
П Р О Т О К О Л №13 

 

От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 23.08.2012г.от 18:00ч. в 
салона на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 13 

Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Миланов, 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. 
 

По дневния ред: 
Заседанията на Общински съвет да бъдат снимани от медии 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се - 5 

След първа точка заседанието на ОбС да бъде закрито 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”- 5 „възд.се” - няма 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №144 

 

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 краткосрочен дълг, чрез ползване на банков заем в размер на 218 000 
/Двеста и осемнадесет хиляди/ лв. с цел окончателно разплащане на проектните 
дейности по подписан договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по 
ПРСР №06/322/00291 /23.10.2009г. “Преустройство на уличното осветление на с.Борован, 
Община Борован. 
 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
промяна Инвестиционна програма за 2012г. 
 

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

 

2.Организационни 

 

3. Молби 

 

4. Питания 

 

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

 

1.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 
поемане на краткосрочен дълг, чрез ползване на банков заем в размер на 218 000 
/Двеста и осемнадесет хиляди/ лв. с цел окончателно разплащане на проектните 
дейности по подписан договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по 



ПРСР №06/322/00291 /23.10.2009г. “Преустройство на уличното осветление на с.Борован, 
Община Борован. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №145 

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.13 от Закона за общинския 
дълг и Раздел І І І Управление на дълга от Наредбата за условията и реда за съставяне, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Борован дава съгласие 
Община Борован да сключи договор за кредит с търговска банка, по силата на който да 
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект по подписан договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР № 06/322/00291/ 

23.10.2009г.”Преустройство на уличното осветление на с.Борован, Община Борован” при 
следните параметри: 
• Максимален размер на дълга – в размер на 218 000 лв/Двеста и осемнадесет хиляди 
лева/ 
• Валута на дълга – в лева 

• Вид на дълга- краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване: 
 

-Срок на погасяване – 4 месеца, считано от датата на подписване на договора 

 

-Начин на погасяване – еднократно на падежа , с възможност за предсрочно погасяване 

 

• Максимален лихвен процент – не повече от – 9% 

• Други такси , наказателни лихви, неустойки и разноски : 
 

-без такса за предсрочно погасяване на кредита; 
-такса за управление – до 1% от стойността на кредита; 
-без такса за разглеждане на кредита 

 

• Източник за погасяване на кредита – средства от окончателното плащане от РА и 
собствени приходи 

• Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствените приходи 
на Община Борован от местни данъци и такси, от услуги и права, от общинска 
собственост и др., както и от изравнителна субсидия , в частта на местните дейности , 
съгласно чл.6 от Закона за общинските бюджети . 
 

2.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе процедура по Закона за 
обществените поръчки и избере търговска банка за отпускане на кредита , подготви 
искането за кредитна линия, да подпише договор за кредит и договор за залог, както и 
да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнението на т.1. 
 

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

 

Процедура по дневния ред – поискана от Петър Цветковски – заседанието да продължи 
като открито. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован относно 



промяна Инвестиционна програма за 2012г. 
 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №146 

 

 

На основание чл.21 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от ЗДБРБ 2012г. променя т.1 и 2 в поименна 
Инвестиционна програма за 2012г.., както следва: 
Средствата , определени първоначално за Рехабилитация на улична и четвъртокласна 
пътна мрежа /пореден номер 2/ в размерна 82 500 лв.капиталови разходи от държавна 
субсидия се пренасочват към обект с пореден номер 1 от Инвестиционната програма 
“Ремонт на ДСП Борован”, Актуализирана стойност на обект пореден номер 1- 113 400 

лв. 
На следващото заседание на Общински съвет – Борован – да бъде внесено за 
одобряване КСС 

 

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

 

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

 

Общинските съветници Пламен Петров и инж.Георги Гетовски предложиха 
земеделската земя да се отдаде под наем за пет години, като спечелилия процедурата 
за отдаване на земеделска земя, да внесе всичките пари, които се дължат за наем, за 
целия период от пет години, преди подписване на договора с общината. 
Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №147 

 

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и с цел преодоляване на тежката финансова 
криза и хронична задлъжнялост на община Борован, общинския съвет приема: 
1.Общинския съвет дава съгласието си да бъде продадена земеделска земя, частна 
общинска собственост, в размер на 84.893 декара, находяща се в землището на гр.Бяла 
Слатина, масив 486, парцел 016, местност” Агиното бранище”, собственост на община 
Борован, съгласно Акт за общинска собственост №956 от 02.10.2006г. по описа на 
Служба по вписванията- гр.Бяла Слатина. 
1.1.Приема направената експертна оценка за пазарна стойност на описаната в т.1 
земеделска земя, частна общинска собственост, в размер на 84.893 декара, находяща се 
в землището на гр.Бяла Слатина, масив 486, парцел 016, местност” Агиното бранище”, 

собственост на община Борован, съгласно Акт за общинска собственост №956 от 
02.10.2006г. по описа на Служба по вписванията- гр.Бяла Слатина.направена от 
независим оценител, в размер на 55 180.00 лв./петдесет и пет хиляди сто и осемдесет/ 
лева, или 650.00 /шестстотин и петдесет / лева на декар земеделска земя. 
1.2.Възлага на Кмета на общината на основание чл.41,ал.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.41,т.1 от Наредба №4 от РПСУРОИ на Общинския съвет , 
да организира търг за продажба на земеделска земя, частна общинска собственост, в 
размер на 84.893 декара находяща се в землището на гр.Бяла Слатина, масив 486, 



парцел 016, местност „Агиното бранище”, собственост на община Борован, съгласно Акт 
за общинска собственост №956 от 02.10.2006г. по описа на Служба по вписванията- 

гр.Бяла Слатина, при първоначална цена, съгласно направената независима оценка на 
имота. 
2.Общинският съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем земеделска земя, 
частна общинска собственост съгласно Приложени списъци /№1, №2 № 3/, 
представляващи неразделна част от настоящето решение, находяща се в землищата на 
селата, както следва: 
- в с.Добролево в размер на 1 086.318 декара; 
- с.вМалорад в размер на 1 520.462 декара; 
- в с.Нивянин в размер на 208.746 декара. 
2.1.Възлага на кмета на община Борован на основание чл.24а,ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл.67,ал.1 от Наредба 
№4 от РПСУРОИ на Общинския съвет Борован, да организира и проведе процедура, за 
отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост съгласно 
Приложени списъци /№1, №2 № 3/, представляващи неразделна част от настоящето 
решение, находяща се в землищата на селата, както следва: 
- в с.Добролево в размер на 1 086.318 декара; 
- с.вМалорад в размер на 1 520.462 декара; 
- в с.Нивянин в размер на 208.746 декара при следните условия: 
2.2.Първоначална цена за наема да бъде от 50.00 лева на декар за една година; 
2.3.Срока на отдаване под наем да бъде за 5 /пет/ стопански години;. 
2.4.Спечелилия процедурата за отдаване на земеделска земя, частна общинска 
собственост под наем, да внесе всичките пари, които се дължат за наем, за целия 
период от пет години, преди подписване на договора с общината. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-5 „възд.се – няма 

 

2.Организационни 

3. Молби 

4. Питания 

 

Поради възникнали безредици в залата Председателя на ОбС - Борован прекрати 
заседанието. 
 

 

Председател 

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


