осигури необходимото финансиране и да 
извърши всички необходими правни и фактически действия. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се - 4 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на Община Борован с проектно предложение към Агенция за социално 
подпомагане, Приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “Помощ в 
дома” 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 95 
 

    На основание Докладна записка  от Кмета на Община Борован с Вх. №1754, чл.17, 
ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС- Борован: 
    1.Дава съгласието си Община Борован да кандидатства с проектно предложение 
пред Агенцията за социално подпомагане по схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома” в срок до 29 юни 2012 година . 
    2.Създава звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж 
с.Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Цани Иванов  “ с.Борован, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 96 

 

    1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 



кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони, Общински 
съвет – Борован удостоверява , че проект: “Подобряване на отоплението и вентилацията 
, осветлението и сценичните съоръжения в читалище “Цани Иванов” с.Борован”  и 
включените в него дейности отговарят на приоритетите  на Общински план за развитие 
на Община Борован за периода 2007 – 2013г. 
    2.Учредява право на строеж на сградата на читалище “Цани Иванов”, с.Борован”-

  находяща се п.и. №1565 УПИ І кв.1 

    3.Обявява читалище “Цани Иванов” с.Борован, Община Борован, Област Враца, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.  
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Пробуда”  с.Добролево, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 97 

 

    1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони, Общински 
съвет – Борован удостоверява , че проект: “Ремонт и реконструкция на сградата на 
читалище “ПРОБУДА”1926, село Добролево”  и включените в него дейности отговарят на 
приоритетите  на Общински план за развитие на Община Борован за периода 2007 – 

2013г. 
    2.Учредява право на строеж на сградата на читалище “ПРОБУДА ”1926, село 
Добролево”-  находяща се кв.1 парцел І І 
    3.Обявява читалище “ПРОБУДА”1926 с.Добролево, Община Борован, Област Враца, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.  
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се -  няма 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам. Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване с проект за ремонт на читалище “Просвета ”  с.Малорад, с проектно 
предложение за финансиране , по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените 
места “ по програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  № 98 

 

    1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони, Общински 
съвет – Борован удостоверява , че проект: “Ремонт и реконструкция на сградата на 
читалище “Просвета”1919, село Малорад”  и включените в него дейности отговарят на 
приоритетите  на Общински план за развитие на Община Борован за периода 2007 – 

2013г. 
    2.Учредява право на строеж на сградата на читалище “Просвета” 1919, село 
Малорад”-  находяща се п.и №498 кв.51 

    3.Обявява читалище “Просвета”1919 с.Малорад, Община Борован, Област Враца, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.  



 

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

 

2.Организационни 

 

    Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед №196/ 
22.05.2012г. на Областния Управител на Област Враца,  с която връща за ново 
обсъждане  Решение №81 от Протокол №9 от проведено заседание на Общински съвет – 

Борован на 10.05.2012г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 99 

 

    На основание Заповед №196/22.05.2012г.на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №81 от Протокол №9 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 10.05.2012г. 
  

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се - 5 

 

    Председателя на ОбС –Борован запозна общинските съветници със Заповед №197/ 
22.05.2012г. на Областния Управител на Област Враца,  с която връща за ново 
обсъждане  Решение №92 от Протокол №9 от проведено заседание на Общински съвет – 

Борован на 10.05.2012г. 
 

След направените  разисквания   ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

    На основание Заповед №197/22.05.2012г.на Областния Управител на Област Враца 
Общински съвет-Борован отменя свое Решение №92 от Протокол №9 от проведено 
заседание на Общински съвет – Борован на 10.05.2012г. 
 

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

 

След изчерпване на дневния ред в 13:10 часа Председателя на ОбС –Борован закри 
заседанието. 
 

 

                    Председател 

                    на ОбС – Борован:………………….. 
                                /Д-р Цезар Пенчев/ 


