
П Р О Т О К О Л № 18 

 
От заседанието на Общински съвет Борован проведено на 05.12.2012г.от 14:00ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов” 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 12. 
Отсъстват общинския съветник Лидия Диковска. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха Кмета на Общината 
инж.Десислава Тодорова, зам. Кмета на общината Веромир Спасов, кметове на кметства 
Гриша Георгиев- с.Сираково,Петър Гарвански – Малорад, Илиян Буковски – 

Добролево,Директори на дирекции и гости от общината. 
За Временно изпълняващ длъжността Председател на Общински съвет Борован бе 
предложен Г-н Петьо Христов Гацински. 
 

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

 

По дневния ред: 
 

Общинския съветник Петър Цветковски предложи да отпаднат от дневния ред 
информациите . 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-2 „възд.се – 2 

 

Избора на Председател да остана като последна точка от дневния ред. 
 

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

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №173 

 

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

1.Докладни 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно издаване 
на запис на заповед от община Борован, област Враца, в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/321/01185 от 
27.11.2012г.по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селсксите 
райони” за Проект: „Развитие на спорта в община Борован-Изграждане на 
многофункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. Добролево, община 
Борован ”, сключен между Община Борован, област Враца и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 
 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно Издаване 
на запис на заповед от община Борован, област Враца, в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/321/01159 от 
27.11.2012г.по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селсксите 
райони” за Проект: „Реконструкция и рехабилитация на път VRC 1015 Нивянин –
Борован- Малорад ”, сключен между Община Борован, област Враца и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на процедурата по продажба на самостоятелен обект – УПИ №І І І , кв.1 , 
пл.№762 по плана на с.Борован, дворно място с площ 815 кв.м и находящите се в него 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м и бунгало със застроена площ 
32 кв.м с начална тръжна цена 39 110.00 лв и приемане на нова начална тръжна цена в 



размер на 29 332.05 лв./Двадесет и девет хиляди триста тридесет и два лева и пет 
стотинки/Откриване на нова процедура за продажбата на описания по – горе имот, чрез 
публичен търг с тайно наддаване 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно приемане 
на изменения и допълнения в Наредба №7 на Общински съвет от 2009г.за определянето 
на размера на местните данъци в Община Борован. 
 

2.Избор на Председател на Общински съвет - Борован 

 

1.Докладни 

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно издаване 
на запис на заповед от община Борован, област Враца, в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/321/01185 от 
27.11.2012г.по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект: „Развитие на спорта в община Борован-Изграждане на 
многофункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. Добролево, община 
Борован ”, сключен между Община Борован, област Враца и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ  №174 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 
помощ № 06/321/01185 от 27.11.2012г по мярка321”Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” за Проект: „Развитие на спорта в община Борован-

Изграждане на многофункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. 
Добролево, община Борован ”, сключен между Община Борован, област Враца и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, 
Общинският съвет: 
 

1. Упълномощава кмета на общината инж.Десислава Димитрова Тодорова да подпише 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 658 544.70 лв. ( шестотин петдесет и 
осем хиляди петстотин четиридесет и четири лв. и 70стотинки) за обезпечаване на 110 
% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 06/321/01185 от 27.11.2012г по мярка321”Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” за Проект:„Развитие на спорта в община Борован-

Изграждане на многофункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. 
Добролево, община Борован ” , сключен между Община Борован, област Враца и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 

2. Възлага на кмета на Община Борован, област Враца, да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/321/01185 от 
27.11.2012г и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно Издаване 
на запис на заповед от община Борован, област Враца, в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/321/01159 от 
27.11.2012г.по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” за Проект: „Реконструкция и рехабилитация на път VRC 1015 Нивянин –



Борован- Малорад ”, сключен между Община Борован, област Враца и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №175 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова 
помощ № 06/321/01159 от 27.11.2012г по мярка321”Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” за Проект: „Реконструкция и рехабилитация на път 
VRC 1015 Нивянин –Борован- Малорад ”, сключен между Община Борован, област Враца 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер 
по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов 
Порожанов, Общинският съвет: 
 

1. Упълномощава кмета на общината инж.Десислава Димитрова Тодорова да подпише 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 628 249.80 лв. (два милиона 
шестотин двадесет и осем хиляди двеста четиридесет и девет лв. и 80стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 06/321/01159 от 27.11.2012г по мярка321”Основни 
услуги за населението и икономиката в селсксите райони” за Проект:„Реконструкция и 
рехабилитация на път VRC 1015 Нивянин –Борован- Малорад” , сключен между Община 
Борован, област Враца и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 

2. Възлага на кмета на Община Борован, област Враца, да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/321/01159 от 
27.11.2012г и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

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

 

-Докладна записка от инж.Десислава Тодорова- Кмет на Община Борован относно 
прекратяване на процедурата по продажба на самостоятелен обект – УПИ №І І І , кв.1 , 
пл.№762 по плана на с.Борован, дворно място с площ 815 кв.м и находящите се в него 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м и бунгало със застроена площ 
32 кв.м с начална тръжна цена 39 110.00 лв и приемане на нова начална тръжна цена в 
размер на 29 332.05 лв./Двадесет и девет хиляди триста тридесет и два лева и пет 
стотинки/Откриване на нова процедура за продажбата на описания по – горе имот, чрез 
публичен търг с тайно наддаване 

 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №176 

 

На основание чл.87, ал.9 от НРПСУРОИ №4 на Общински съвет – Борован, ОбС – Борован: 
1.Прекратява процедурата по отдаване на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на поземлен недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в с.Борован, 
Община Борован, Област Враца при следните условия: 
1.1 Наименование на обекта на търга : Самостоятелен обект – УПИ №І І І , кв.1, пл.№762 
по плана на с.Борован, дворно място с площ 815 кв.м и находящите се в него двуетажна 
масивна сграда със застроена площ 200 кв.м и бунгало със застроена площ 32 кв.м.- 
/Общинска управа/, с начална тръжна цена 39 110.00 лв. 
2.Намалява на началната тръжна цена с 25% /двадесет и пет процента/, в съответствие 
с чл.87, ал.9 от НРПСУРОИ №4 на Общински съвет – Борован. 
3.Приема нова начална тръжна цена в размер на 29 332.05лв/двадесет и девет хиляди 
триста тридесет и два лв. и пет стотинки/ 



4.Кметът на Община Борован да открие нова процедура за продажба на описания по – 

горе имот по предложената в т.3 начална тръжна цена, чрез публичен търг с тайно 
наддаване. 
 

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

 

-Докладна записка от Веромир Спасов – зам.Кмет на Община Борован относно приемане 
на изменения и допълнения в Наредба №7 на Общински съвет от 2009г.за определянето 
на размера на местните данъци в Община Борован. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №177 

 

На основание чл.21 от ЗМСМА и във връзка с чл1 ал.2 от ЗМДТ Общински съвет – 

Борован: 
Променя чл.41 ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет – Борован за определянето на 
размера на местните данъци и такси на Община Борован, както следва: 
1.до 37 kW включително – 0,40лв.за 1 kW; 
2.над 37 kW до 55 kW включително - 0,45 лв.за 1 kW; 
3.над 55 kW до 74 kW включително - 0,60 лв. за 1 kW; 
4.над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 
5.над 110 kW – 1,30 лв. за 1 kW; 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, 
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
 

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

 

2.Избор на Председател на Общински съвет – Борован 

 

Г-н Гацински предложи на Общинските съветници да изберат от своя страна 
председател на Общински съвет. Беше издигната една кандидатура: 
 

Г-н Петър Станев Петров - предложен от Петър Цветковски. 
 

Изборът на председател на Общински съвет се проведе с тайно гласуване, за което бе 
предложено да се избере комисия по избора в състав от трима члена , а именно: 
 

Председател: Галя Муцовска 

Членове:1.Илияна Петрова 

2.Георги Георгиев 

 

След направените разисквания Общински съвет взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ №178 

 

1.Комисия за провеждане на избора да се състой от трима общински съветници. 
2.Определя комисия за провеждане на избора в състав: 
 

Председател: Галя Муцовска 

Членове:1.Илияна Петрова 

2.Георги Георгиев 

 

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

 
Председателя на комисията по избора – Галя Муцовска разясни на Общинските 
съветници начина на гласуване. 



 

След проведения таен избор, за който се състави протокол се установи: 
 

Гласували 12 съветници 

 

В изборната урна бяха пуснати 12 бели плика 

 

Шест от пликовете бяха пуснати без бюлетина. 
 

След преброяване на валидните бюлетини се отчете следния резултат: 
 

-Гласували за Петър Станев Петров – 6 съветника 

 

След отчетения резултат Председател на Общински съвет – Борован не бе избран. 
След изчерпване на дневния ред в 15:40 часа заседанието на Общински съвет – Борован 
бе закрито. 
 

 

ВРИД Председател 

На Общински съвет-Борован……… 

/Петьо Гацински / 
 


