
П Р О Т О К О Л  № 11 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 29.06.2012г.от 14:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12 

Отсъства по уважителни причини 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  №101 
 

Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
1.Информация за приключване на учебната 2011/2012 година в училищата от Община 
Борован 

 

2.Информация за готовността на земеделски производители за лятната кампания в 
Община Борован 

 

3.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Борован за първото 
шестмесечие на 2012г. 
 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
Приемане на Програма за управление на общината мандат 2011 – 2015г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
приемане Правилник за предоставяне на финансова помощ на граждани – жители на 
община Борован, област Враца 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
одобряване на проект за “Подробен устройствен план ( план за регулация и 
застрояване) на п.и.213007 ( обединяване на имоти с номера 213001, 213002, 
213003,213004 , 213005 и 213006 за складова база за съхранeние на зърно) в местността 
“Копана могила” , землище на с.Нивянин, община Борован, област Враца и парцеларен 
план за електрозахранване на имота” 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за периода 
07.11.2011 – 15.06.2012г. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
осигуряване на финансови средства от бюджета на община Борован за археологическа 
експедиция в местността “Езерото”. 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно приемани 
на Наредба за придобиване , притежаване и отглеждане на домашни любимци кучета и 
котки на територията на Община Борован и Програма за овладяване популацията на 
кучета на територията на Община Борован 

 



-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
предприемане на мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община 
Борован , област Враца. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на Община Борован , област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” по програма за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 г. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на Община Борован , област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” по програма за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 г. 
 

5.Организационни 

 

6. Молби 

 

7. Питания 

 

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

 

 

1.Информация за приключване на учебната 2011/2012 година в училищата от Община 
Борован 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №102 

 

Приема информацията за приключване на учебната 2011/2012 година в училищата от 
Община Борован. 
 

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

 

2.Информация за готовността на земеделски производители за лятната кампания в 
Община Борован 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№103 

 

Приема информацията за готовността на земеделски производители за лятната 
кампания в Община Борован 

 

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

 

3.Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Борован за първото 
шестмесечие на 2012г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№104 

 

Приема Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Борован за първото 



шестмесечие на 2012г. 
 

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

 

 

4.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
Приемане на Програма за управление на общината мандат 2011 – 2015г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№105 

 

Във връзка с разпоредбите на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация ОбС – Борован приема Програма за управление на общината 
мандат 2011 – 2015г. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
приемане Правилник за предоставяне на финансова помощ на граждани – жители на 
община Борован, област Враца 

 

 

Илияна Петрова- общински съветник, предложи да се приеме правилника , като се 
добави точка в която ОбС дава провомощията на кмета на общината при спешни и 
неотложни случай да отпуска еднократни помощи. 
 

Петър Цветковски – общински съветник, предложи да отпадне докладната с правилника 
и да се упълномощи кмета на общината да отпуска еднократни помощи при спешни 
случай – за погребения и лечения. 
 

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

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №106 

 

1.Не приема Правилник за предоставяне на финансова помощ на граждани – жители на 
община Борован, област Враца 

2.ОбС – Борован упълномощава кмета на общината да отпуска еднократни помощи при 
спешни случай – за погребения и лечения. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
одобряване на проект за “Подробен устройствен план ( план за регулация и 
застрояване) на п.и.213007 ( обединяване на имоти с номера 213001, 213002, 
213003,213004 , 213005 и 213006 за складова база за съхранeние на зърно) в местността 
“Копана могила” , землище на с.Нивянин, община Борован, област Враца и парцеларен 
план за електрозахранване на имота” 

 

 

Петър Цветковски – общински съветник, общите работници за построяването на базата 
за съхранението на зърно да са от община Борован 



 

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

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №107 

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ ОбС – Борован одобрява проекта за “Подробен устройствен 
план (план за регулация и застрояване) на п.и.213007 ( обединяване на имоти с номера 
213001, 213002, 213003,213004 , 213005 и 213006 за складова база за съхранeние на 
зърно) в местността “Копана могила” , землище на с.Нивянин, община Борован, област 
Враца и парцеларен план за електрозахранване на имота”. Трасето на електропровада е 
означено на приложените чертежи, неразделна част от проекта. 
2.Решението да се изпрати в 7- дневен срок от приемането му за публикуване в 
“Държавен вестник”. 

3.Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от 
обнародването в “Държавен вестник” чрез Община Борован пред Административен съд 
– Враца. 
4.Предлага на ЕТ “Петров – Ценко Петров” да наеме общи работници от територията на 
Община Борован във връзка с изграждането на “Зърнобаза силозно стопанство”. 

 

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

 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
одобряване на средства за командировки на Кмета на Община Борован за периода 
07.11.2011 – 15.06.2012г. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №108 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 и във връзка с чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната ОбС – Борован одобрява разходите за командировки на Община Борован за 
периода 07.11.2011 – 15.06.2012г. в размер а 149,39 лв. съгласно Приложение №1 от 
докладната записка на Кмета на Община Борован. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован относно 
осигуряване на финансови средства от бюджета на община Борован за археологическа 
експедиция в местността “Езерото”. 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№109 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА ОбС – Борован : 
1.Възлага на Кмета на Община Борован да предприеме необходимите мерки за участие 
на Община Борован в проект на Областна администрация Враца по регионална 
програма за заетост “Откривайки миналото , градим бъдещето”. 

2.Актуализира бюджета на Община Борован в частта на местните дейности за 2012г. , 
както следва : 
 



дейност 

 

Параграф по ЕБК Начален план Отчет към 31.05.2012г. Актуализиран план Изменение + 
/ - 

532 Програми временна заетост 

 

10-00 

Издръжка 5 000 лв. 0 лв. 2 200 лв. -2 800 лв. 
759 Други дейности по културата 

 

10- 00 

Издръжка 0 лв. 2 800 лв. +2 800 лв. 
 

 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно приемани 
на Наредба за придобиване , притежаване и отглеждане на домашни любимци кучета и 
котки на територията на Община Борован и Програма за овладяване популацията на 
кучета на територията на Община Борован 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №110 

 

В изпълнение на чл.21 , ал.2 от ЗМСМА, чл.133, чл.178 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност ( ЗВМД ) и закона за защита на животните ОбС – 

Борован: 
1.Приема Наредба за придобиване , притежаване и отглеждане на домашни любимци 
кучета и котки на територията на Община Борован, като същата остава отворена за 
включване на вътрешни и външни фактори. 
2.Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Борован 2012 – 2016г. 
Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
предприемане на мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община 
Борован , област Враца. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №111 

 

1.На основание чл.21, ал..1, т .12 от ЗМСМА и изключително лошите показатели на 
Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Борован към 31.05.2012г. и с цел 
преодоляване на тежката финансова криза и хронична задлъжнялост на община 
Борован, ОбС – Борован : 
2. Възлага на кмета на община Борован да организира , съгласно законовите 
разпоредби, продажба на земеделска земя, частна общинска собственост, при следните 
условия: 
2.1 Да се направят пазарни оценки от независим оценител на определената за 
продажба земеделска земя, частна общинска собственост; 
2.2. При пазарна оценка на някой от имотите, земеделска земя, частна общинска 
собственост определени за продажба, по ниска от 800.00 лв. на декар, да се приеме 
първоначална обявена цена за един декар – 800.00 лева. 
3.Да бъде обявена за продажба следната общинска земя: 
3.1. В землището на гр.Бяла Слатина в размерна 84.893 декара 



 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – 1 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
предприемане на мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община 
Борован , област Враца. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №112 
 

1.На основание чл.21, ал..1, т .12 от ЗМСМА и изключително лошите показатели на 
Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Борован към 31.05.2012г. и с цел 
преодоляване на тежката финансова криза и хронична задлъжнялост на община 
Борован, ОбС – Борован : 
2.Възлага на кмета на община Борован да организира процедура , съгласно Чл.67, ал.1 
от Наредба №4 за реда на придобиване , стопанисване, управление и разпореждане с 
общинска имущество, за отдаване на свободни общински земи под наем чрез търг при 
следните условия: 
2.1 Първоначална цена за наем да бъде 50.00 лв. на декар за една година 

2.2. Срока на отдаване под наем да бъде за 5 (Пет) години; 
2.3 Спечелилият процедурата за отдаване земеделска земя, частна общинска 
собственост под наем, да внесе всичките пари , които се дължат за наем , за целия 
период от 5 (Пет) години преди подписване на договора с общината ; 
2.4. Да бъде отдадена под наем следната общинска земя: 
2.4.1. В землището на с.Добролево в размер на 1 084.936 дка; 
2.4.2. В землището на с. Добролево в размер на 67.946 дка; 
2.4.3. В землището на с.Малорад в размер на 962.296 дка; 
2.4.4. В землището на с.Нивянин в размер на 233.572 дка; 
2.4.5. В землището на с. Малорад в размер на 558.00 дка; 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
предприемане на мерки за стабилизиране на финансовото състояние на община 
Борован , област Враца. 
 

 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

Предлага на кмета на община Борован до следващото заседание на ОбС да разработи 
статут на общинско предприятие, което да включва структура на управление, 
наименование, символика и предмет на дейност. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на Община Борован , област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” по програма за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 



РЕШЕНИЕ  №114 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони, ОбС дава 
съгласието си Община Борован да кандидатства с проект за финансиране по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013г.” с проект “Изграждане на техническа инфраструктура необходима 
за подобряването и обновяването на основните услуги за населението и икономиката в 
Община Борован – ПЪРВИ ЕТАП” СЪГЛАСНО Наредба №25 от 29.07.2008г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основните 
услуги за населението и икономиката в селските райони “ от Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013г. / Обн., в ДВ бр.72 от 15.08.2008г./, с включени дейности 
съгласно чл.4 от Наредбата , както следва: 
 

1”Реконструкция и рехабилитация на път VRS 1015 Нивянин – Борован- Малорад” 

 

2.ОбС удостоверява , че включените дейности в проекта отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Борован за периода 2007 – 2013г. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов –зам.Кмет на Община Борован относно 
кандидатстване на Община Борован , област Враца , с проектно предложение за 
финансиране, по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” по програма за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 г. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №115 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 
кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони, ОбС дава 
съгласието си Община Борован да кандидатства с проект за финансиране по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013г.” с проект “Изграждане на техническа инфраструктура необходима 
за подобряването и обновяването на основните услуги за населението и икономиката в 
Община Борован – ВТОРИ ЕТАП” СЪГЛАСНО Наредба №25 от 29.07.2008г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основните 
услуги за населението и икономиката в селските райони “ от Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013г. / Обн., в ДВ бр.72 от 15.08.2008г./, с включени дейности 
съгласно чл.4 от Наредбата , както следва: 
 

1”Развитие на спорта в Община Борован – изграждане на многофункционални спортни 
площадки в с.Борован, с.Малорад и с.Добролево” 

 

2.ОбС удостоверява , че включените дейности в проекта отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Борован за периода 2007 – 2013г. 
 

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

 

5.Организационни 

 

6. Молби 

 

- Молба от Красимир Иванов Деков относно закупуване на имот 



 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №116 

 

1.Възлага на Кмета на общината в седем дневен срок да актува имота като общински. 
2.След актуването на имота да се изготвят пазарни оценки и да се внесат на 
следващото заседание за разглеждане от общински съвет 

 

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

 

-Молба от Румен Драганински относно замяна на имот 

 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи молбата да се разгледа на 
следващото заседание. 
 

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

 

-Молбите от Верин Иванов Великов и Красимир Тошков Димитров да бъдат разгледани 
на следващото заседание , като в седем дневен срок да се изготви комисия, която да 
оцени щетите на имотите. 
 

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

 

 

- Молба от Милчо Иванов Панов от с.Малорад относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №117 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Милчо Иванов Панов от с. Малорад 

 

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

 

-Молба от Николай Цветанов Анев от с Добролево относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ  №118 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Николай Цветанов Анев от 
с.Добролево в размер на 50,00лв /Петдесет лева/. 
 

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

 

-Молба от Ивка Ангелова Димитрова от с.Малорад относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №119 

 



Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Ивка Ангелова Димитрова от 
с.Малорад в размер на 50,00лв /Петдесет лева/. за покриване на пътните разходи по 
време на лечение на оперираното дете . 
 

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

 

-Молба от Златка Благоева Мильовска от с. Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №120 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Златка Благоева Мильовска от 
с.Борован в размер на 100,00лв /Сто лева/. 
 

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

 

-Молба от Венцислав Игнатов Въльовски от с. Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №121 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Венцислав Игнатов Въльовски от 
с.Борован в размер на 100,00лв /Сто лева/. 
 

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

 

-Молба от Петър Тодоров Търнавски от с. Малорад относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №122 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на лицето Петър Тодоров Търнавски от 
с.Малорад в размер на 100,00лв /Сто лева/. За изготвяне не лична карта , като възлага 
на кмета на с.Малорад пълно съдействие и организация по подаване на документи и 
регистриране в БТ 

 

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

 

-Молба от Галина Славеева Филипова от с. Добролево относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №123 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Галина Славеева Филипова от 
с.Добролево. 
 
Гласували:„за”12 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 



-Молба от Алексей Генчов Тодоров от с.Малорад относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №124 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Алексей Генчов Тодоров от 
с.Малорад. 
 

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

 

-Молба от Ката Костова Младенова/Илиева/ от с.Малорад относно отпускане на 
еднократна финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №125 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Ката Костова Младенова/Илиева/ от 
с.Малорад,тъй като лицето е получило целева помощ за отопление 

 

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

 

-Молба от Иванка Василева Шопова от с.Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №126 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Иванка Василева Шопова от 
с.Борован , тъй като има регистрирана фирма и продажба на недвижимо имущество. 
 

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

 

-Молба от Цветан Николов Кочовски от с.Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №127 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Цветан Николов Кочовски от 
с.Борован 

 

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

 

 

-Молба от Митко Валентинов Костов от с.Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №128 

 



Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Митко Валентинов Костов от 
с.Борован 

 

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

 

-Молба от Мадлена Андреева Райкова от с.Малорад относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №129 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Мадлена Андреева Райкова от 
с.Малорад . 
 

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

 

-Молба от Андрей Богданов Параликов от с.Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №130 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Андрей Богданов Параликов от 
с.Борован , тъй като няма доказателства , че къщата е негова собственост. 
 

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

 

-Молба от Веска Стоянова Кръстева от с.Нивянин относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ №131 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Веска Стоянова Кръстева от 
с.Нивянин. 
 

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

 

-Молба от Богдан Методиев Асенов от с.Борован относно отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 

След направените разисквания ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №132 

 

Не отпуска еднократна финансова помощ на лицето Богдан Методиев Асенов от 
с.Борован. 
 

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

 
7. Питания 

 



 

След изчерпване на дневния ред в 16:45ч. Председателя на ОбС –Борован закри 
заседанието . 
 

 

Председател 

На ОбС – Борован:…………….. 
/Д-р. Ц. Пенчев/ 
 

 


